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LEI MUNICIPALN° 1.239/09 - DE 30 DE NOVEMBRODE2009
Dispde sobre o regime de Adiantamento de Despesas, e da outras
providéncias.

POLICARPO SANTOSFREIRE,Prefeito Municipal de Nova Guataporan-
ga, Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuigGes,etc.

   

 

 

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU:
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI:

Artigo 1°)- Fica instituido na Prefeitura Municipal, suas Autarquias e na Camara
Municipal de Nova Guataporanga, nos termos desta Lei, o regime de
Adiantamento previsto nas normas gerais de direito financeiro, para a
cobertura de despesas que nao se subordinem ao processo normal de aplicacao.

Artigo 2°)- Consideram-se despesas em regime de adiantamento:
I- As extraordinarias e urgentes;
Il- As efetuadas distantes da sede do municipio;
Ill- As que custeiam viagens, estada e alimentacaéo do Prefeito Municipal,

do Presidente da Camara, dos Vereadores, dos  servidores e agentes
publicos, a servigo do Municipio;

IV- Custasjudiciais;
V- Com alojamento, alimentacio e estada de delegacées esportivas ou

escolares representativas do Municipio;
VI- Com alojamento e alimentacaio de delegagdes esportivas ou escolares de

outros
Municipios, que participarem de certames organizadospela prefeitura Municipal;

VII-Com pagamentos de arbitros e outros gastos na realizacfo de certames
realizadospela Prefeitura Municipal;

VIII- As mitdas e de pronto pagamento;
IX- Despesa com comemoragao dedata civicae festiva.

§ 1°- A entrega de numerario, em regime de adiantamento, somenteserafeita
diretamente as pessoaselencadasnoinciso III deste artigo.

§ 2°- Nao sera concedido adiantamento a agentes em alcance ou responsavel
por 02 (dois) adiantamentos,

§ 3°- Consideram-se despesas mitidas e de pronto pagamento,as que fizerem:
a)-com selos postais, telegramas, emolumentos, reproducdes de
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documentos e publicagdes diversas, pequenos consertos e outras
despesas de pequenovulto;

b)- com encadernacao avulsa e com artigos de escritério, de desenho,
impressos com quantidadesrestritas para uso e consumo prdéximo
ou imediato;

c)- Comtransportes intermunicipal e interestadual as pessoascarentes,
de conformidade com cadastramento realizado pela Assisténcia
Social do Municipio.

   

 

§ 4°- O valor dos adiantamentospara entenderas despesas mitidas e de pronto
pagamentosera estabelecido por Decreto.

Artigo 3°)- Nao se fara adiantamento para despesa ja realizada, nem se permitira
que se efetuem despesas maiores do que as quantias ja adiantadas.

Artigo 4°)- O adiantamento somentesera liberado pela autoridade competente, apds
justificativa em processo regular, com a men¢ao do valor requisitado,
observando-se para a sua concessio:

I- precedéncia de Nota de Empenho de Despesa, nas dotagdesespecifica;
II- emissao de cheque nominalao requisitante.

Artigo 5°)- A prestagéo de contas deverd ser encaminhada a Diviséo de
Contabilidade, para exame e parecer, devendo o processo. de
adiantamentoestar, obrigatoriamente, instruido com os seguintes elementos:
a—copia da requisi¢ao do adiantamento:
b — documentos comprobatérios das despesas;
¢ — guia derestituigao do saldo do adiantamento, se houver.

§ 1°- As notas a que se referem o item “b” deste artigo sao emitidas, consoante
a legislagao tributdria vigente.

§ 2°- Em se tratando de Nota Fiscal Simplificada, recibo, ou outro documento
que nao se especifique a despesas, esta deverd ser detalhada em folha a
parte.

§ 3°- Todos os documentos deveraoestar rubricados pelo responsavel.

§ 4°- Para as despesas mitidas e de pronto pagamento em cuja

a

realizacao
nao tenha sido possivel colher comprovantes, devera ser feita uma
relagao minuciosa dos gastos, indicando-se a data e a natureza de cada
uma.
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Artigo 6°)- O prazo para aprestacao de contas nao devera exceder 30 (trinta) dias a
contar do recebimento do adiantamento.

   

 

§ 1°- A prestacio de contas de adiantamentofeita para despesa de viagens se
fara dentro de 15 (quinze) dias, contado da data de regresso do
funcionario.

§ 2°- A prestagdo de contas dos adiantamentosrealizados no més de dezembro
deverao ser entregues, impreterivelmente, até o dia 26 do mesmo ano,

Artigo 7°)- Os saldos de adiantamento nio aplicados até 31 de Dezembro de cada
exercicio seréo, obrigatoriamente, recolhidos A Tesouraria Municipal ou
da Camara Municipal, até aquela data.

Artigo 8°)-O departamento de contabilidade mantera registro individualizado de
todos os responsaveis por adiantamentos, controlando, rigorosamente,
OS prazos para a presta¢ao de contas.

Artigo 9°)- Os responsaveis que deixarem de fazer a prestagao de contas de
adiantamentos ou de recolher o saldo nao aplicado, dentro do prazo
estabelecido nesta Lei, ficarao sujeitos 4 multa de 20% (vinte por cento) sobre
o valor do adiantamento, mais correcao monetaria, salvo casos de forca maior,
devidamente justificado, a critério da autoridade competente, além de
outras san¢g6es existentes em legislacao pertinentes.

Artigo 10) - Esta Lei sera regulamentada por Decreto.

Artigo 11) - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogando-se
as disposigdes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal
Em 30 de Novembro de 2009.

a
—————

CARPOSAN]

  


