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Comunicado nº 05/09 DG/MP, de 06/02/2009 
 

 Aperfeiçoa a sistemática da prestação de contas 
relativa à despesa de pequena monta para aquisição 
de bens ou prestação de serviços 
 

 

O Diretor-Geral do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei 

Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando  a necessidade de aperfeiçoar 

a sistemática da prestação de contas relativa à despesa de pequena monta para aquisição de 

bens ou prestação de serviços, adequando-a ao que dispõe o Decreto nº 53.980, de 29 de janeiro 

de 2009, comunica aos Excelentíssimos Senhores Membros do Ministério Público e aos servidores 

responsáveis pelo pagamento de despesas através de verba de adiantamentos que: 

1. sempre que possível, os pedidos para aquisição de bens ou serviços, deverão ser previamente 

solicitados à Diretoria Geral, por ofício, instruído com, no mínimo 03 (três) orçamentos, obtidos 

em empresas do ramo, para análise e autorização da despesa com base no menor preço. 

2. em caso de urgência e excepcionalmente, a despesa poderá ser efetuada pelo próprio 

interessado, após prévia consulta ao responsável pelo adiantamento para confirmar a existência 

de saldo, e será reembolsado, desde que atendidos os seguinte requisitos: 

2.1– comprovação da despesa, através de Nota Fiscal em via original, com carimbo de “pago” ou 

“recebido” e, acompanhada de ofício no qual constem dados completos sobre número da conta 

bancária para reembolso e justificativa do gasto; 

2.2- fazer constar da Nota Fiscal: 

a) no cabeçalho, como destinatário o Ministério Público do Estado de São Paulo, seguido do nome 

da Área Regional; da Procuradoria ou Promotoria de Justiça 

b) C.N.P.J. do Ministério Público do Estado de São Paulo: 01.468.760/0001-90. 

c) endereço da Sede da Área Regional ou da Promotoria ou Procuradoria de Justiça; 

d) especificação do material ou serviço; 

e) preço unitário e total; 

f) no carimbo de “recebido” ou “pago”, a assinatura do representante do estabelecimento; 

g) preenchimento por uma só pessoa (emitente), de maneira a não ocorrer  diferença de 

caligrafia, sem rasuras, emenda, borrões ou ressalvas; 
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h) carimbo de material recebido de acordo ou serviço executado de acordo, assinado pelo 

responsável da unidade solicitante, com data igual à da Nota Fiscal ou recibo; 

3. O reembolso das despesas ocorrerá após a apresentação no Centro de Finanças e 

Contabilidade da capital ou na respectiva Área Regional, dos comprovantes (Nota Fiscal/Recibo de 

compra ou Prestação de Serviços), datados até o último dia útil do mês de aplicação do 

adiantamento, desde que encaminhados no 1º (primeiro) dia útil subseqüente ao da realização da 

despesa. 

4. Fica revogado o Comunicado DG/MP nº 26/97, datado de 15 de abril de 1997. 

 
 

DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 7 de fevereiro de 2009, p.67-68 

 
 


