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LEI Nº 0592/2019 

 

DISPÕE SOBRE O REGIME DE ADIANTAMENTO 

DE NUMERÁRIO AOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

VILMAR SIDINEI HORBACH, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O regime excepcional de adiantamento previsto no art. 68, da Lei Federal nº 4.320/64, poderá 

ser dado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Assessores e demais Servidores Municipais, à conta 

de dotações orçamentárias, obedecendo ao disposto nesta Lei. 

 

Art. 2º O adiantamento só é permitido nos seguintes casos: 
 

I - quando se trata de serviços extraordinários e urgentes que não permitam delongas na satisfação 

das despesas; 

II - quando se trata de despesas a ser pagas em lugar distante da fonte pagadora; 

III - quando se trata de despesas miúdas e de pronto pagamento, nas diversas unidades 

orçamentárias; 

IV - para custear despesas com alimentação, passagem de ônibus, táxi, inscrição em cursos, pequenos 

reparos e concertos em veículos, garagem/estacionamento, pedágios, tornando ágil e eficiente a 

realização de determinadas tarefas, desburocratizando-as, sempre observando e ficando dentro dos 

valores estabelecidos pelo art. 3º desta Lei. 

 

Art. 3º As requisições de adiantamento serão expedidas por autoridades que puderem dispor das 

dotações orçamentárias, devendo ser autorizadas pelo Prefeito Municipal e limitadas ao valor de R$ 

1.000,00 (Um mil reais), 

 

Art. 4º As requisições de adiantamento deverão satisfazer as seguintes condições: 
 

I - indicar a soma a adiantar, em algarismos e por extenso, repartição, nome e cargo a quem deve ser 

dado o adiantamento; 

II - indicação do exercício financeiro e dotação orçamentária por onde deve correr a despesa; 

III - indicação do fim a que se destina o adiantamento e do período de aplicação. 

 

Art. 5º O adiantamento não poderá ser aplicado em despesas estranhas às que figurarem na respectiva 

requisição. 

 

Art. 6º Para os adiantamentos haverá tantos empenhos quantos forem as classificações da despesa. 

 

Art. 7º Os documentos de comprovação das despesas deverão: 
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I - conter data posterior à do recebimento do adiantamento; 

II - referir-se a serviços ou fornecimentos do período indicado na requisição do adiantamento; 

III – conter o número do CPF do tomador da despesa 

 

Art. 8º Os recolhimentos de saldos de adiantamentos, far-se-ão aos cofres da repartição pagadora. 

 

Art. 9º Para comprovar a aplicação de adiantamentos os documentos serão entregues na Secretaria da 

Fazenda, sendo fornecido recibo de entrega, obedecendo as seguintes normas: 
 

I - os documentos de despesas devidamente quitados, numerados e autenticados pelo responsável; 

II - se for o caso, a comprovação do recolhimento do saldo do adiantamento. 

 

Art. 10. A comprovação da aplicação de adiantamento deverá ser apresentada a Secretaria da 

Fazenda, dentro do prazo estabelecido na requisição, que nunca será superior a 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recolhimento do numerário. 

 

Art. 11. É vedada a concessão de novo adiantamento nos seguintes casos: 
 

I - a quem não haja prestado contas do adiantamento anterior, no prazo legal; 
 

II - a quem deixar de atender notificação para regularizar a prestação de contas, dentro de dez dias; 

III - para fins de despesa de capital. 
 
Art. 12. As repartições que efetuarem a entrega de adiantamento deverão manter rigorosamente em 

dia, o registro cronológico do vencimento dos prazos, relativos à prestação de contas pelos 

responsáveis. 

 

Art. 13. Nos casos omissos, aplicar-se-á o regulamento geral de contabilidade pública, Decreto nº 

15.783/22, de 08/11/22 e Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64. 

 

Art. 14. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA 

DO BURICÁ/RS, aos 05 de novembro de 2019. 

 

        

 

         VILMAR SIDINEI HORBACH 

                       Prefeito Municipal 

 Registre-se e Publique-se 

 

 

ALEXANDRE MARIO KISIEL 

 Secretário da Administração 


