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PROJETO DE LEI N° 003/2023 
 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 
 

INSTITUI REGRAS PARA A CONCESSÃO DE 
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO ÂMBITO DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE GLORINHA/RS. 

  

Art. 1º Fica regulamentado o regime de adiantamento de numerário para despesas 
da Câmara de Vereadores de Glorinha, as quais, pela sua natureza, baixo valor ou 
urgência, não possam ser normalmente processadas, obedecendo aos requisitos 
estabelecidos pelos artigos 68 e 69 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 
1964. 
§1º As despesas de que trata o caput deste artigo e que, portanto, poderão ser 
realizadas por meio de adiantamento são: 

        I - Materiais de consumo; 

        II - Serviços de terceiros; 

        III - Transportes em geral; 

        IV -  Judiciais; 

        V – que tenham de ser efetuada em lugar distante da sede da Câmara de 
Vereadores, desde que não se possam subordinar ao regime normal de empenho; 

        VI – pequenas e de pronto pagamento, desde que sejam de necessidade 
imediata e devidamente justificadas; 

        VII – extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita a tramitação 
normal. 

§2º As pequenas despesas e de pronto pagamento não ultrapassarão o 
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do adiantamento concedido. 

 
§3º A entrega do numerário deve ser precedida da emissão da nota de empenho no 
crédito orçamentário próprio, em conformidade com o art. 68 da Lei n.º 4.320/64. 

Art. 2º As requisições de adiantamentos serão feitas pelo servidor designado, 
investido em cargo efetivo ou em comissão. 

§ 1º A requisição será preenchida em formulário próprio denominado de 
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, conforme modelo constante no Anexo I desta 
lei. 
 
§ 2º A requisição de adiantamento será protocolada, mediante abertura de processo 
administrativo, que servirá para registrar desde o pedido inicial até a prestação de 
contas final realizada pelo seu tomador, o qual será encaminhado ao Presidente do 
Poder Legislativo para a competente autorização. 
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Art. 3º A aplicação correta de recursos do regime de adiantamento é de 
responsabilidade do servidor que a retirou, sendo vedada a transferência de 
responsabilidade ou a sua substituição no adiantamento recebido em seu nome. 

Art. 4º Das requisições de adiantamento constarão, necessariamente, as seguintes 
informações: 
        I - dispositivo legal em que se baseia; 

        II - nome completo e cargo do servidor responsável pelo adiantamento; 
        III - dotação orçamentária a ser onerada. 

Art. 5º Não se fará novo adiantamento a quem do anterior não haja prestado contas 
no prazo legal, ou notificado para regularizar prestação de contas, não o tenha feito. 

Art. 6º Não se fará adiantamento: 

        I - para despesa já realizada; 

        II – para despesas de capital. 

Art. 7º Autorizada, a despesa será empenhada e paga mediante transferência 
eletrônica em conta corrente aberta para esse fim em nome do servidor responsável, 
em estabelecimento bancário oficial.  

§ 1º No ato do recebimento do adiantamento, o servidor será responsável pelo valor 
depositado em seu nome em conta corrente especial, tendo como documento o 
recibo do depósito bancário anexado ao processo de requisição de adiantamento. 

§ 2º O numerário não poderá ser transferido para outra pessoa, ou de uma conta 
corrente para outra, ainda que da mesma titularidade do servidor responsável pelo 
adiantamento. 

§ 3º A exceção das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, os 
pagamentos deverão ser efetuados, obrigatoriamente, com cartão de débito ou 
pagamentos eletrônicos. 

Art. 8º O servidor que receber o adiantamento para despesas de que trata esta Lei, 
terá o prazo de 90 dias (noventa dias) para a utilização dos recursos, contados a 
partir da data do crédito em conta corrente bancária, específica e vinculada ao 
responsável. 

Parágrafo único. Os recursos não poderão ser aplicados em despesas de natureza 
diversa daquelas para os quais foram autorizadas. 

Art. 9º A cada despesa realizada o responsável exigirá o correspondente 
comprovante, sempre emitido em nome da Câmara Municipal de Vereadores de 
Glorinha. 
§ 1° Os comprovantes de despesas não poderão conter rasuras, emendas, borrões e 
valor ilegível, não sendo admitido, em hipótese alguma, segundas vias, cópias ou 
qualquer outra espécie de reprodução. 

§ 2° Cada despesa será convenientemente justificada, esclarecendo-se a razão da 
realização, o destino da mercadoria ou do serviço e outras informações que possam 
melhor explicar a necessidade da operação. 
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§ 3° No comprovante de despesa constará o atestado de recebimento do material ou 
da prestação do serviço. 

Art. 10. A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas, não se 
admitindo sua transferência a terceiros. 

