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Estabelece normas reiatfvas à coreesElo
de adiantamento de numeráno a servidor
público, regula a sua aplicação e
prestação de contas e dá outras
providências.

OPREFi:UO DC ïlMCfPEO PÃO DE AÇÚCAR—AL, no
uso das atribuições que lhe çunfere o ui i,37. da Lei oiainica do Município;
Considerando o que estabelecem os artigos 68 e 69 da Lei Federal n°
4.320 de 17 de março de 1964;
Considerando ainda a
cessidade de se promover o
desenvolvimento uniforme do fluxo de documentos que compõem a execuçân da
despesa estadurd e, também, de se regular a apTeaçõo e as pres'raçõesde contas do
numerário entregue a titulo de adiantamento,

DEC TA:
ISP 1 SIÇÕES PRELIMINARES
CA TE - ri) L
LI

JdCdENTO

Art. 1° O regime de Adiantamento a servidor é aplIcável aos casos de
despesas expressamente definidas em Lei e consiste na entrega de numerário a servidor
no exercício regular de função pública, sempre precedida de empenho na dotação
orçamentana propua, cpo pagamento não possa subordinar-seao tramite normal deprocesso admímsirath o-financeiro.
§ 1° * A cada adiantamento concedido, ponTe rào corresponder diversos
empenhos, de acordo com sua natureza e o program a de trabal do, entidades como
despesas de custeio.
§ 2° Subordinam-se ás normas deste decreto, os órgãos da Administração

Direta, as Autarquias, e as Fundações Públicas.

§ 3° - Constituem documentos básicos de Adiantamento a Servidor:
1 - Solicitação de Alimento (Anexo 1)

2— Prestação de Contas (Anexo

Y
,-

-
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Art. 2' - Poderá ser concedido, excepcionalmente, a critério do ordenador
da despesa e sob sua inteira responsabilidade, 02 (dois) Adiantamentos de Numerário
por mês, de acordo com o art. 4' deste decreto, para as coordenadorias, departamentos,
diretorias e outros setores equivalentes nos órgãos e entidades definidos no § 2' do art.
1' deste decreto.
Parágrafo único - Na hipótese prevista no art. Y, ínciso 111 deste decreto,
o número de Adiantamentos corresponderá ao de viagens em objeto de serviço
realizadas a cada mês.

a) compras e serviços para atender urgências, emergências ou situações
-extraordinárias, que possam causar prejuízos ao Município ou prejudicar o bom
funcionamento do serviço público;

11 - por deslocamento do agente no país, em missão oficial, quando
local da sede de sua Unidade Administrativa, co fo

•

autorizado na Solicitação do

Parágrafo Único - É proibida a aquisição de equipamento e material
permanente com recursos provenientes de Adiantamento,
Seção 1
DA CONCESSÃO
Ai¥. 40 - 0 valor liberado a título de Adiantamento de Numerário nã*
que, considerando a peculiaridade de cada órgão, o valor mensal destinado aadiantamento, será definido conforme o Anexo 111.

§ r - 0 limite fixado neste artigo não se aplica aos Adiantamentos
destinados a atender às despesas referidas no inciso 111 do artigo precedente.
§ 20 - O Servidor a quem haja sido concedido Adiantamento deverá prestar

contas no prazo máximo de 40 (quarenta) dias contados da data do recebimento do
numerário.
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Art. 5°- Não será concedido novo Adiantamento de Numerário:
1 ao servidor que do anterior não tenha prestado contas;
ii - a servidor que esteja respondendo a inquérito admnEtraífvo;
Art. 60 É vedada a concessão do Adiantamento para cobertura de despesas
já realizadas, somente sendo admitidos documentos com proba tórios, com da o igual/ou
posterior à data do recebimento do numerário peio responsável.
Art. 70
O titular do Adiantamento não poderá transferir a sua
responsabilidade a outro servidor.

