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LEI MUNICIPAL N.° 1.627 de 02 de Juiho de 2018

"Dispôe sobre o Regime de Adiantamento para cobertura de despesas do MunicIpio de São
Jose' da Bela Vista - SP e dá outras providências que esta lei especflca."

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São José da Bela Vista,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes que lhe são conferidas por lei, e
-

FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Jose' da Bela Vista, Estado de São Paulo,
APROVOU e ele SANCIONA a seguinte lei:

Considerando que ADIANTAMENTO é a entrega de numerário a servidor, sempre precedida
de empenho na dotação própria, corn a finalidade de realizar despesa de pronto pagarnento
expressamente definida em lei e que, não possa subordinar-se ao processo normal de aplicacâo.
(Artigo 68 da Lei Federal N° 4.320/64);

Considerando que PROCESSO NORMAL DE APLICAçAO é a realizacão da despesa por
meio de procedimento licitatório, por dispensa de licitação ou por inexigibilidade desta, e que
deve obedecer na ordem que segue, aos seguintes estágios: empenho, liquidacao e pagamento.
(Artigos 60,62,63,64,65 e 68 da Lei Federal N° 4.320/64);

Considerando que a LIQUIDAçAO da despesa no regime de adiantamento consiste em atestar
o recebimento, do material/servico, o que comprova que aquele está de acordo corn a
quantidade/qualidade, requisitada, adquirida e paga e que o responsável deve solicitar o atesto
no verso do documento de despesa a quem requisitou/recebeu o material/servico na unidade ( a
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declaracão deve vir acompanhada de data, assinatura e carimbo. (Artigo 63 da Lei Federal N°
4.320/64);

Considerando que para a concessAo de adiantamento existe previsão nos dispositivos legais;
Considerando que o regime de adiantamento previsto no artigo 68 da Lei 4.320, de 17 de
Marco de 1.964, consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na
dotação orçamentária prOpria, para o firn de realizar despesas que não possam ou nAo
-

convenharn subordinar-se ao processo ordinário ou comum, reger-se-ão pelo que dispuser a

-

presente lei.

RESOLVE
Artigo

10

- Esta Lei dispOe sobre o Regime de Adiantamento no âmbito do Municipio de São

José da Bela Vista - SP.

Artigo 20 - 0 pagamento de despesas sob o regime de adiantamento realizar-se-á segundo os
seguintes tipos de procedimentos:

I - Adiantamento de Nurnerário;
II— Adiantamento em Conta;

-

Artigo 30 - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

-

I - Adiantamento: a entrega ou disponibilização de numerário a servidor, precedida de

-

empenho na dotação própria, corn prazo certo e destinação especIfica, despesas que não possam
subordinar ao procedimento normal de aplicacão. 0 regime de adiantamento contempla,

-

inclusive, os gastos corn alimentação, hospedagem e transporte dentro e ate o local de destino,
no caso de viagem, quando essa rnodalidade se mostrar mais econômica ou viável para os

-

serviços püblicos.
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-

II - Adiantamento de Numerário: entrega antecipada de numerário a servidor para a
realização e despesa cuja natureza ou circunstâncias exijam disponibilidade imediata de
recursos.

HI - Adiantamento em Conta: disponibilizacâo de numerário em conta especIfica para a
realização de despesa cuja natureza ou circunstância inviabilizem o processamento normal,
-

para pagamento imediato, quando da efetivacâo do gasto.

--

IV - Despesas esporádicas miñdas e de pronto pagamento: despesa cuja realizaçâo ocorra

-

de forma eventual ou esporádica na Administracao Püblica.

-

V - Reparos Urgentes, esporádicos e de pequeno valor: reparos imprevisIveis, cuja urgência
de realizaçAo não permita aguardar o trâmite normal e cujo custo, envolvendo materiais e
serviços, nAo exceda a 10% do limite de dispensa de licitacäo.

VI - Eventos Oficiais: quaisquer eventos corno apresentaçôes artIsticas, feiras, exposiçOes,
competicOes esportivas, recepcOes de autoridades, congressos, palestras, comernoraçOes e afins,
de que a Administração Municipal participe diretamente, em que parte da despesa, em razAo de
sua natureza e relativa imprevisibilidade, seja realizada mediante disponibilidade imediata de
recursos.

