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 PORTARIA Nº 031, DE 08 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

Normatiza a concessão de suprimento de 
fundos na Autarquia, e dá outras providências. 

 
 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CRMV/RN, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais e, especialmente, em observância a Lei nº 4.320/64 (arts. 65 e 68), Decreto 

nº 93.872/86 (art. 45), Decreto nº 200/67 (art. 74, § 3º) e Lei nº 8.666/93 (art. 23, I, “a”, II, “a” 

e 24, I e II).  

Considerando que na Administração Financeira as execuções orçamentária e 

financeira devem submeter-se a procedimentos que possibilitem o controle contábil;  

Considerando a necessidade do órgão em conceder suprimento de fundos para 

tornar eficiente à administração do órgão; 

Considerando a possível necessidade de aquisição de bens, serviços de urgência e 

pronto pagamento todos voltados para as atividades inerentes às funções do CRMV-RN; 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer normas para concessão de suprimento de fundos para custeio das despesas 

miúdas de pronto pagamento e caráter excepcional. 

§ 1º Considera-se suprimento de fundos a modalidade de pagamento de despesas permitidas em 

casos excepcionais, ou quando sua realização não possa ser cumprida por licitação. 

§ 2º A concessão do suprimento de fundos não poderá ultrapassar o limite de 0,5% (meio por 

cento) do valor vigente estabelecido para cada tipo de dispensa de licitação (art. 23, I, “a” e II, 

“a”, da Lei nº 8.666/93: obras e serviços de engenharia e/ou compras). 

Art. 2º São passíveis de realização e pagamento através de suprimento de fundos as despesas 

de pronto pagamento dos seguintes elementos de despesa, constantes no Orçamento: 

I - Material de Consumo; 

II – Outros serviços prestados por pessoa física ou pessoa jurídica. 
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Art. 3º Fica estabelecido o limite máximo de até R$ 300,00, por despesa efetuada para compras 

e serviços. No caso de obras e serviço de engenharia, o limite será o valor da contratação.  

§ 1º É vedado o fracionamento de despesas por suprimento de fundos expedido. 

Art. 4º O prazo de utilização do suprimento de fundos será de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados da assinatura do ato de concessão e a prestação de contas deverá ser feita em até 10 

(dez) dias após o prazo de utilização. Não sendo concedida qualquer dilação de prazo.  

Parágrafo único. A concessão de suprimento de fundos será feita por portaria indicando o nome 

do servidor que receberá o valor, sendo efetuada a transferência bancária para o responsável.  

Art. 5º Para cada suprimento de fundos concedido, obrigatoriamente, será constituído um 

processo específico para administrar os recursos, o qual será encerrado somente com a prestação 

de contas daquele suprimento. 

Art. 6º A prestação de contas do suprimento de fundos será feita perante o gestor da 

Contabilidade do Conselho até o 55º (quinquagésimo dia) da expedição da portaria do 

suprimento de fundos. A prestação de contas será feita mediante a entrega dos comprovantes 

fiscais na forma regulamentar e legal e, caso haja sobra de valores deverá ser apresentado 

comprovante de depósito do remanescente na conta bancária do CRMV-RN. 

Art. 7º Havendo extrema necessidade de outro suprimento de fundos, antes do cumprimento 

do disposto no art. 6º, o Presidente, em caráter excepcional, poderá autorizá-lo. 

Art. 8º A responsabilidade do detentor de suprimento de fundos somente cessará depois de 

aprovada a prestação de contas na forma legal.  

Art. 9º Em caso especial e por imperiosa necessidade do serviço poderá o Presidente, através 

de portaria, designar como detentor de suprimento de fundos um Conselheiro, salvo 

impedimentos legais. 

Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, indo à publicação no site do 

CRMV-RN. 

Dê-se ciência a todos os setores da Autarquia Federal. 

Cumpra-se. 
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Méd. Vet. Wirton Peixoto Costa 

Presidente 
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