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        Campinas, 18 de Novembro de 2013 
Ofício Circular DGA/ARCC           Número 00040/2013 
 
 
 
Aos Srs. Responsáveis por Adiantamento e Diretores das Unidades onde estão lotados os servidores 
responsáveis por Adiantamento. 
 

 

Assunto: Entrega da prestação de contas referente novembro de 2013 e orientação sobre pedido / 
liberação de Adiantamento para o próximo exercício 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
Tendo em vista os prazos relativos ao encerramento da execução orçamentária e financeira, 
estabelecidos no Decreto nº 59.650, de 25 de outubro de 2013, informamos que a prestação de contas 
referente a novembro de 2013, deverá ser entregue na ARCC, impreterivelmente, até às 16h do dia 
05 de dezembro.  
 
Ainda, em função da proximidade do encerramento do exercício financeiro, os responsáveis pelas contas 
de Adiantamento/Suprimentos deverão observar as seguintes orientações: 
 

1. O processo para o ano de 2014 deverá ser aberto e encaminhado à ARCC/Administração de 
Adiantamentos até o dia 10/12/2013. 

 
2. O processo deverá ter numeração sequencial referente ao ano de 2013, com o seguinte assunto: 

Adiantamento Mensal - elemento econômico XXXXXX-XX - exercício 2014 e conter o formulário 
“Pedido de Liberação de Adiantamento / Suprimento” (utilizar novo formulário disponível em:               
http://www.dga.unicamp.br/dga/formularios/liberacao_adiantamento_suprimento), devidamente 
preenchido e assinado pelo Ordenador da Despesa. Os processos serão cadastrados e 
devolvidos às Unidades/Órgãos. 

 
3. Observar que o Adiantamento para o ano de 2014 terá como base mensal o valor concedido no 

exercício de 2013, bem como ajustes solicitados neste exercício. 
 
4. Considerando ainda que os compromissos e Notas de Empenho de Adiantamento deverão 

ser os primeiros a serem emitidos em 2014, o respectivo compromisso deverá ser emitido no 
primeiro dia em que o Sistema de Orçamento e Finanças estiver disponível, juntado ao processo 
e encaminhado à ARCC / Administração de Adiantamento para conferência e posterior empenho. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
                                                    Maria Estela Gomes 
                                                      Diretora da ARCC 
                                                          (Original Assinado pela Diretora) 
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