VII - Representacao Eventual: participação de agente püblico ou politico municipal como
representante do municIpio em atividades diversas nâo prornovidas pela Administraçâo
Municipal e em que se exija disponibilidade imediata de recursos.

-

VIII - Despesas Extraordinárias: imprevisIveis e urgentes: despesas que, cumulativamente se

-

revistarn de:
a) Excepcionalidade e singularidade tais que apenas de modo anormal e incomum ocorram
na AdministracAo Municipal;

-

b) Impossibilidade de terem sua ocorrência prevista corn antecedéncia;

-

c) Necessidade prernente de realização sob pena de prejuIzo do interesse püblico;
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IX - Adiantamento em aberto: adiantamento cuja aplicacAo, restituição de saldo ou prestacão
de contas ainda não tenha ocorrido.

-

X - Adiantamento Vencido: adiantamento cujo prazo de restituição ou prestação de contas
tenha se esgotado sem que a restituição ou prestação de contas tenha ocorrido.

-

Artigo 40 - 0 responsável pelo adiantamento, pela utilização e pelo gerenciamento do recurso e
pela prestacão de contas é o agente püblico requisitante, em norne do qual foi realizado o
empenho.

Paragrafo Primeiro: 0 responsável pelo adiantamento, deve ser um servidor e, nAo, urn agente
politico, conforme deliberaçAo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no seu
-

Comunicado SDG N° 19/2010.

-

Parágrafo Segundo: A despesa sera' comprovada mediante originais das notas e cupons
fiscais; os recibos de serviço de pessoa fIsica devem bern identificar o prestador corn: norne,
endereço, RG, CPF, No de Inscrição no INSS, No de Inscrição no ISS.

Parágrafo Terceiro: A comprovação de dispêndios corn viagern tambérn requer relatório
objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados.

Parágrafo Quarto: Em obediências aos preceitos constitucionais da economicidade e
legitirnidade, todos os gastos devem primar pela modicidade.

Parágrafo Quinto: Para efeitos de prestaçOes de contas, não serão aceitos docurnentos
rasurados, ernendados ou corn outros artificios que venharn prejudicar sua clareza e veracidade.

Artigo

50

- 0 regime de adiantamento aplica-se exciusivarnente aos servidores piiblicos do

municIpio de São Jose' da Bela Vista - SP, que atendarn curnulativamente os seguintes
requisitos:

I - Que estejam em efetivo exercicio junto a Adrninistração Püblica do MunicIpio;
II - Que não tenha em seu nome, mais de 2 (dois) adiantarnentos em aberto;
4
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HI - Que não tenha em seu nome, adiantamento vencido, ainda que nAo tenha ocorrido
qualquer notificação para regularização;
IV - Que nAo tenha, nos ültimos 90 (noventa) dias, recebido penalidade de advertência nos
termos da presente lei;

Artigo 6° - A requisicAo de adiantamento deverá ser feita corn antecedência minima de 02
(dois) dias üteis da data da viagem.

Parágrafo Primeiro - Nas situaçOes urgentes e/ou imprevisIveis que motivem o deslocamento
do servidor ou agente politico num prazo de antecedência inferior ao estabelecido no caput
deste artigo, a requisição deverá ser instruIda corn despacho fundamentado do ordenador de
despesas.

Parágrafo Segundo - A viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será
expressamente justificada e aprovada pelo titular da respectiva secretaria.

