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LEI N. 484/2019, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

"REGULAMENTA 0 REGIME DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES

P0BLICOS MUNICIPAL; A FORMA DE APLICACAO, PRESTACAO DE
CONTAS E A REVOGACAO DA LEI 085/2008".

VALMIR  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  lporanga,
Estado  de  Sao  Paulo,  no  uso  de  suas  atribuig6es  legais,  FAZ  SABER  que  a
Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Capitulo  I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art.   1°   -   Esta   Lei   institui   o   regime   de   adiantamento   no   ambito   da
Administragao  Publica  Municipal  Direta  e  lndireta,  que  consiste  na  entrega  de
valor,  em  carater  excepcional,  autorizado  motivadamente  pelo  ordenador  de
despesa,   a   servidor   ptlblico   para   pagamento   de   despesas   vinculadas   as
atividades das unidades e que atendem ao interesse pdblico, conforme previsto
nos artigos 68 e 69 da Lei Federal n° 4.320, de 17/03/1964.

§1°  -Quando  a  despesa  se  referir  ao  Chefe  do  Executivo,  ao  Vice-
Prefeito  e  aos  Secrefarios,   o  adiantamento  sera  formalizado  em   nome  de
servidor por eles designados;

§2° - A entrega do  numefario  dependefa  de  pfevio empenho em  nome
do servidor, na dotagao orcamentaria correspondente.

Art. 2° - 0 pagamento das despesas no regime de adiantamento, desde
que nao exista contrato administrativo em vigor, fica limitado a:

I  -  custas  e  despesas judiciais,  destinadas  com  mandados judiciais  ou
cart6rios;

11  -  despesas  com  combustivel  e  pedagios,  pagos  quando  o  Servidor
que tiver se deslocar do municipio no interesse da administragao;

Ill -participagao em eventos,  cursos,  congressos e despesas relativas a
inscrigao ou taxa de cursos necessarios ao desenvolvimento das atribuig6es de
servidores pablicos no interesse da administragao

lv - pagamento de custas referente a vistorias para fins de pagamento
de convenios.

§1° -A importancia  a ser liberada  a titulo de adiantamento  sera  de  ate
5%  (cinco  por cento)  do  limite estabelecido  no artigo 23,  11,  "a",  da
n° 8.666, de 21/06/1993

Federal
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§2° - Para as despesas com pequenas compras e de pronto pagamento,
podefa ser concedido suprimento mensal,  por secretaria,  no valor de ate 0,5%
(cinco  decimos  por  cento)  do  limite  estabelecido  no  artigo  23,  11,  "a",  da  Lei
Federal n° 8.666, de 1993.

Art.  3° - 0  prazo de aplicagao do recurso sera de trinta dias corridos,  a
contar da data da entrega do numefario ao servidor responsavel.

Art.  4° -  0  ordenador da  despesa  devefa  solicitar ao  Setor Financeiro,
abertura do procedimento de adiantamento, indicando o servidor responsavel.

CAPITULO  11
DOS ADIANTAMENTOS

Art.  5°  -  0  servidor  responsavel  pelo  adiantamento  deve  comprovar a
sua   aplica?ao   dentro   do   prazo  fixado   no   artigo   3°   e   em   obediencia   aos
constitucionais principios da economicidade e legitimidade,  primando os gastos
pela modicidade.

§   1°  -  Nenhum  pagamento  podefa  ser  efetuado  fora  do  periodo  de
aplicaeao;

§  20  -  No  mss  de  dezembro,  todos  os  saldos  de  adiantamento  serao
recolhidos  ate  o  dltimo dia  util,  mesmo que o  periodo da aplicacao  nao tenha
expirado.

Art. 6® -Nao sera concedido adiantamento a servidor:
I  - declarado em  alcance,  entendido como o que nao prestou  contas no

prazo regulamentar ou o que teve suas contas recusadas;
11 -que tiver sob sua responsabilidade dois processos em andamento.

Art. 7° - 0 recurso de adiantamento nao podera ser utilizado para:
I -finalidade diversa daquela para a qual foi autorizado;
11 - pagamento de despesas ja realizadas;
Ill   -  despesas   com   material   permanente,   equipamentos,   instala96es,

locae6es e contratag6es de pessoa fisica;
lv  -  despesas  que  existam  fornecedores  contratados  e/ou  registrados

em vigor;
V   -   despesas   de   aquisig6es   de   urn   mesmo   objeto   passiveis   de

planejamento,  e  que,  ao  longo  do  exercicio,  possam  vir a  ser  caracterizadas
como   fracionamentos   de   despesas   e   consequentemente   como   fugas   do
processo licitat6rio;

Vl  -  despesas  com  combustivel
justificativa quanto a viagem efetuada.

em autom6vel particular se±ida
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CAPITULO  Ill
DA EXECUCA0

Art  8° - Os pedidos de adiantamentos deverao ser encaminhados pelo
ordenador da despesa ao Setor Financeiro.

