
CARTILHA

RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS 
POR ADIANTAMENTO



1. Qual a legislação aplicável ao adiantamento?
- Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03 de feve-
reiro de 1994 (artigos 95 a 97)
– Lei Estadual nº 12.034, de 19 de dezembro de 2003
– Lei Estadual n° 14.018, de 22 de junho de 2012
– Decreto Estadual nº 24.846, de 1º de setembro de 1976
– Decreto Estadual nº 29.777, de 28 de agosto de 1980
– Decreto Estadual nº 35.693, de 06 de dezembro de 
1994
– Decreto Estadual nº 36.333, de 1º de dezembro de 1995
– Decreto Estadual nº 40.879, de 09 de julho de 2001

2. O que significa adiantamento?
     
TTrata-se de adiantamento concedido a servidor, a 
critério e sob a responsabilidade do Ordenador de 
Despesas, com prazo certo para aplicação e 
comprovação dos gastos. O Adiantamento é uma 
auautorização de execução orçamentária e financeira por 
uma forma diferente da normal, tendo como meio de 
pagamento o cheque nominal, sempre precedido de 
empenho na dotação orçamentária específica e 
natureza de despesa própria, com a finalidade de 
eefetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não 
possam se subordinar ao processo normal de aplicação, 
isto é, não seja possível o empenho direto ao fornecedor 
ou prestador, na forma da Lei nº 4.320/64, precedido de 
licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº 
8.666/93. 



3. Quem autoriza a concessão de adiantamento? 

As autoridades ordenadoras de despesas dos órgãos da 
Administração Direta poderão autorizar a concessão de 
adiantamento, no nosso caso o Senhor Secretário da 
Justiça Cidadania e Direitos Humanos.

4. Quem pode ficar responsável pelo 
adiantamento? adiantamento? 

O adiantamento deverá ser concedido a servidor público 
estadual. Entende-se por servidor público estadual a 
pessoa que tem vínculo  com a Secretária de Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos, ou seja, que possui 
registro funcional.

5.5. Quais os prazos para aplicação e prestação de 
contas do adiantamento? 

 Os prazos para a concessão de adiantamento não 
excederão de 30 dias para aplicação e de 60 dias para 
a prestação de contas, qual seja, a comprovação da 
utilização com a juntada dos comprovantes (Notas 
fisfiscais, Faturas, etc.) a contar do recebimento do valor na 
conta bancária. 



6. Como proceder em relação aos comprovantes 
de despesas com data fora do prazo de aplicação 
do adiantamento?

Não podem ser pagos por adianNão podem ser pagos por adiantamento mesmo tendo 
valor disponível na conta bancária. O conselheiro deve 
solicitar ao Departamento vinculado a abertura de um 
processo de ressarcimento mediante a presentação das 
notas fiscais, comprovante de residência, cópia do RG e 
CPF e comprovante da conta bancária. 
O ressarcimenO ressarcimento ocorrerá posteriormente pela Divisão de 
Finanças, em prazo não inferior a 45 dias.

7. Quais as despesas podem ser ressarcidas aos 
conselheiros?

Os Conselheiros têm direito a ressarcimento de despesas 
com alimentação, hospedagem e deslocamento, ao par-
ticiparem de reuniões ou eventos do Conselho de 
Direitos ou Setorial. Para obterem tais reembolsos 
deverão preencher o Formulário de “Ressarcimento”, 
conforme o modelo do Anexo I deste manual e anexar 
ao formulário os comprovantes de despesas que sejam 
válidos (com data, CNPJ, endereço, etc.), que deverá ser 
encaminhado ao Departamento vinculado.



8. O que é Ressarcimento de Despesas com 
alimentação  e hospedagem? 

Diária é a indenização pecuniária destinada à cobertura 
das despesas com hospedagem e alimentação do 
cconselheiro quando ocorrer o deslocamento temporário 
de sua sede, por motivo de serviço, como fiscalização ou 
reuniões plenárias ou extraordinárias, ou ainda para 
participação de eventos ou cursos de capacitação 
profissional convocadas pelo Conselho. Considera como 
sede, para efeitos dessa indenização, o local onde o 
conselheiro estiver em exercício permanentemente. 
SomenSomente no caso do deslocamento percorrido ser 
superior a 50 km;
   
No caso onde o deslocamento for para localidades 
disdistantes até 50 km da sede e não implicar pernoite, o 
conselheiro será ressarcido das despesas comprovadas 
com alimentação até o limite máximo de 50% do valor 
da diária (ressarcimento de despesas com alimentação).
   
