
 LEI N° 884, DE 25 DE JULHO DE 2006. 
 

DISPÕE SOBRE O REGIME DE ADIANTAMENTO 

DE NUMERÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

João Carlos Fialho Gomes, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte 

L E I: 

Art. 1º - O regime de adiantamento de numerário, aplicável à Administração Direta, 

poderá ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais. 

§ 1°. O sistema poderá ser utilizado no caso da participação de contrapartida do 

Município em Convênios e outros ajustes firmado com ente Público e Privado.  

§ 2°. Poderá ser adotado o regime de adiantamento, por tempo determinado, fixado pelo 

Poder Executivo para atender as necessidades operacionais de viabilização de Programas, 

Projetos e Eventos Especiais, constituídos por Lei Ordinária ou Decreto Municipal, no que for 

necessário para as aplicações nas despesas públicas de pronto pagamento, cuja obrigação foi   

instituída ou é mantida pelo Município e obedecerá ao disposto nesta Lei.  

Art. 2º - O adiantamento consiste na entrega, sob responsabilidade, de numerário do 

Município, mediante depósito em conta bancária, tipo vinculada, especialmente aberta em 

nome do servidor designado como ordenador de despesa secundário e gestor da conta e da sua 

aplicação, com o fim de propiciar as condições de realização da despesa de competência da 

Administração Pública Municipal que por sua natureza em razão do pequeno valor fixado para 

o regime de adiantamento por documento e operação ou por tratar-se ainda do caso de 

urgência inadiável de dispor a municipalidade dos serviços e das mercadorias, que não possam 

aguardar o processamento normal, sempre precedido do planejamento prévio com o 

competente empenho na dotação própria, conforme artigo 60, da Lei Federal nº 4.320/64. 

§ 1°. São dispensadas de depósito bancário as importâncias destinadas a pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis, bem como os valores que tiverem de ser aplicados durante o 

percurso de viagens. 

 § 2°. Os pagamentos a serem efetuados através do regime de adiantamento, ora 

instituído, restringir-se-ão aos casos previstos nesta Lei e sempre em caráter do pequeno valor 

fixado para a despesa e/ou em razão da urgência de dispor do atendimento a municipalidade. 

Art. 3º - Poderão realizar-se, sob o regime de adiantamento, os pagamentos das 

seguintes espécies de despesa: 

I – com material de consumo e na manutenção e consertos de pequenos reparos ou para 

dar condições de funcionamento e uso de veículos, máquinas, utilitários, ambulâncias e 

caminhões, no âmbito ou fora do Município; 

II – com serviços de terceiros pagos com RPA(s) - Recibo de Pagamento de Autônomos, 

com os descontos, retenções e recolhimentos que competir das contribuições, impostos,  pelo 

fato gerador intrínseco a própria despesa; 

III – com diárias vencidas, devidamente comprovadas de acordo com as normas vigentes 

para esta natureza de despesa;  
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IV – com transporte coletivo, ônibus direto, micro, lotação, trem metropolitano, nas 

diversas modalidades, utilizado nos deslocamentos no interior e fora do Município, 

circunscrito a Região Metropolitana de Porto Alegre, mediante comprovação de documento 

próprio, na ausência do bilhete. Não inclui despesas incorridas com os serviços de táxi e 

lotação sem o comprovante emitido pelo próprio prestador do serviço; 

V – despesas judiciais, de cartório, custas, emolumentos, de reconhecimento de firma, 

autenticação e cópias autenticadas de documentos, taxas de requisição de documentos em 

repartições públicas das três esferas administrativas, certidões em geral, serviços de 

reprografia com reduções, cópias simples e de ampliações de documentos; 

VI – despesas com alimentação de pessoal ou comitivas especiais, quando as 

circunstâncias não permitirem o regime norma de empenho; 

V - despesas que tenham que ser efetuadas em lugar distante da sede da Administração 

Municipal ou em outro Município; 

VII – despesas de imediata aquisição e de pronto pagamento. 

Parágrafo único. Considera-se despesa de pronto pagamento, para os efeitos desta lei, 

aquelas realizadas em valor não superior a 2,5% (dois vírgula cinco pontos percentuais) do 

limite estabelecido no Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93, e que se 

realizam com:  

I – selos postais, cartas registradas, porte de correio simples, fonogramas, telegramas, 

radiogramas, materiais e serviços de limpeza e higiene, lavagem de veículo, reparos e 

consertos de veículos para atender ao funcionamento e a circulação desses bens, de acordo 

com a legislação de trânsito brasileira, exceto multas por qualquer infração, despesas com 

fretes, carretos e serviços de moto-boy, pedágio, estacionamento, transportes de servidores do 

Município em qualquer veículo na Região Metropolitana, particular em vias públicas com 

tarifa, pequenos consertos e reparos de bens móveis e de imóveis, aquisição de botijão gás 

liquefeito até 13kg, aquisição avulsa de livros e apostilas técnicas, jornais periódicos avulsos 

não continuados, e de outras publicações; 

II – encadernações avulsas e artigos, materiais de expediente de uso no escritório em 

geral, de desenho, de impressos padronizados legais, de papelaria, de informática, todos em 

quantidade módica, para uso ou consumo próximo imediato; 

III – artigos farmacêuticos ou de laboratório, em quantidade módica, para uso ou 

consumo próximo imediato; 

IV – outras despesas não nomeadas, de pequeno valor e de necessidade imediata, desde 

que devidamente justificada. 