Artigo 70 - Poderäo realizar-se no regime de adiantarnentos os gastos decorrentes:

I - de pagamento de despesa extraordinária e urgente ou de despesa que tenha de ser efetuada
em lugar distante da sede do MunicIpio;
II - de despesa de conservaçâo;
III - de diana de viagem;
IV - de transporte em
V - de despesa e diligência judicial;
VI - de diligência administrativa;
VII - de representaçào eventual;
VIII - de despesa rniüda e de pronto pagamento;

Artigo 80 - 0 valor máximo a ser adiantado em atendimento a todos os tipos de gastos
-

previstos nesta lei, e, respeitando os princIpios constitucionais, corresponde ao do limite legal
de dispensa de licitação, exceto:
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I - Quando se tratar de viagens de pessoas em grupo;
II - RepresentacAo fora do território nacional;
III - ParticipaçAo de delegaçOes do MunicIpio em eventos educacionais, esportivos e culturais;
IV - Interesse püblico devidarnente justificado;

Artigo

90

- 0 regime de adiantamento de numerário destina-se exciusivamente a suportar os

seguintes gastos:
I - RepresentaçAo eventual.
II - Despesas de viagem com alimentação, hospedagem e transporte dentro do local de destino;
III - Transporte eventual e despesas com locomoção, estacionamento e pedágio para fora da
sede do MunicIpio;
IV - Passagens aéreas e terrestres.
V - Aquisicão avulsa de livros, publicacOes e mIdias fora da sede do MunicIpio.
VI - Despesas corn cópias, custas processuais, cartorárias e afins e outras despesas de natureza
similar, de ocorrência tIpica em viagem, sempre que ocorridas fora da sede do MunicIpio.
VII - ParticipaçOes em cursos, congressos e eventos similares.
VIII - Despesas corn o Transporte Fora de DomicIlio,
IX - Necessários reparos e pecas no veiculo utilizado na viagem.

Paragrafo

10

-

Sob o regime de adiantamento de numerário, fica o Poder Executivo

autorizado a conceder adiantamento, a servidor, corn finalidade de representar o MunicIpio de
São Jose' da Bela Vista - SP em eventos culturais, educacionais e esportivos, em outros
municIpios.

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1. 236-Cx. P. 03 -Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000 - São Jose' da Bela Vista - SP
CNPJ. N059. 851.600/0001-06
www.sjbelavista.sD.gov.br

Paragrafo 2° -

As despesas realizadas de conformidade corn o parágrafo 1° deste artigo

atenderAo, inclusive, a despesas de locornocão, alimentação, estadia entre outras despesas
necessárias

a

participação de representantes ou equipes representativas do Municipio de São

Jose' da Bela Vista - SP.
--

Artigo 100 - 0 adiantamento em conta destina-se exciusivamente a suportar os seguintes
gastos:
I - Custas e despesas devidas em processos judiciais, inclusive depOsito judicial destinado a
perIcia técnica, fotocOpias, despesas cartorárias.
II - Despesas esporádicas miüdas e de pronto pagamento.
III - Fornecimento ou utilizaçao direta, em caráter de urgência, de medicamentos, artigos
farmacêuticos e afins não padronizados e não disponIveis na rede püblica de saüde, para
utilização imediata ou próxima.
IV - Reparos urgentes e esporádicos de pequeno valor em unidades administrativas, rnáquinas e
equlpamentos.
Paragrafo

10

- Sera' liberado somente urn adiantamento por Secretaria para cada inciso deste

artigo.
Parágrafo 2° - 0 atendimento de novo pedido de adiantamento para a rnesma finalidade
somente poderá ser feito após prestacão de contas do adiantamento anterior.
Artigo 110 - 0 servidor responsável pela requisicão do adiantamento deverá prestar contas de
-

todas as despesas dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da abertura do processo de
despesa de viagem.

Parágrafo Primeiro: Nos casos de devolução de numerário, o servidor responsável pelo
adiantamento deverá proceder ao depósito na conta da prefeitura no prazo máximo de 10 dias
do retorno da viagem, sob pena de ter sua prestacão de contas considerada irregular, e
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responsabilizado sob as penalidades previstas em lei, bern como as puniçOes do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

Artigo 120 Todos os adiantamentos serão submetidos a análise do Controle Interno do
MunicIpio, onde deverá ser emitido parecer sobre a regularidade da sua prestacão de contas.

