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LEI NO. 1.907, DE 15 DE ABRIL DE2021,

DispÕe sobre o regime
no âmbito da Câmara
outras providências.

de desPesas Por adiantamento

Municipal de Brumado, e dá

oPrefeitodoMunicípiodeBrumado,EstadodaBahia,nousodesuasatribuições
legais, faz saber qr" 

"êà*áia 
Municipal upÀu' e ele sanciona a presente lei'

Art. 1o. o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas

expressamente oeriniiJr""" ãn. ô;;;i; Lei e consiste na entresa de numerário a

servidor ou agente pãi',ii""-oã-Câmara rt'run-úiJar-áe- Brumado'- sempre precedida de

empenho na dotação 
";;ãü;' 

ill" :^g^de realizar despesas que náo possam

subordinar-se ao processo normal de apltcaçao'

Art. zo.o adiantamento será concedido apenas ao Presidente da câmara e demais

Vereadores, bem ;;;-;; 
-procurador iriioi.", controlador lnterno e o Diretor

Administrativolrinanc"irol i""oii'-ii" J" ng isoo'oó t'" mile quinhentos reais)'

Art.3o.Asquantiasrecebidasatítulodeadiantamentodeverãoserdepositadasem
conta corrente em noÃL oo próprio.servüãr-", áó"nte politico responsável' aberta

especificament" prr"'ã*iã f* ;r'instituiçaJLan"rt',r"Ou rede oficial' com denominação

ããitr-roirntamento.

Art.40'Poderãorealizar-sesoboregimedeadiantamento,ospagamentos
decorrentes das seguintes espécies de despesas:

| - despesas com material de consumo;

ll - despesas com serviços de terceiros;

lll - despesas com transporte em geral;

lV.despesasemdecorrênciadegerenciamentosde-processosadministrativos
e/ou judiciais, tais comã foúcópias, 0".p".ãã'J" 

"àrtorio 
e outras despesas correlatas'

V - despesas com representação eventual;

Vl-despesasquetenhamqueserefetuadasemlugardistantedasededesta
Câmara MuniciPal;

Vll-despesasextraordináriaseurgentes,cujarealizaçáonãopermitadelongas;

Vlll - despesas miúdas e de pronto pagamento'

Parágrafo único' Para

pronto Pagamento as que se
os efeitos desta Lei, consideram-se despesas miúdas e de

realizem com:
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Selos postais, despesas com refeiçÕe-s-"-lT"l"l:ly::n"?o:11""t": ",ll"rllil,Selos posmts' oesPe§aà uvrrr r..rvrYvv- - -- 
; recuperação de bens móveis,

ã"qrlnot conserios, reparos' adaptação-

pequenos carretos, transportes urbanos' passagens' combustíveis e pedágios;

b)EncadernaçÕesavulsaseartigosdeescritorio,desenho,impressosepapelaria,"' ã, qrántidâde restrita' para uso próximo ou imediato;

c)Artigosfarmacêuticosoudelaboratório'emquantidaderestrita'parausoou
consumo Proximo ou imediato;

d)Outraqualquer,depequenovulto'desdequedevidamentejustificada'

Art. so. As requisições de adiantamento serão feitas pelo- servidor ou agente político

através de requerim".iil;;ff;;Hü'-;;; P,"soáÁiã da câmara Municipal' devendo

constarovaloraseradiantadoeasprováveisdespesasaSeremrealizadas.

Art. 60 _ o requerimento de adiantamento constará necessariamente, as seguintes

informações:

|.nomecompleto,cargooufunçãodoservidorouagentepoliticoresponsávelpelo
adiantamento;

ll-identificaçãodaespéciedadespesamencionandooitemdoart.40,noquala
despesa se classifica;

lll - dotação orçamentária a ser ordenada:

lV - Prazo de aPlicaçáo'

Art.70-Nãosefaráadiantamentoaservidorouagentepolítico:

I - declarado em alcance;

ll - responsável por dois adiantamento;

lll - que esteja respondendo a inquérito administrativo;

lV.queseencontreemgozodeférias,licençaououtrotipodeafastamento;

V - para aquisiçáo de bens e de materiais com o objetivo defazer estoque'

Art. go - os adiantamentos para as despesas de.pron_to pagamento serão liberados

oeto president" 
"*-iãuãi 

do servido, or"ãóãniã político-someãte apos a chancela da

.Controladoria 
lnterna desta Câma,,, , quàí.l compete verificar se foram cumpridas as