Art. 9° -Todas as despesas serao documentadas e deverao enquadrar-
se  nas  categorias  econ6micas  pr6prias,  exceto  diaria  civil,  de  acordo  com  a
classificagao ongamenfaria.

Art.   10   -   Os   pedidos   devem   conter   as   seguintes   informa96es   do
servidor:

I   -   nome   completo,   c6digo   funcional,   cargo,   cedula   de   identidade,
cadastro da  pessoa  ffsica,  data de  nascimento,  telefone  do  local  de trabalho,
endereeos eletr6nicos e dados da conta vinculada;

11 -valor, dotagao orgamenfaria, justificativa/finalidade;
Ill -autorizagao do ordenador da despesa motivada;
IV - c6pia do mandado pal.a as despesas com determinag6es judiciais e

dos comprovantes das custas e despesas judiciais.
§1°  -   Nos   casos   de   despesas   com   viagens,   cursos   e   diarias,   em

complemento aos dados acima:
I - indicar local de destino;
11 - comprovar anuencia do Gabinete, quanto as despesas que envolvam

capacitacao.
Ill -apresentar prospecto ou documento oficial do evento.
IV  -  c6pia   do  documento  do  veiculo  automotor  que  sera   utilizado,

podendo ser utilizado apenas e tao somente  na hip6tese de nao haver veiculo
de frota oficial disponivel.

CApiTULO IV
DA PRESTACAO DE CONTAS

Art.11  -A prestagao de contas devefa ser apresentada  para  analise a
Tesouraria,  no prazo de ate dez dias corridos, a contar do termino do prazo de
aplicagao do reciirso.

Art.12 -Na hip6tese do nao cumprimento do disposto no artigo anterior,
o   responsavel  ficafa   sujeito  as   penalidades   abaixo  estipuladas,   calculadas
sobre  o  valor  do  adiantamento  concedido,   na  data  em   que  apresentar  a
correspondente prestacao de contas ao setor financeiro:

I -juros morat6rios a razao de 1 % (urn por cento) ao mss ou fragao;
11  -multa  de  1,5%  (urn e  meio  por cento)  quando  o atraso for dentro  de

trinta dias do vencimento do prazo; ou
Ill  -  multa  de  5%  (cinco  por cento)  quando a  atraso

dias do vencimento.
a trinta
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Art.   13   -  A   prestagao   de   contas   indeferida   para   regularizagao  de
documentos  ou  outro  motivo  devera  ser  reapresentada  ao  Departamento  da
Despesa ou 6rgao equivalente da Administraeao  lndireta,  no prazo maximo de
dez  dias  corridos,  sob  pena  de ser tornada  sem  efeito  e  considerado  alcance
pelo  valor  das  despesas  realizadas,  desde  que  procedida  a  restituigao  aos
cofres   ptlblicos   do   saldo   nao   utilizado,   alem   da   incidencia   dos   encargos
previstos no artigo anterior.

§   1°   Considerar-se-a   em   alcance,   incorrendo   em   responsabilidade
administrativa,   o   responsavel   por  adiantamento  que   ultrapassar  os   prazos
maximos referidos nos artigos  10 e 12.

§ 2° Podefa a criterio dos tecnicos da area de analise do Departamento
da  Despesa  ou  6rgao  equivalente  da  Administragao  lndireta,  ser  concedida
uma  segunda  analise  para  regularizaeao,  no  mesmo  prazo  definido  no  caput
deste artigo.

Art.   14  -  Tornada  sem  efeito  a  prestagao  de  contas,   promover-se-a
contra o responsavel o desconto em folha de pagamento em parcelas mensais
nao excedentes da decima parte do vencimento.

§    1°   Nao   cabefa   desconto   parcelado   quando   o   servidor   solicitar
exoneragao ou for demitido do cargo/fungao.

§   2°   Na   hip6tese   do   §   1°,   estando   o   servidor   com   pendencia   de
prestagao de contas, tefa o valor descontado na  dltima folha de pagamento ou
no processo de verbas rescis6rias.

§  3°  Para  cumprimento  do  disposto  neste  artigo,  o  setor de  gestao
pessoas devefa solicitar declaraeao do setor financeiro quanto a existencia
pendencia  de  prestagao  de  contas,  no  qual  devera  ser  informado  a  valor
d6bito.

§   4°   0   setor   de   gestao   de   pessoas   ou   6rgao   equivalente   da
Administragao  lndireta  escrevefa  o  servidor  em  divida  ativa,  quando  houver
saldo   remanescente   oneroso   aos   cofres   poblicos   e   este   nao   abranger
cobertura por meio da verba rescis6ria.

