
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO No 16, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018.

Regulamenta o regime de adiantamento para
despesas de pronto pagamento, previsto na lei
municipal nº 1.769/82.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, artigo 55, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.769, de 25 de outubro de 1982, e, com o que consta nos autos do Processo Administrativo (PA) no 13.819, de
22 de dezembro de 2007:

DECRETA:

Art.  1º Fica  a  Secretaria  Municipal  de  Gestão  e  Fazenda  autorizada  a  adotar  o  regime  de
adiantamento de numerário a servidores municipais para atendimento de despesas orçamentárias correntes,
em cada Secretaria Municipal, de acordo com as normas instituídas pela Lei Federal nº 4.320/64.

Art.  2º O  adiantamento  deverá  ser  solicitado  pelo  Gestor  da  Secretaria,  indicando  o  nome  do
servidor e o valor a ser liberado.

§ 1º O adiantamento será concedido para atendimento de despesas estritamente necessárias, cuja
aplicação não possa ser previamente determinada, sempre precedido de empenho na dotação competente e
deverá ser aplicado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento do numerário.

§  2º A  Tesouraria  repassará  o  numerário  ao  servidor,  através  de  crédito  em  conta  especial
denominada Município de Santa Rosa / “nome do servidor”, sendo que as receitas e despesas nela lançadas
integrarão a prestação de contas.

§ 3º Todos os pagamentos deverão ser efetuados através de cheque nominal em nome do fornecedor,
mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica ou da nota fiscal de consumidor eletrônica, emitida em
nome do Município de Santa Rosa. 

§ 4º Não se fará adiantamento a servidor em alcance ou responsável por dois adiantamentos.
Art. 3º Os adiantamentos serão limitados aos seguintes valores:
I – R$ 1.000,00 (mil reais), para despesas com materiais de consumo;
II – R$ 1.000,00 (mil reais), para despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica.
Parágrafo Único. Os valores adiantados somente poderão ser utilizados para pagamento de pequenas

despesas de aquisição de material de consumo e de mão de obra de pessoa jurídica, não podendo ultrapassar,
a cada despesa, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Art. 4º A prestação de contas do servidor que receber o adiantamento deverá ser efetuada no prazo
máximo de 15 (quinze) dias após a utilização de todo valor ou após o término do prazo de sua aplicação, o
que ocorrer primeiro, não podendo ultrapassar o último dia útil do exercício financeiro.

§  1º A prestação  de  contas  será  apresentada  à  Contabilidade  Central  ou  à  Seccional  Contábil
pertinente, da Secretaria de Gestão e Fazenda e será composta pelos seguintes documentos:

I – relatório de prestação de contas – Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento, conforme o
Anexo I, contendo:

a) razão social do fornecedor;
b) data e número do documento fiscal;
c) número e valor do cheque emitido
d) assinatura do servidor e o visto do Secretário.
II – cópia dos cheques emitidos;
III – extrato da conta bancária, com a devida conciliação;
IV – as notas fiscais.
§ 2º No verso das notas fiscais deverá constar a justificativa detalhada que comprove a necessidade

da  aplicação  do  respectivo  recurso  e  declaração  afirmando  o  recebimento  e  aplicação  dos  materiais  e
serviços adquiridos, com assinatura e carimbo do servidor e do Secretário responsável. 
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§ 3º O saldo bancário existente deverá ser recolhido à Tesouraria, não podendo integrar o próximo
adiantamento ao servidor.

§ 4º A Contabilidade Central ou a Seccional Contábil examinará a documentação relativa à prestação
de contas, aprovando-a, caso esteja de acordo com a legislação vigente.

Art. 5º O servidor que receber o adiantamento e não obedecer ao prazo e a aplicação das despesas,
será notificado a efetuar a devolução do numerário à Tesouraria em até 24 horas, sujeitando-se, caso não o
fizer, ao desconto em folha de pagamento e a outras penalidades previstas em lei.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Fica revogado o Decreto nº 13, de 12 de janeiro de 2001.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018.

        ALCIDES VICINI,
        Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.

       LUÍS ANTONIO BENVEGNÚ,
Superintendente-Geral de Governança.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA / RS
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
DECRETO Nº _____/_______ - ANEXO ÚNICO

Servidor: __________________________________________________________________
Nº da Nota de Empenho: __________________  Valor Recebido: _____________________
Data do Depósito: ____/____/_______
Discriminação dos Pagamentos:

Razão Social da Empresa
Nº doc
fiscal

Data doc fiscal Nº cheque Valor

Valor total utilizado:

Valor a ser restituído: __________________  Data da restituição: ____/____/______
Em anexo:   (   ) Cópia do Empenho                              (   ) Documentos Fiscais 
                    (   ) Justificativa da finalidade da despesa      (   ) Extratos bancários 
                    (   ) Comprovante da Restituição                    (   ) Cópia dos cheques  

Responsabilizo-me  pela  veracidade  das  informações  prestadas  e  pela  autenticidade  dos  documentos
apresentados. Santa Rosa, RS, _____/_____/_________.

     _______________________________              _______________________________
Servidor

Assinatura e carimbo
Secretário

Assinatura e carimbo

--------------------------------------------- Para uso da Contabilidade ---------------------------------------------

Recebi a Prestação de Contas em _____/_____/_______    ____________________________
        Assinatura

Aprovo a prestação de contas e atesto estar de acordo com a legislação. Em ____/____/_____ 

    ___________________________________             ____________________________________
Técnico Contábil Contador
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