Artigo 130 - A prestacão de contas far-se-a mediante apresentação, ao responsável pela area
de adiantamentos, dos seguintes docurnentos:
I - Declaração de utilização e demonstrativo de gastos contendo:
a) declaraçäo de que os recursos disponibilizados foram gastos de acordo corn as
dernonstraçOes apresentadas;
b) relação de gastos indicando:
-

1. Favorecido;
2. Data;
3. Tipo de documento comprobatório;
4. NUmero original do documento, comprobatOrio;

-

5. Nümero ordinal do documento comprobatório nos autos do procedirnento de
adiantamento e prestação de contas;
6. Especificacão da despesa realizada corn informação dos itens, unidades, precos
unitários, quantidades, e preço total;
7. Totalizaçao dos gastos.
II - Originais dos documentos comprobatórios das despesas.
III - Justificativa de cada gasto.
IV - Cópia da guia de depósito bancário de restituição do saldo não utilizado.
Paragrafo 1° -

Serão aceitos sornente docurnentos originais, em nome da Prefeitura

Municipal de São Jose' da Bela Vista - SP para efeito de Prestação de Contas.
8
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Parágrafo 2° -

Os documentos comprobatórios serão juntados sempre em originais, exceto

nos casos de impossibilidade devidamente justificada, revestidos das formalidades legais e
preenchidos de modo a garantir a legibilidade, clareza e exatidão.
Parágrafo 30 -

Poderá ser expedida ordem de servico pelo secretário municipal responsável

pela area de finanças instituindo modelos de formulários e regulamentando aspectos formais da
prestacâo de contas.
Artigo 14° - A prestaçâo de contas sera' apreciada pelo Departamento Financeiro, que deverá
se manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, quanto a correção da utilizaçao dos recursos
no que diz respeito a:
III-

Finalidade.
Limites.

-

III-

-

IV- Prazo de

Formalidade da prestacão de contas.

V- Prazo da prestação de contas.
Artigo 15° - Verificada qualquer irregularidade quando da prestaçAo de contas, o responsável
-

sera notificado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas justificativas,
esclarecimentos ou regularize a situaçào.
Parágrafo 1° -

Regularizado o procedimento, será julgada regular a prestação de contas e

remetido o processo ao arquivo.
Parágrafo 2° - Caso o procedimento não seja regularizado ou apresentado justificativas
pertinente, o Departamento Financeiro emitirá relatório quanto

a

irregularidade encontrada e

encaminhará ao Departamento JurIdico para emissão de parecer de aprovação ou rejeiçAo.
Parágrafo 30 - Rejeitada a prestacâo de contas, cabe apresentação de Recurso do responsável e
não havendo interposiçao de recurso, o Departamento JurIdico:
I- Comunicará a Controladoria Interna que examinará o cabimento da instauração de
processo administrativo disciplinar;
9
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Determinará a inscricAo em dIvida ativa para cobrança do valor devido;

Artigo 16° - Da decisão do Controle Intemo do municipio caberá recurso a Junta constitulda
pelos Secretários das areas de flnanças, recursos humanos e pelo Secretário que autorizou o
adiantamento, no prazo de 10 (dez) dias.
Paragrafo Unico - Da decisAo proferida pela Junta não caberá recurso.
Artigo 17° - Se as irregularidades forem sanadas:
I - Anteriormente

a instauração do processo administrativo disciplinar é causa da extinção da

punibilidade.
II - Após a instauração do processo administrativo disciplinar e anterior

a

sua decisão é

circunstância que atenua a pena.
Artigo 18° - Nos casos de viagens do Prefeito, Vice- Prefeito e Agentes Politicos, flea
autorizado realizar o procedimento do Reembolso, após apresentação de documentos
comprobatOrios das despesas realizadas desde que os gastos nAo sejam excessivos.

Artigo 19° - As despesas decorrentes da aplicacão da presente lei correrão por conta de verbas
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 20° - Essa lei entra em vigor na data da sua

licação, revogadas as disposiçOes em

contrário.

GABINETE DO R1FIFO MUNICIPAL
EM 02 DE JULHO DE 2018.

PAULO CESAR L=OJkAScLMENTO
PREFEI OMUNICIPAL
REGISTRADA EM LIVRO PROPRIO E PUBLICADA POR AFIXAçAO NO LUGAR DE COSTUME NA MESMA DATA.
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