§ 1° Na aplicação do adiantamento serão observadas as condições e finalidades 
previstas no ato de sua concessão. 

§ 2° No prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do término final do período de 
aplicação estabelecido no art. 8º desta lei, o responsável prestará contas da 
aplicação do adiantamento recebido. 

§ 3° No mês de dezembro, até o vigésimo dia útil, deverão ocorrer todas as 
prestações de contas de adiantamentos pendentes, independentemente do período 
de aplicação não ter expirado. 

§ 4° Em caso de não prestação de contas ficará obrigado o servidor a devolver à 
Administração o valor adiantado. 

§ 5° O responsável deverá prestar contas antecipada nos casos de gozo de férias, 
licença e de término de exercício financeiro.  

§ 6° Em caso de atraso na prestação de contas será devida multa e juros pelo 
servidor em percentuais equivalentes aos cobrados pela administração tributária, 
podendo ser descontada dos vencimentos mensais, quando da elaboração da folha 
de pagamento. 

Art. 11. A prestação de contas do adiantamento será formalizada mediante o 
preenchimento do Anexo II e a apresentação da nota de empenho e dos 
comprovantes originais das despesas realizadas.  

Art. 12. O valor máximo do adiantamento, considerando-se o ano civil, é de até 50% 
(cinquenta por cento) do valor previsto no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e 
legislações posteriores. 

Art. 13. A Contadoria terá um prazo máximo de 10 (dez) dias para analisar a 
prestação de contas, emitindo parecer técnico (Anexo III) pela aprovação ou 
desaprovação, anexando, obrigatoriamente, o respectivo relatório das 
inconformidades, no caso de desaprovação, o qual será julgado no prazo de 10 (dez) 
dias pela Mesa Diretora, promovendo a homologação ou não, com a posterior baixa 
ou débito de responsabilidade. 

Art. 14. Consideram-se não regular as prestações de contas quando: 

        I   - não apresentadas no prazo regulamentar; 

        II   - apresentadas com documentação incompleta; 

        III - a documentação apresentada não oferecer condições à comprovação da 
boa e regular aplicação do dinheiro público. 

Art. 15. Ao final do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 8º desta lei ou do 
exercício financeiro, ano civil, deverá haver o recolhimento do saldo de adiantamento 
não utilizado na conta movimento do Poder Legislativo. 
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Parágrafo único. Somente após a comprovação do recolhimento do saldo de 
adiantamento não utilizado será considerado encerrado o processo de prestação de 
contas.  

Art. 16.  O regime de adiantamento previsto nesta Lei não dispensa a observação 
das normas instituídas pela Lei Federal n.º 14.133/2021 e legislação posterior 

Art. 17. Ficam aprovados os formulários que constituem os Anexos I, II e III desta Lei. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Glorinha, 01 de fevereiro de 2023. 
 
 

Rafael Schönardie Schmidt 
Presidente 

 
 

Eduardo dos Santos Pires 
Vice-presidente  

 
 

João Carlos Soares 
Primeiro Secretári 

 
 

Delmir Euclides de Mello Maciel 
Segundo Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa 
tem por objetivo prever expressamente os casos em que é aplicável o regime de 
adiantamento previsto na Lei Federal n.º 4.320/64. 

Ressalta-se que a Lei Municipal nº 884/2006, que dispõe sobre o 
regime de adiantamento de numerário pode ser utilizada exclusivamente pelo 
Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais, não estando o Poder Legislativo 
autorizado para tal fim. 

Deste modo, a Câmara Municipal não pode utilizar-se da referida 
norma municipal, tendo em vista a inexistência de autorização legal para fazer uso 
do regime de adiantamento de numerário, razão pela qual se faz necessário a 
regulamentação de regras relacionadas ao Poder Legislativo Municipal através de 
Lei Municipal. 

Portanto, imprescindível aprovação do presente Projeto de Lei no 
âmbito do Poder Legislativo em prol da legalidade e transparência das contas 
públicas. 

Diante do exposto, espera-se o apoio dos demais Pares desta Casa 
para a aprovação do presente Projeto de Lei.  

Glorinha, 17 de fevereiro de 2023. 

