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LEI N°. 367/2005

Institui o regime de adiantamento no âmbito da
administração municipal e dá outras
providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA, Estado da Bahia. Faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta Lei estabelece normas para a realização de despesas através do regime de
adiantamento.

Art. r. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente previstos
no art. 5° desta Lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de
empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos termos do art. 68 da Lei Federal n. °
4.320/64.

Art. 3°. A execução de despesas mediante o regime de adiantamento está sujeita aos princípios e
normas de licitação, devendo sempre ser precedida de empenho na dotação própria.

Art. 4°. Não se fará adiantamento a servidor:
I - declarado em alcance;
II - responsável por dois adiantamentos;
III - que esteja respondendo a inquérito administrativo;
IV - que se encontre em gozo de férias, licença ou outro tipo de afastamento.

Art. 5°. O regime de adiantamento é admitido para atender as seguintes despesas:

I - miúdas, assim entendidas as que, de qualquer natureza, se situem dentro do limite
fixado em decreto municipal;

II - de pronto pagamento, assim entendidas aquelas despesas que não possam ser
submetidas à fase de liquidação prévia, tais como:

a) as que ocorram à conta de créditos extraordinários ou que digam respeito a projetos
ou atividades relativos a calamidade pública, comoção intestina ou grave perturbação
da ordem, desde que tenha ocorrido a devida decretação do respectivo estado;

b) de caráter secreto, resultantes de diligências policiais, judiciárias ou sindicâncias
administrativas ou fiscais;
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c) com a aquisição de livros, revistas, publicações e peças ou objetos de arte ou
históricos, quando inviabilizada a submissão ao processamento regular da despesa;

d) decorrentes de viagens ou que tenham de ser efetuadas em lugar distante de
qualquer estação pagadora ou no exterior;

e) com refeição, alimentação ou forragem, quando as circunstâncias não permitirem o
regime comum de fornecimento;

f) com reparos, adaptação e recuperação de bens móveis e imóveis, até o limite fixado
em decreto municipal;

g) com aquisição de materiais ou animais em leilão público.

Art. 6°. O adiantamento será concedido ao servidor pelo dirigente de unidade ou órgão
equivalente, dependendo da prévia autorização do gestor municipal.

Art. 7°. O adiantamento será requisitado para o pagamento de despesas compreendidas em
período não superior a 30 (Trinta) dias, respeitado o limite do exercício financeiro.

Art. 8°. As quantias recebidas a título de adiantamento serão depositadas em conta bancária em
nome da Unidade/Órgão e do servidor responsável pelo adiantamento.

Art. 9°. A comprovação da aplicação dos recursos recebidos a título de adiantamento deverá ser
apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, contado do término do prazo de aplicação,
previsto no art. 7° desta Lei, respeitado o limite do exercício financeiro, sob pena de
multa.

§ 1°. Em casos excepcionais, devidamente justificados, poderá ser concedida
prorrogação de até 10 (dez) dias.

§ 2°. Se o servidor responsável não apresentar a comprovação no prazo fixado neste
artigo, o mesmo será considerado em alcance, anulando-se o empenho da despesa e
instaurando-se inquérito administrativo para a apuração de responsabilidade.

§ 3°. O afastamento do serviço, em virtude de férias ou licença, não suspende ou
interrompe o prazo estipulado neste artigo, salvo quando restar comprovada a absoluta
impossibilidade do servidor de apresentar a comprovação, única e exclusivamente por
motivos de saúde.
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Art. 10. O valor do adiantamento não aplicado, ou o respectivo saldo financeiro, deverá ser
recolhido, no exercício da concessão, à conta bancária da Prefeitura, da Câmara ou de
entidades da administração indireta, observando-se os seguintes prazos:

I - até o primeiro dia útil contado a partir do término do prazo de aplicação, estabelecido
na requisição do adiantamento;

II - até o último dia do exercício financeiro, independente do período de aplicação fixado.

Art.11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Ficam revogadas a Lei Municipal n.o 58/95 e as demais disposições em contrário

lia, 31 de dezembro de 2005.