Art. 4º - O valor do adiantamento de cada espécie de despesa será de até 50 (cinqüenta)  

vezes o valor da URT - Unidade de Referência Tributária, com exceção dos que se destinem a 

aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, despesas judiciais, despesa de missão oficial fora 

da sede do Município, que serão no valor necessário, devidamente justificado previamente ao 

Prefeito, a quem compete fixar o teto limite da concessão. 

Art. 5º - O prazo para aplicação do valor recebido de numerário para adiantamento será 

no curso do mês que receber e terá seu prazo expirado de aplicação limite até o dia 28 (vinte e 

oito) de cada mês, compartimentado ao mês da concessão e depósito em conta vinculada, 

contado da data de  seu  recebimento, não podendo o responsável se ausentar por férias ou 

licença sem haver prestado contas do adiantamento, não podendo transferi-lo e nem passá-lo 

de um exercício financeiro para outro. 
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Art. 6º - As requisições de adiantamentos serão feitas pelos Diretores e Secretários 

Municipais, ou outro devidamente autorizado, mediante preenchimento de formulário padrão 

aprovado em regulamento, dirigido ao Prefeito Municipal. 

Art. 7º – Das requisições de adiantamento constarão, necessariamente, as seguintes 

informações: 

I -  dispositivo legal em que se baseia; 

II – identificação da espécie da despesa mencionando o inciso do artigo 3º no qual ela se 

classifica; 

III - nome completo, cargo ou função do servidor responsável pelo adiantamento; 

IV – dotação orçamentária a ser onerada, que será posteriormente preenchida pela 

Secretaria Municipal da Fazenda após a autorização pelo Prefeito Municipal 

Parágrafo Único. Não havendo dotação a Secretaria Municipal da Fazenda, através da 

Contadoria, devolverá o pedido de adiantamento ao emitente em 24 (vinte e quatro) horas no 

máximo. 

Art. 8º - É vedada a concessão de adiantamento para fins de despesa de capital. 

Art. 9º - É vedado novo adiantamento: 

I - a quem do anterior não haja prestado contas no prazo legal ou que não tenha sido 

amparado integralmente por qualquer unidade de controle municipal; 

II - a quem, dentro de 30 (trinta) dias, deixar de atender notificação para regularizar a 

prestação de contas. 

Art. 10 - No prazo de 05 (cinco) dias a contar do término final do período de aplicação 

estabelecido no art. 5º, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido na 

forma estabelecida em regulamento. 

Parágrafo único. A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas. 

Art. 11 - O processo de prestação de contas de adiantamento deverá ser objeto de 

parecer emitido pelo serviço de contabilidade do órgão ou entidade, com suas decisões - 

aprovação ou de rejeição -, justificando a não aceitação de forma explícita.  

Art. 12 - Ao servidor responsável pelo adiantamento que deixar de cumprir os prazos de 

que tratam os Arts. 5º e 10 será imposta a multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 

incidente sobre o valor do adiantamento, limitada ao máximo de 20% (vinte por cento).  

Parágrafo Único. A multa aplicada será calculada pelo serviço de contabilidade e 

descontada numa única parcela, em folha de pagamento, no caso de descumprimento do Inciso 

II do Art. 13. 

Art. 13 – Será considerado em alcance:  

I -  o responsável que não comprovar a aplicação do adiantamento até 30 (trinta) dias 

depois de vencido o respectivo prazo de prestação de contas;  

II - o responsável que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 

notificação, não recolher o valor glosado ou a multa que lhe tiver sido imposta;  

III - o responsável que movimentar numerário para fins outros que não o pagamento das 

despesas especificadas na requisição do adiantamento. 
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Art. 14 - O débito do servidor considerado em alcance ficará sujeito a atualização 

monetária, calculada de acordo com os índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda 

Municipal, e a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidentes sobre o valor 

atualizado.  

Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, por Decreto.   

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor em 30 (trinta) dias da data de sua publicação. 

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 006, de 06 de 

janeiro de 1989.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em  25 de julho de 2006. 

 

 

 

João Carlos Fialho Gomes 

Prefeito Municipal 

 

 

Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

Auri Costa 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

Rosa Maria Reis e Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

Dorival Dirceu Medinger 

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Cultura, Turismo 

e Captação de Recursos 

 

 

Tadeu José de Vargas  

Sec. Mun. de Agricultura, Indústria e Comércio 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

               Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


