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1. Objetivo 

 
Estabelecer procedimentos para execução de despesa no regime de Adiantamento. 

2. Procedimentos 

 
Para execução da despesa por meio de Adiantamento deverão ser efetuados os seguintes 
procedimentos: 
 

• Cadastro do Credor 
• Pedido de Adiantamento - PAD 
• Pedido de Empenho – PED 
• Emissão do Empenho – EMP 
• Liquidação da Despesa – LIQ 
• Emissão da Ordem Bancária – NOB 
• Transmissão Eletrônica do Pagamento 
• Baixa do Adiantamento – BAD 
 

3. Cadastro do Credor 

 
Na tabela de Cadastro de Credores do FIPLAN deverão ser verificados os dados cadastrais e 
bancários do servidor público. 
 
Para concessão do adiantamento, o cadastro deverá conter as seguintes informações: 
 

3.1. Para concessão por meio do Cartão de Pagamento: 
 

 - Órgão de Relacionamento: informar o órgão onde o servidor está exercendo suas 
funções. Essa informação permitirá que o sistema identifique a conta de relacionamento do órgão 
cadastrada para essa transação. 
 
 - Nº do Cartão de Pagamento: informar o número do Cartão de Pagamento do servidor. 
 
 - Gastos no Exterior: informar “Sim” para a situação em que serão realizadas despesas  

 fora do país. 
 

3.2. Para concessão diretamente em conta bancária específica para Adiantamento: 
 
 - Conta bancária: adicionar em “Contas Correntes” a conta bancária específica para 

recebimento de Adiantamentos e informar em “Natureza da Conta” a opção “Adiantamento”. 
 
 

ATENÇÃO: Verificar no campo “Situação para Adiantamento” se o servidor está em condição 
regular para recebimento do Adiantamento. 
 



                          

 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA – FIPLAN 

FIPLAN-BA 
 

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do 
Estado da Bahia Versão 2.0 

Unidades 
Responsáveis Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes 

Data:  
26.03.2013 

Assunto ADIANTAMENTO NO FIPLAN 

 

Página 2 de 5 
 

4. Pedido de Adiantamento - PAD 

 

4.1 Inclusão do Pedido de Adiantamento 
 
 
Para iniciar a execução do Adiantamento deve ser utilizada a funcionalidade “Pedido de 
Adiantamento - PAD” e devem ser inseridos os seguintes dados: 
 
Unidade Gestora Preencher ou clicar em pesquisar para 

selecionar a Unidade Gestora 
Credor de Adiantamento Preencher ou clicar em pesquisar para 

selecionar o credor do adiantamento. Será 
exibido o nome do credor selecionado. 

Amparo Legal Selecionar a alínea referente ao adiantamento. 
 

Cartão de Pagamento ou Crédito em Conta 
Corrente 

Se o amparo legal escolhido permite o Crédito 
em Conta para o Poder Executivo ou se o 
servidor é de outros poderes, são 
disponibilizadas no FIPLAN as opções: Cartão 
de Pagamento ou crédito em conta corrente, 
caso contrário será habilitada apenas a opção 
Cartão de Pagamento. 
 

  
Para informar a Natureza da Despesa, identificar a despesa correspondente, informando o valor 
do adiantamento solicitado. Somente será permitida a inclusão de no máximo três naturezas da 
despesa por PAD. 
 
A “data de solicitação” será exibida automaticamente e refere-se a data atual, podendo ser 
modificada desde que atenda aos critérios de datas retroativa e futura definidas no sistema e 
pertencente  ao exercício financeiro ativo. 
 
As datas de aplicação de recursos e da prestação de contas serão calculadas 
automaticamente pelo sistema, considerando a data da solicitação. Essas datas-limites são as 
definidas pela legislação e as cadastradas nos Parâmetros Financeiros do FIPLAN. 
 
Caso a transmissão seja diversa da data da solicitação, os prazos serão calculados a partir desta. 
 
Para definir o responsável deverão ser observadas as especificações: 
 
Gerente Responsável Responsável pela aprovação do Pedido de 

Adiantamento (usuário com o perfil Sefaz – 
Gestor de DIFIN) 

Ordenador da Despesa Responsável pela autorização do Pedido de 
Adiantamento  

 
Após inclusão, o PAD assumirá o indicativo de situação: “PAD não Aprovado”. 
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4.2 Autorização do PAD 
 
A funcionalidade “Autorizar PAD” será utilizada para aprovação e autorização do PAD. Caso o 
perfil do usuário seja o de Gerente Responsável, ele irá aprovar o PAD para posterior autorização 
do Ordenador de Despesa. Caso haja alguma indisponibilidade do Gerente Responsável, o  
Ordenador de Despesa poderá autorizar/aprovar o PAD em uma única ação. 
 
O usuário deverá informar a Unidade Gestora e selecionar o PAD para aprovação/autorização ou 
selecionar todos para aprovar/autorizar todos os PAD de uma só vez. 
 
A data de deferimento atual poderá ser modificada de acordo com a data retroativa ou futura. 
 
É permitido exibir os detalhes do PAD antes que seja aprovado/autorizado. 
 
Após autorização do ordenador de despesa, o indicativo de situação passará a ser “PAD 
Aprovado” (aprovado pelo Gerente Responsável) e "PAD Deferido". 
 