Nestes casos, é recomendável incluir no processo de 
despesa, além dos despesa, além dos comprovantes fiscais, o tipo e motivo 
do evento, cópia da agenda da autoridade para 
comprovação do compromisso oficial, a especificação 
da quantidade de refeição, com nome e cargo. 

Não é permitido o pagamenNão é permitido o pagamento de despesas alimentares 
e hospedagens em datas diferentes da reunião; ou seja, 
não é possível pagar hospedagem caso o conselheiro 
viaje no dia anterior, ou volte um dia depois, salvo 
situação plenamente justificada.



As mesmas regras se aplicam para o ressarcimento de 
representante da sociedade civil que atua como 
Conselheiro, desde que esteja devidamente nomeado.

Outras despesas como bebidas alcóolicas, guloseimas, 
frigobar, lavanderia e outras conveniências, são 
desdesconsideradas, ou seja, não podem ser custeadas com 
recursos públicos.  

9. O que é Ressarcimento de Despesas com 
Transporte?

Excepcionalmente, quando a Administração não 
disponibilidisponibilizar os meios de transporte suficientes para a 
realização do trajeto, o conselheiro que custear despesas 
de transporte quando da realização de serviços externos, 
em razão das atribuições de sua função, será concedida 
indenização de transporte, desde que previamente 
auautorizado pela autoridade competente, da seguinte 
forma: rodoviárias ou de outras modalidades, serviço de 
táxi (recibo devidamente assinado pelo taxista e 
autorização prévia do Diretor do Departamento 
vinculado) e aplicativo de transporte ( mediante a 
apresenapresentação do trajeto). Exceto passagens aéreas que 
deverão ser solicitadas pelo Departamento específico ao 
Departamento Administrativo, tendo em vista o Estado 
ter contrato vigente para esta finalidade, igualmente é 
necessário que o Departamento tenha autorização do 
Secretário de Estado ou Governador, conforme o caso.

No No caso da passagem de transporte rodoviário ter data 
diferente da reunião em que o conselheiro participou, 
deve ser apresentada por escrito, no formulário próprio, a  
justificativa.



10. Quais as características dos comprovantes da 
despesa realizada?

As principais características são as seguintes:
a) inexistência de emendas, rasuras, acréscimos ou en-
trelinhas
 b) emissão feita por quem prestou o serviço; 
c) lançamento em nome e CPF do conselheiro; 
d) deverão ainda conter obrigatoriamente: - a data da 
emissão e - o detalhamento da refeição evitando gene-
ralizações ou abreviaturas que impeçam o conhecimen-
to da natureza das despesas e da unidade fornecida de 
serviços (discriminação da quantidade de serviço).
Observação: NÃO serão aceitos notas emitidas por em-
presas falidas e encerradas.

11. Como procedor o cálculo do ressarcimento?

Por analogia, os valores das diárias concedidas aos 
servidores públicos do Poder Executivo determinados de 
acordo com um valor básico, fixado em lei (Lei Estadual 
nº 14.018/12), serão utilizados como base para os 
conselheiros.  

Será ressarcido o Será ressarcido o valor do comprovante fiscal, até o 
limite especificado abaixo.

Importante salientar que quando o Conselheiro não for 
servidor público civil, as diárias deverão estar previstas 
em suas específicas normas. 

Alimentação + hospedagem (mais de 50 km da sede):
cálculo da diária. Po exemplo: Se o conselheiro viajou
nos dias 10/03 a 12/03, nos dias 10/03 a 12/03, terá direito há duas diárias
inteiras e uma meia ( 122,99+122,99+61,50= R$ 307,48)





12.  O conselheiro pode ser ressarcido de 
combustível e demais despesas usando carro 
particular para atividades do conselho?  

Não haverá reembolso por se tratar de deslocamento 
com carro próprio. 

13. O conselheiro pode ser ressarcido sem 
ininformar previamente o Departamento vinculado 
e o Conselho?

Não. Todas as despesas devem ser programadas pelo 
Conselho e informadas previamente ao Departamento 
Vinculado para verificar a disponibilidade financeira e 
orçamentária com a Divisão de Finanças.


