
 

 
 
 
 
 
  

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Seção do Estado da Bahia 

 
PORTARIA - N.º GP-005/2007 

 
O PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, consoante o art. 62 e inciso IV, V e XXIV do 
Regimento Interno da OAB-BA: 

RESOLVE: 
 
Aprovar normas relativas ao Regime de Adiantamento e ao Fundo Rotativo 
 
1. CONCEITO 
        

Adiantamento e Fundo Rotativo são processos especiais de despesa, através dos quais 
se coloca numerário à disposição de um responsável, a fim de dar-lhe condições de realizar 
gastos que, por sua natureza, não possam obedecer ou depender de trâmites normais. 

 
Não se fará adiantamento nem se dará responsabilidade pelo Fundo Rotativo a quem já 

seja responsável por dois adiantamentos ou por um Fundo Rotativo. Em síntese, um responsável 
é designado para responder e responsabilizar-se pela importância do adiantamento ou do Fundo 
Rotativo, de cujos valores prestará contas ao órgão controlador, dentro dos prazos e na forma 
regulamentar, funcionando desse modo como um agente pagador. 

 
São as seguintes as condições para o regime de adiantamento e do Fundo Rotativo: 

a) deve ser despesa que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação; 
b) não pode ser utilizado para despesas já realizadas, nem pode ser maior que as quantias já 

adiantadas. 
 
Podem realizar-se no regime de adiantamento/Fundo Rotativo os gastos decorrentes de: 
a) conservação, inclusive as relativas a combustível, matéria prima e material de  consumo; 
b) diárias e ajuda de custo; 
c) transporte em geral; 
d) despesa judicial; 
e) diligência administrativa; 
f) aquisição de livros, revistas e publicações especializadas destinadas a bibliotecas e coleções; 
g) pagamento excepcional devidamente justificado e autorizado; 
h) despesas miúdas e/ou de pronto pagamento. 
 
Considera-se despesa miúda e/ou de pronto pagamento, a que se fizer: 
 
2. ROTINA  
 
a) com material e serviços de limpeza e higiene, lavagem de roupa, café e lanche, pequenos 

carretos, transportes urbanos, pequenos consertos, gás e aquisição avulsa, de livros, jornais, 
revistas e outras publicações; 

b) com artigos farmacêuticos ou de laboratório, em quantidade restrita, para uso e consumo 
próximo ou imediato; 



 

 
 
 
c) outra qualquer de pequeno vulto e/ou de necessidade imediata, desde que devidamente 

justificada. 
 
O funcionamento e operacionalização do regime de adiantamento ou do Fundo Rotativo prevêem 
seu início através de requisição, onde  constem  expressamente: 
 
a) dados relativos ao responsável, nome, cargo ou função padrão, RG e CIC(CPF); 
b) endereço; 
c) código contábil e a denominação; 
d) valor por extenso; 
e) tipo de gasto para que está sendo solicitado o adiantamento; 
f) prazo de aplicação e de prestação de contas. 
 

Compete ao Diretor Tesoureiro ou ao Gerente Financeiro, por delegação daquele, 
autorizar o fornecimento dos suprimentos definidos nesta norma.   

 
Em casos excepcionais, existe a possibilidade de se conceder prorrogação de prazo, 

desde que haja justificativa e mediante comunicação imediata, antes do vencimento. 
 

O responsável pelo adiantamento deve aplicá-lo dentro do prazo estipulado. 
Esgotado o prazo, se não for prorrogado, ficará obrigado a prestar contas no prazo 
indicado para isso, ou em 30 (trinta) dias. 
 

No Fundo Rotativo, a quantia prefixada é fornecida ao responsável mediante solicitação 
e devidamente autorizada, devendo ser estimada em valor que possa atender às necessidades por 
um determinado período,  normalmente um mês, conforme as conveniências verificadas em cada 
caso.   

 
Na medida em que se vão realizando pagamentos, os comprovantes legais devem ser 

reunidos em ordem.  Quando se tiver esgotado cerca de 80% (oitenta por cento) a 90% (noventa 
por cento) do valor suprido, o responsável deverá proceder à prestação de contas em modelo 
apropriado, requerendo a reposição dos valores gastos. 

 
No Fundo Rotativo não há necessidade de devolução de eventual saldo, que fica sendo 

utilizado enquanto se processa a reposição dos gastos comprovados.  Nos últimos dias do 
exercício financeiro, é obrigatória a devolução do saldo através de depósito na conta bancária de 
origem. 

 
Quando indicado pelo Diretor Tesoureiro ou pelo Gerente Financeiro, o valor do 

suprimento deverá ser recolhido em conta bancária específica, no Banco do Brasil S.A. ou na 
Caixa Econômica Federal.  
 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

A prestação de contas relativa a cada adiantamento feito a responsável deve ser 
constituída de comprovantes originais de despesa e deve ser montada individualmente, numerada 
no local de origem, obedecida a seqüência numérica, e conterá uma via da Requisição e a relação 
de gastos (modelos anexos). 

 



 

No processo só é admitido como comprovante o documento que confirme a despesa 
realizada dentro do prazo de aplicação para o qual foi concedido adiantamento/Fundo Rotativo. 
 