4.3  Cancelamento do PAD 
 
O Pedido de Adiantamento (PAD) poderá ser cancelado caso não tenha havido a transmissão do 
Pagamento (NOB). 
 
Deverá ser informado o número do PAD desejado. Será disponibilizada a unidade gestora, nome 
do credor do adiantamento, amparo legal, tipo do adiantamento, banco, agência e conta, 
natureza(s) da despesa, valor total, data de solicitação, aplicação de recursos até, prestação de 
contas até, Gerente Responsável, Ordenador de Despesa, histórico, situação, data de criação do 
documento e usuário. 
 
 

4.4 Alteração do PAD 
 
O Pedido de Adiantamento (PAD) poderá ser alterado antes da aprovação/autorização pelo 
Gerente Responsável ou Ordenador de Despesa. 
 
Na funcionalidade “PAD/Alterar” deverá ser informado o número do PAD que se deseja alterar, 
podendo ser alterados os seguintes dados: 
 

• O Credor (servidor público) responsável pelo adiantamento;  

• O amparo legal que justifica a solicitação do adiantamento ; 

• O tipo de adiantamento (cartão de pagamento ou crédito em conta corrente); 

• Natureza da Despesa; 

• O ordenador de despesa; 

• O Gerente Responsável pela despesa; 

• A data de Aplicação de Recursos; 

• A data de Prestação de Contas; 

• Histórico do pedido de adiantamento. 
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Poderá ser alterado também o indicativo de situação de “PAD não efetivado” para “PAD corrigido”, 
quando houver retorno do banco informando que houve problema no processamento. O perfil 
responsável pela alteração efetuará a alteração do indicativo por meio da funcionalidade alterar 
PAD para que haja um novo processamento. 
 

5. Pedido de Empenho - PED 

 
Para realizar o Pedido de Empenho - PED, o usuário deverá consultar o Guia da Capacitação, 
disponibilizado no portal do FIPLAN, conforme endereço eletrônico www.portalfiplan.ba.gov.br. 
 

6. Emissão do Empenho - EMP 

 
Para realizar o Empenho - EMP, o usuário deverá consultar o Guia da Capacitação, 
disponibilizado no portal do FIPLAN, conforme endereço eletrônico www.portalfiplan.ba.gov.br. 
 

7. Liquidação da Despesa - LIQ 

 
Para realizar a Liquidação - LIQ, o usuário deverá consultar o Guia da Capacitação, 
disponibilizado no portal do FIPLAN, conforme endereço eletrônico www.portalfiplan.ba.gov.br. 
 

 

8. Emissão da Ordem Bancária - NOB 

 
Para emissão da Ordem Bancária - NOB, o usuário deverá consultar o Guia da Capacitação, 
disponibilizado no portal do FIPLAN, conforme endereço eletrônico www.portalfiplan.ba.gov.br. 
 

9. Transmissão Eletrônica do Pagamento  

 
Confirmar se o pagamento foi transmitido com êxito para a conta, seguindo no FIPLAN o caminho: 
Documentos/Transmissão Eletrônica/ Consultar Pagamentos Transmitidos e Inconsistências. 

10. Comprovação do Adiantamento 

 
A comprovação do Adiantamento será efetuada no FIPLAN por meio da “Baixa de Adiantamento 
– BAD”. 
 
Como a rotina de Baixa de Adiantamento – BAD encontra-se em fase de elaboração e ainda não 
foi disponibilizada no FIPLAN, as unidades deverão organizar os processos formais de prestação 
de contas normalmente, da mesma forma que realizava anteriormente e enviá-los para as 
Diretorias de Finanças ou Unidades equivalentes. 
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Os documentos deverão ser organizados da seguinte ordem: 
 

a) Por data; 
b) Por fornecedor; e 
c) Detalhamento do item da NF/Recibo (subelemento). 

 
As devoluções de recursos ocorrerão por meio de emissão e autenticação de DAE, informando o 
código de recolhimento 8022 – Devolução de Adiantamento, podendo ocorrer de duas maneiras: 
 

a) Pelo valor sacado e não utilizado; 
b) Pelo não utilizado do PAD (total). 

 
Ex.: PAD no valor de R$100,00, efetuou compras com cartão no valor de R$75,00, sacou 
R$10,00, valor não utilizado igual a R$15,00 (emitir DAE neste valor, que será autenticado no 
Banco do Brasil com o próprio cartão). Se o valor sacado não for utilizado na íntegra, a sobra deve 
ser devolvida por meio da emissão de outro DAE e autenticado no Banco do Brasil.  
 
O sistema, provisoriamente, permitirá a inclusão de mais de dois PAD. Porém, as Diretorias de 
Finanças ou unidades equivalentes se responsabilizarão pela finalização da prestação de contas 
dos anteriores. Os demais PAD só serão concedidos caso os anteriores tenham o seu processo 
conferido e validado pelo órgão setorial. 
 
ATENÇÃO: Todo o processo de prestação de contas do Adiantamento tem que estar de acordo 
com a legislação vigente, ficando provisoriamente pendente apenas a regularização no Sistema. 
 
Assim que a rotina BAD for disponibilizada, as unidades deverão regularizar todos os processos 
de prestação de contas no FIPLAN. 
 

11. Situações não previstas 

 
Nas situações não previstas neste documento, o usuário deverá entrar em contato com a Gerência 
de Controle e Orientação - GECOR.  
 