;ü;;üil. desta rei'

ParágrafoUnico-ldentificadoalgumdefeitoprocessualnão.daráprosseguimentoao
pedido, devendo o"riiuà-rolntormándo p"ã;;"p*ó. qr. se fizerem necessários'

a)
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Art. 9o - Deferido o adiantamento pelo Presidente,

encaminhado para o Setor Contábil' que somente poderá efetuar

após a realizaçáo do respectivo empenho'

Art. 10 - o prazo de aplicação do adiantamento náo poderá ser superior a 60

(sessenta) dias, contados a 
'partír da data do efetivo recebimento do numerário,

respeitado o limite do exercicio financeiro.

§1o - A comprovação da aplicação do numerário entregue ao servidor ou agente

político" responsável será encamlnhada por este, devidamente autuado em processo

administrativo, ao responsável pelo Controle lnterno da Câmara, no prazo máximo de 30

«ri.tái dias contados do término do prazo de aplicação ou, quando for o caso, do

ànceriamento do exercício financeiro em que ocorreu o adiantamento.

processo administrativo relativo à comprovação de aplicaçáo dos recursos

iituto de adiantamento deverão necessariamente constar os seguintes

| - leique regulamenta regime de despesa por adiantamento;

o requerimento será
a transferência do valor

§2o - Do
concedidos a
documentos:

ll - cópia do requerimento do adiantamento;

lll - original do extrato bancário de conta específica do. servidor ou agente político

responsável, 
-no 

quat esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos;

lV - relatório discriminando as despesas, acompanhado do original dos

comprovantes correspondentes a cada pagamento, com recolhimento dos respectivos

tributos, emitido em nome da Câmara Mu-nicipat de Brumado e com identificação do

credor;

v - comprovante do depósito na conta da câmara do saldo do adiantamento

porventura, nao apticaào, que deverá se-r.efetuado até o primeiro dia útil após o decurso

ãà pi"io de apticação àú ,jo último dia útil do exercÍcio, independentemente do prazo de

aplicação.

Art. 11 - Recebidas às prestaçÕes de contas, a controladoria lnterna verificará' no

prazo máximo de 30 túN1ãi,iir= sé as disposições da presente-Lei.1?r1T"[:I:::,:P

ãumpridas, fazendo as exigências necessárias, fixando prazos para que os responsavels

possam cumPri-las.

Art. 12 - Se as contas Íoram Consideradas em ordem, o controle lnterno emitira

prru"", à encaminhará o processo para o presidente da câmara para aprovação ou

reprovação das contas.

§1o - Aprovadas às contas, o Presidente determinará o arquivamento do processo

de adiantamento.

§2o-oservidorouagentepolíticoresponsávelquenãoobservarosprazos
estabelecidos neste artigo oú tiver considerada como 'irregular a comprovação da

aplicação de adiantamenio será considerado em alcance, anulando-se a escrituração da



despesa e instaurando-se
Câmara para apuração de
municipal.
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o competente inquérito administrativo pela Presidência da

responsabilidade e reparação de eventual dano ao erário

Art.13-oprocessoadministrativorelativoàcomprovaçãodaaplicaç.ão.do
adiantamento feita fora do prazo estabelecido no §1o, do artl0 desta Lei sujeitará o

rã*iOàtou agente político responsável à multa prevista no art' 71,da Lei Complementar

no 06/91.

Art.14 - Os requerimentos de adiantamento realizados no último trimestre do ano

deverão ter a prestaçào de contas finalizada até o dia 28 de dezembro.

§1o - o responsável pelo controle lnterno da câmara encaminhará ao Tribunal de

Contas doa MunicÍpios do Estado da Bahia, até 30 dias apÓs o encerramento do exercício

financeiro, na forma, do leiaute disponibilizado no Sistema lntegrado de Gestão e

Auditoria - stoR, o Demonstrativo dos Adiantamentos concedidos no exercício'

Art.15 - O processo administrativo relativo à comprovação do numerário entregue a

servidor ou agente politico dessa câmara será mantido sob a guarda e responsabilidade

do controle lnterno para exame oportuno pelos órgãos de controle, durante o prazo de 05

ôi"áál ános, contaàoi Oo fim do exercício em que foi apresentado e protocolado ou da

conclusão do processamento de eventual inquérito administrativo.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

Gabinete do Prefeito Munici Brumado, 15 de abril de 2021 .

Eduardo Lima Va
Prefeito MuniciPal