 
 

Os documentos referentes à prestação de contas devem observar o seguinte: 
 

a) data do mês ou período para qual foi concedido o adiantamento/Fundo Rotativo; 
b) não conter rasuras ou emendas. Se isto ocorrer, solicitar de quem expediu o documento, que 

faça ressalva, date e assine; 
c) notas fiscais, duplicatas e faturas devem ser emitidas em nome da OAB; 
d) todos os comprovantes de despesas devem ter recibo de quitação, exceto as notas fiscais à 

vista; 
e) notas fiscais simplificadas devem vir acompanhadas da relação das mercadorias e preços; 
f) as despesas realizadas pelo regime de adiantamento/Fundo Rotativo estão sujeitas também a 

licitação, quando enquadradas na legislação específica; 
g) quando houver saldo de numerário, deve ser juntada ao processo cópia do documento de 

devolução, quando for o caso; 
h) qualquer pagamento feito  –  a pessoa física ou jurídica  –  observará à legislação tributária, 

retendo-se na fonte o que for devido e fazendo-se no prazo de lei o competente; 
i) deve constar no comprovante a declaração do recebimento do material ou do serviço, feita 

por quem de direito. 
 

O controle e exame da Prestação de Contas do adiantamento/Fundo Rotativo são feitos 
pelo Setor de Contabilidade e o julgamento de sua regularidade pelo Gerente Financeiro ou pelo 
Diretor Tesoureiro. 

 
Esse controle e exame tem por finalidade observar o cumprimento de todas as 

formalidades legais de sua aplicação. 
 
4. CONTROLE  

 
4.1.  – DO ADIANTAMENTO 

 
Recomendações: 
a) não fazer adiantamento a quem do anterior não haja prestado contas; 
b) diligenciar para que o responsável preste contas no prazo regulamentar ou apresente 

prorrogação do prazo justificada e autorizada; 
c) encaminhar ao Gerente Financeiro ou ao Diretor Tesoureiro o respectivo processo 

acompanhado do competente exame analítico; 
d) as prestações serão compostas de balancete acompanhado de uma relação de gastos, o exame 

analítico, uma via da requisição do adiantamento, uma via do documento de recolhimento  do 
saldo, se houver. 

 
Convém alertar para os procedimentos a serem observados:  Não se fará adiantamento a 
responsável em alcance nem a responsável por dois adiantamentos, devendo seguir a seguinte 
orientação: 
a) o entendimento do alcance refere-se à não-prestação de contas no prazo estabelecido ou a 
não-aprovação das contas em virtude de aplicações em despesas diferentes daquelas para as quais 
foi fornecido; 
b)  não havendo prestação de contas no prazo estabelecido, ou se não forem aprovadas, o 
responsável não poderá receber outro adiantamento.  
 



 

4.2 – DO FUNDO ROTATIVO 
 
Na concessão do suprimento, será debitado o responsável em conta específica, a crédito 

da conta bancária da OAB.  Após cada prestação de contas, os valores serão debitados às  
 
 
 
 

respectivas contas de despesas, a crédito do responsável.  Este será novamente debitado pelo 
recebimento do valor da reposição que se efetivar. 

Para a recomposição do Fundo Rotativo, emite-se cheque ou faz-se crédito diretamente 
na conta específica do responsável, no valor da prestação de contas aprovada, contabilizando-se a 
operação em contrapartida a conta bancária da qual foi sacado o valor. 
 
4.3 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
        

Se ocorrer alcance, configurado em desfalque, desvio de bens e outras irregularidades, 
será obrigatória a imediata instauração de processo, pela autoridade competente imediatamente 
superior ao responsável, sob as penas da lei, fazendo-se comunicação ao Gerente Financeiro ou 
ao Diretor Tesoureiro. 

 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
  Salvador (BA), 17 de Janeiro de 2007 

 
 

                                               Saul V. de Quadros Filho 
                                                        Presidente 
                                                        OAB-BA 
  
 



 

 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/BA 
 

Requisição de: 
(   ) Adiantamento 
(   ) Fundo Rotativo 

 

Exercício 
 

 

Número 

Prazos 
 

Responsável: 
Aplicação Comprovação 

   

 

Endereço 

 

 

Código Contábil – Denominação 

 

Valor  por extenso 
 

Valor R$ 

 

Finalidade 
 

Abrir conta bancária 
 

Sim(    )               Não(    ) 
 

Solicito 
 

_____/_____/_____                 
____________________________________________ 
            Data                 Assinatura 

 

Adiantamento Pago em: 
Cheque nº.................... 
 _____/_____/_____ 
 

Deverá ser comprovado até: 
_____/_____/_____ 
 

 

Autorizo 
 

_____/_____/_____                 
____________________________________________ 
            Data                 Assinatura 

 
_____/_____/_____    
            Data 
 
_________________ 
        Assinatura 



 

ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO 
BRASIL-OAB/BA 

DEMONSTRATIVO DE COMPROVAÇÃO DE: 
(   ) Adiantamento 
(   ) Fundo Rotativo 

 

Data 
 

_____/_____/___ 

 

Responsável 
 

Número 

 

Código Contábil – Denominação 

 

Nº da 
Requisição 

 

Número OB 
 

Número Cheque 
 

Prazo de Aplicação 
 

De _______ a _______ 
 

Data 
 

Nº Doc. 
 

Histórico 
 

Débito 
 

Crédito 

Totais   

Publicada no DPJ edição de 20 e 21 de janeiro de 2007 

 

Responsável 
 

 
_____/_____/_____    
            Data    
_________________ 
        Assinatura 

 

Examinado 
 

 
_____/_____/_____    
            Data    
_________________ 
         Assinatura 

 

Aprovado 
 

 
_____/_____/_____    
            Data    
_________________ 
         Assinatura 