Seção II
DA SOLICITAÇÃO
Art. 8° - A solicitação para concessão do Adiantamento será dirigida ao
titular da Unidade Administrativa e deverá conter 1 — nome, matrícula, cargo ou função, R.G. e CPF do servidor;
Ii
111 valor expresso em moeda ccnente e por extenso;
IV período de aplicação e prazo para compi'ovaçTo;
- justificativa circunstanciada do titular do setor requisdante de
adiantamento. conforme hierarquia do Orgão ou Entidade, ao Ordenador de Desposas, a
quem cabe decidir quanto á conveniência e oportunidade da concessão, no sendo
admitida aplicação do Adiantamento fora dos parâmetros dessa justificativa.

Seção III
DO RIFE CIMENTOE DA APLICAÇÃO
Art. 9° - O Adiantamento de Numerário só poderá ser aplicado dentro do
exercício financeiro em que for concedido.
Art. 10 - O prazo de aplicação é de no máximo
partir da datado rec€Iaueuto do numerdnio

30 (trinta) dias,

contados a

Parágrafo Único - É vedada a aplicação além do prazo definido neste

M
IM
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CAPÍT1LO 11
DA PRESTACÀO DE CONTAS

Art. li O resr.onsavel ,.e' o Adiantamento de\era emraraPrestaçào
de Contas do iiumeraro recebido ao SetorFínancciro da Unidade Adminisativa a
nertencer.
2 - A prestação de
Aantamento de merário recebido
serã feitare:o reonsá eT. no máxino até I( dez dias corridos, a contar do término
de.
- apcaçaonxaco no art. lO deste decreto.
d.e
1

Parágrafo Unico
No mês de dezeffibrO, excepcionalmente, ¶o.das as
concessões de Adiantamenw de Nunierano dc erão ter as conas prestadas até o d.ia iS
uinze\ rara edeito de encerrn- emo do exerc{co flnanceiro.

Seção!
Art. 13 - O saldo do Adiantaniento de \u.merário não utilizado., será
reco!hdo a Ccnra .Prottr;a do óigão oücessor, até o úhuino dia de aplicação, me'--,ante
gula de cepósito r'ancano, onde constara o nome w responsave e o nc .o processo de
concessão do Adiantamento.
Art. 14 - No més 'de dezembro todos os saldos de Adiantamento de
Numerano serao reconidos a ConLa ro ria aa .mc.aue concecente ate ID (quinze),
mesmo que o prazo de aplicação não te , iha expirado.

L

.

Seção II
4E'ITOS COM

Art. 15 - Os processos de Solicteação de .Adtantamento e de Prestação de
Contas sero
'este decreto
senc.o os compro antes ca. despesa ernI1cos Cifl nome do Mumcipio de ?ao de Açúcar,
comi indicaca.o ca niaaQe neneficiana co aciantamento.
Art. 16 - Os comprovantes das despesas definidos no ar.. 3, inciso 1 e
nãO podeião Ultra, assar, individualmente. o aioi correspondente a 20% (vinte por
cento) do üzmte estabelecido para cada orgão.
t 1
Os comoro,arites de desnesas. cuaido de dimensões reduzidas,
serão colados pela extremi..e acima e a esquema, em folha cc naoeL ia.mano oficio.
de forma a facilitar o exame de s.ia frente e erso e sem que fiqc.em sobrepostos uns aos
outros.

7
/

7
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Art. 18 - No processo de Prestação de Contas, o comprovante de despesa
realizada somente será admitido, apresentado dentro do prazo de aplicação para
o qual foi concedido o Adiantamento.
t. 19 - Não serão aceitos comprovantes de despesas rasurados,
emendados, ilegiveis e com data anterior ou posterior ao periodo da apF ração do
Adiantamento, ou que se refira à despesa não classificável na espécie de Adianurmonto
concedido.
Parbgrafr nieo - Somente serão aceitos comprovantes originais, não se
admitindo outras vias. .ópias Xerox, fotocópia ou outra espécie de reprodução.