Art.  15  -  0  saldo  nao  utilizado  devefa  ser transferido  para  a  conta  da
concessao   ate   o   t]ltimo   dia   de   aplicagao   do   recurso,   o  qual   devefa   ser
apresentado na Tesouraria juntamente com a guia de recolhimento retirada na
Contabilidade    ou     nos    6rgaos    equivalentes    da    Administragao    lndireta,
preenchida de acordo com a nota de empenho.

Paragrafo  Unico  -  Na  hip6tese  de  nao  serem  utilizados  os  recursos,  o
valor  total  deve  ser  restituido  aos  cofres  municipais  de  imediato,  assim  que
constatada a  impossibilidade da efetivagao da despesa,  devendo obedecer ao
prazo previsto no caput deste artigo.

Art.  16  -  Na  ausencia  do  servidor  responsavel  do  adiantamento,  por
qualquer razao,  cabers a unidade requerente a apresentaga
necessarios a regular prestagao de contas.

s documentos
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Art.   17   -  A   baixa   da   responsabilidade   do   servidor  dar-se-a   com   o
deferimento    do    setor    de    Contabilidade,    ap6s    a    analise    das    contas
apresentadas,   sucedido  de  parecer  sobre  a   regularidade  da   prestagao  de
contas  emitido  pelo   Setor  de  Controle   lnterno,   ou   6rgaos  equivalentes   na
Administragao lndireta.

Art.18 -A prestagao de contas sera composta de:
I  -  nota  fiscal,   cupom  fiscal  ou  recibo,   de  acordo  com  a   legislagao

vigente;
11 -comprovante de recolhimento de tributos, quando couber;
Ill  -guia  de  recolhimento  de  eventual  saldo  de  adiantamento e  diarias,

se houver;
lv  -  balancete  com  data  e  assinatura  do  servidor  responsavel  pelo

adiantamento;
V - relat6rio de curso ou viagem, descrevendo os objetivos realizados e

alcaneados nos destinos visitados, assinado pelo beneficiario;
Vl  -  c6pia  do  certificado  e,  de  forma  clara,  declaragao  do  objetivo  da

missao oficial e o nome de todos os que dela participaram;
Vll  - documento  de dispensa  de  ponto  protocolado  no  setor de gestao

de pessoas ou por meio eletr6nico;
Vlll -bilhetes de passagens a6rea ou rodoviaria, tiquetes de pedagios.

§1°  -  Os  comprovantes  das  despesas  serao  emitidos  em  nome  da
Prefeitura  de  Municipal  de  lporanga  ou  6rgaos  equivalentes  da  Administragao
lndireta,  nao  podendo  conter  rasura,  emenda  e  valor  ilegivel,  em  primeira  via
ou   via   original,    nao   se    admitindo   substituigao    por   segunda    via,    c6pia
reprogfafica, fotoc6pia ou qualquer outra especie de reprodugao, ressalvado os
casos  em  que  o  documento  original  deva  permanecer  anexo  em  processo
judicial ou impresso em papel termo sensivel.

§2° - Devera constar no documento fiscal a comprovagao do pagamento
efetuado,   mediante   carimbo,   data   e   assinatura   do   recebedor,   em   sendo
posterior, somente por meio de recibo;

§3°    -    0    comprovante    impresso    em    papel    termo    sensivel    sera
apresentado  juntamente  com  uma  c6pia  atestada  pelo  servidor  e  pelo  seu
superior hiefarquico para fins de servir como prova documental;

st°   -   Todo   comprovante   devefa   conter   obrigatoriamente   no   verso,
carimbo, data e assinatura do servidor, atestando o recebimento do material ou
o servigo adquirido;

§5°  -  Assinam  em  conjunto  os  comprovantes  das  despesas,  exceto
relat6rio de viagem, o responsavel pelo pedido e seu superior hiefarquico;

§6° - Nos casos em que nao ha emissao de documento fiscal, tais como
taxis,   motoristas   de   aplicativos,   transporte   urbano,    metro  ;::±rtros,   a
comprovagao sera por meio de memorando.
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CAPITULO V
DA PRESTACAO DE CONTAS

Art.   19   -   Os   procedimentos   de   registro,   controle   e   liberagao   de
adiantamentos,   bern  como   a   analise   das   contas   sao   de   competencia   da
Tesouraria,  sucedido de  parecer sobre a  regularidade de  prestaeao de contas
emitido  pelo  Departamento  de  Controle   lnterno,  ou  6rgaos  equivalentes  na
Administra9ao lndireta.

Art. 20 -Fica vedada a inscricao de adiantamento em restos a pagar.

Art. 21 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao;

Art. 22 - Revogam-se as disposig6es em contfario, especialmente a Lei
no.  o85/2008.

lporanga,18 de outubro de 2019.
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