 
Rafael Schönardie Schmidt 

Presidente 
 
 

Eduardo dos Santos Pires 
Vice-presidente  

 
 

João Carlos Soares 
Primeiro Secretário 

 
 

Delmir Euclides de Mello Maciel 
Segundo Secretário 
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ANEXO I 

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° ___/____ 

Nos termos da Lei Municipal n° xxxx/2023, REQUISITO a concessão de 
adiantamento de numerário no valor total de R$ ….(...), em nome do servidor abaixo 
identificado, para a(s) seguinte(s) finalidade(s): ______________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
NOME DO 
RESPONSÁVEL: 

 

CARGO/FUNÇÃO:  
ÓRGÃO/LOTAÇÃO:  

As despesas decorrentes da presente requisição correrão à conta da(s) 
seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s): 
 

ATIVIDADE/PROJETO 
 

ELEMENTO DE DESPESA 
 

VALOR R$ 

   
   
   
   
   
   
   

T O T A L - 
  

 
Glorinha, __ de __________ de 20___. 

 
________________________________  

Nome e Assinatura do Responsável 
 

A presente requisição está de acordo com as disposições legais, e 
AUTORIZO a concessão do adiantamento requisitado. 

 

 

 
Autorizo: 

 
 

_____________________________ 
Presidente do Poder Legislativo 
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ANEXO II 

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO ADIANTAMENTO Nº  ___/_____ 
 

NOME DO RESPONSÁVEL:  

Nº DO EMPENHO:  

VALOR DO EMPENHO:  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

ELEMENTO DE DESPESA:  

 
RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS: 

 
DATA CREDOR  TIPO DOC Nº DOC VALOR 

     
     
     
     
     
   SOMA:  

 
VALOR DO EMPENHO: R$  
SOMA DAS DESPESAS: R$  
SALDO A RECOLHER: R$  

 
Glorinha, ___ de ________ de 20__ 

 
 

 
   ______________________________ 

                                        Nome e assinatura do responsável 
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ANEXO III 

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° ____/_____ 
PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
NOME DO RESPONSÁVEL:  
VALOR DO ADIANTAMENTO:  
DATA DA CONCESSÃO:  
PRAZO DA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS: 

 

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 

(em caso de aprovação) 
PARECER 

Analisei a prestação de contas do Adiantamento acima identificado e, após o 
exame da documentação que acompanha, concluí que foram atendidas as normas 
legais e as condições estipuladas para a correta aplicação dos recursos. 

Opino pela não aprovação das contas com a consequente baixa de 
responsabilidade. 
(no caso da ocorrência de falhas formais que possam ser corrigidas) 

Analisei a prestação de contas do Adiantamento acima identificado e, após 
exame da documentação que acompanha, concluí que não foram atendidas as 
seguintes formalidades: 
-   -------------------------------- 
-   -------------------------------- 

Opino pela devolução do processo ao responsável para que tome as 
providências cabíveis no prazo de …. dias. 
(no caso da ocorrência de falhas graves) 

Analisei a prestação de contas do Adiantamento acima identificado e, após o 
exame da documentação que acompanha, concluí que não foram atendidas as 
normas legais e as condições estipuladas para a correta aplicação dos recursos, 
especialmente o seguinte: 
-   -------------------------------- 
-   -------------------------------- 

Opino pela rejeição das contas devendo o responsável ressarcir aos cofres 
públicos o valor de R$ …. (…..) sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

 
 
 

Glorinha, ___ de ________  de 20____. 
 
 

________________________________ 
                                Assinatura do Profissional Contábil 

Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha 
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Exmo. Senhor 
RAFAEL SCHÖNARDIE SCHMIDT 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

 
 

Pedido de Providências nº 007/2023 
 
 

ADEMAR DE OLIVEIRA, Vereador do PDT, requer seja submetido 
à apreciação do Plenário dessa Colenda Câmara o presente Pedido de 
Providências, para depois de aprovado ser enviado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal de Glorinha. 
 
 

Providências: Que seja realizada a manutenção (Ensaibramento e 
Patrolamento) da estrada Capão da Lagoa e parte da estrada Otacílio 
Soares, o mais breve possível. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

      O referido pedido faz-se necessário, pois as estradas necessitam 
de manutenção, conforme visita realizada por esse Vereador. 
 
                                                                    Glorinha, 03 de março de 2023. 
                          
 
 

 
ADEMAR DE OLIVEIRA 

Vereador do PDT 
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Exmo. Senhor 
RAFAEL SCHÖNARDIE SCHMIDT 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

 
 

Pedido de Providências nº 008/2023 
 
 

JOÃO CARLOS SOARES, Vereador do Progressistas, requer seja 
submetido à apreciação do Plenário dessa Colenda Câmara o presente 
Pedido de Providências, para depois de aprovado ser enviado ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Glorinha. 
 
 

Providências: Que seja providenciado o cercamento da área de 
propriedade do município ao lado do cemitério da lomba na localidade do 
maracanã. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

Em Plenário. 
 
                                                                   
 

  Glorinha, 03 de março de 2023. 
                          
 
 

 
JOÃO CARLOS SOARES 

Vereador do Progressistas 
 
 
 