)

Arte 20 - Ocorrendo aplicação de numerário de Adiantamento em despesa
de classificação diferente daquela para a quai Lei autorizado, o responsá%el estará
obrigado a restituir o respectivo valor.
o :igrafi 'nico - A baixa da responsabilidade somente ocorrerá, após a
efetivação da restituição.
Art. 21 Verificada a apresentação de comprovante de despesa com s alor
exorbitante em relação ao preço de mercado, o Setor Financeiro ou Orgão equivalente,
deverá glosar o documento.

Art. 22 - Nos documentos comprobatórios da realização da despesa a que
alude este decreto, deverão coo sto obrigatoriamente.
1 - os comprovantes ou recibos, com o "ÁTESTC :k que os serviços foram
efetivamente prestados, ou de que o material foi recebid : pdo pvr
funcionário que não o responsável pelo Adiantamento, com visto da autoridade
requisitante;
E - data de emissão igual ou posterior á do recebimento do Adiantamento;

111 - comprovantes de despesas realizadas, dispostos em ordem
cronológica;
IV - comprovante de pagamento justificado, esclarecendo-se o destino da
mercadoria, a finalidade da realização da despesa e do serviço e outras informaçtes que
possam melhor explicar a necessidade da operação;
V - comprovantes de despesas realizadas, dispostos em ordem cronológica;
VI - nota fiscal de venda ao consumidor, no caso de compra de material;

/
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VII— nota fiscal de prestação de serviços, no caso de prestação de serviços
por pessoa jurídica;

Art. 23 — Nos casos de aquisição de material ou de qualquer outra operação
sujeita a tributo, nenhuma despesa será admitida quando desacompanhada de
Íocumento fiscal regular, de acordo com a legislação tributária vigente.
Parágrafo único — caso o documento comprobatório não traga
identificação do destinatário dos serviços, nem das aquisições, deverá vir acompanhado
de recibo díscriminatório, indicando os itens adquiridos, o nome do responsável pelo
Adiantamento e a Unidade Administrativa a que pertencer, sem prejuízo da retenção
desse documento, para posterior verificação dafiscalização tributária.

Art. 24 - Na hipótese do não cumprimento do disposto no artigo 12, desb.valor do Adiantamento concedido, corrIgido monetariamente, na data em q=
apresentar a correspondente prestação de contas ao Setor Financeiro do órgão.
1 — A partir do quadragésimo primeiro dia contado da data do recebimento
do numerário, íncidirá juros diários e cumulativos de 0,033% (trinta e três milésimos
por cento);
-H — A partir do septuagésimo segundo dia de atraso e, a partir daí, a cada 30
(trinta) dias, incidirá multa de 2% (dois por cento) cumulativamente, não podendo
ultrapassar o exercício financeiro, sob pena de ser promovida inscrição na Dívida Ativa
e abertura contra o
Administrativo Disciplinar.
Parágrafo único — Considerar-se-á em alcance, incorrendo em
responsabilidade administrativa, civil e penal, o responsável por Adiantamento que
ultrapassar, sem prestar contas, o prazo máximo referido no art. 12, deste decreto.
Seção única
1) 3t1 3V[Ii

ioiosiui

posteriormente a comprovação do referido recolhimentoz
/

Parágrafo único — No caso da não regularização da prestação de contas
glosada, aplicar-se-á o disposto no art. 24, deste decreto.
CAPíTULO IV
DA BAIXA DA RESPONSABI IUDE
Art. 26 — Se as contas forem consideradas regulares, o Setor Financeiro
e/ou equivalente na Administração Indireta, submeterá o processo da comprovação,
zpensado ao da concessão, ao Ordenador da Despesa para aprovação, ou não, das
Art. 27 - Sendo aprovadas pelo Gestor da Unidade Administrativa, o
processo retomará ao Setor Financeiro e/ou equivalente da Administração Indireta, para
as seguintes providências:

RJtOTi :aii ciiJ aiie

1
• Ordenador da Despesa, imediatamente, adotará as providências
cabíveis, com vista à Instauração de Tomada de Contas.
Art. 29 — 0 Setor Financeiro e/ou o equivalente na Administração Indireta,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação deste Decreto, realizará
levantamento de todos os processos de concessão pendentes de prestação de contas e os
encaminhará ao Ordenador de Despesas para a Instauração de Tomada de Contas.
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Art. 31 O Setor Financeiro eiou equivalente na AdníniTí3co indireta ao
constar, quaisquer irregularidak comunicacLn e não sanadas, de imdnti', ir.formará o
fato ao Titular do Orgão, para in cio epuraçIo de responsabilidade.
Art. 32 - A Secretaria da Fazenda Municipal, podrd baixar normas
complementares, visando a plena execuçio deste Decreto.
Art. 33 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluirse4
o dia do inicio e incluir-se-á o de, vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitarnente disposto em contrário.

J

Parágrafo nico - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo,
em dia de expediente no Orgão ou na Entidade.
m, 34 - Este Decreto entrara cm vigor na data de sua publicação,
revogadas a- diosiçes em contrário.

-

EL VI0 ALMEEI1DA SIIN JUNIOi
Prefeito

O presente Decreto foi publicado e registrado no quadro de avisos da Secretaria
Municipal de Administração, nos termos do a,-t. 40, § 1° da Lei Orgânica do Município,
aos 21 dias do mês de março de 2 13.
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SOLICITAÇÃO DE
ADIANTAMENTO
ORGAO/ENTIDADE CONCEDESTE

SETOR SOLICITAM

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

MATRICULA

ENDEREÇO

N. IDENTIDADE

CARGO/FUNÇÃO

CPP

LOTAÇÃO

PRAZO DE APLICAÇÃO

FINALIDADE

DATA DA COMPROVAÇÃO

ATÉ

VALOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

......................................................................................
............

RI

...........................

- ....................................................................................
.............................

.......................................................................................................................................... RI...........................

SOLICiTO CONCESSÃO
DATA

ASSINATURA REQUiSITASTE

CONCE11O.LMPENIIE-SE
DATA

ASSINATURA ORDENADOR DA DESPESA

CONFERIDO
DATA

ASSINATURA SETORIAL

1

AUTOJ!JO PAGUE-SE
DATA

ASS. TITULAR DO ÓRGÃO,ENTIDADE

/
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1

PREST!kÇT) DE CONTAS
SrRvIDoR RUpONaÀVPLPELS) DL: TjENTO

GÂ/ronLsM

POUSA

LOR1SECERIDO

Ao S:roR ULMANCELRO

DESPESAS REALIZADAS

SALDO NÃO UrILIZADO

coMPaovAçÁo

APLICAÇ.

DE.

a

_JME\TO DO VALOR
JL...
HISTÓRICO

1

PRESTAÇÃO, DECONTAS ...... J
EMISSÃO

.
VALOR

iJ

TOTAL
CONF!!D 9
CII)

PROTOCÇ,LZ) DE ENTRADA

O,DIAITT

RECIBO em

ASSINATtJR RE QUISITÂNTE

ASS. Do RESPONSÁVEL 1)0 SETOR FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DEI )DE 4(ÏC&R
A.

oC'!' 493 -Centro-
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'NEXO III

HTE DO ADIANTAMENTO POR ORGÃO

ÔRGiO MUNICIPAL

VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTR ACO
SECRETARIA MUNICIPAL BE-i- 1 NANÇAS
ECRET4RIA MLNICIPM
GRJCULTIRA MEIO AMBIENTE E REC. itiDR1COS
SECRETARIA ME MCIPM DE ESPORTE TURISMO E CULTURA
SECRETARIAM NICIPAI DE. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PE BLICOS iNTRA
ESTRUTURA
GABINETE DO Xa. CL T\ O
-

L
U2

-- RS 5.04
RS
________
RS 5.000.00
RS 1 000,()0
RS 3000,00
-

>

RS 3.00- -

R$ 500
__
R$ 500

-

-

