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LEI Nº 382/2015. 
De 19 de Março de 2015. 

 
 

“Dispõe sobre a Concessão e 
Prestação de Contas sob o Regime 
de Adiantamento no âmbito do Poder 
Executivo de Novo Mundo, Estado de 
Mato Grosso, e dá outras 
providências” 

 
 

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL de Novo Mundo Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o cargo, faz saber que a Câmara Municipal de Novo 
Mundo aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a seguinte Lei. 

 
Artigo 1º. A Concessão e Prestação de Contas sob o Regime de 

Adiantamento para viagens a serviço de interesse do Município no âmbito do Poder 
Executivo do município de Novo Mundo-MT observarão os dispositivos desta Lei.  

 
Artigo 2º. Poderão ser custeadas com o Adiantamento, despesas relativas 

à locomoção do servidor ou agente político, em veículo oficial ou próprio, tais como 
combustíveis, lubrificantes, peças, pneus, serviços com manutenção e borracharia e 
passagens rodoviárias e aéreas. 

 
§ 1º. Não é permitida a realização de despesas de naturezas diferentes as 

dispostas neste artigo. 
 
§ 2º. Caso o deslocamento seja realizado com veículo próprio, o servidor 

ou agente político deverá assinar um termo de responsabilidade pelo mesmo e anexá-lo ao 
processo. 

 
Artigo 3º. Os adiantamentos serão concedidos, depois de expressamente 

autorizados, através de nota de empenho em nome do servidor, somente nos elementos de 
despesas: 33.90.30 - material de consumo; 33.90.36 - serviços de terceiros pessoa física; 
33.90.39 - serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 
Artigo 4º. Ficam estabelecidos os seguintes limites para a realização de 

despesas no Regime de Adiantamento objeto desta Lei: 
 
I – Dentro do Estado                                R$     800,00 
II – Fora do Estado                                  R$   1.600,00 
 
§ 1º. O valor solicitado está condicionado a análise e aprovação do 

Departamento Financeiro. 
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§ 2º. Os valores constantes deste artigo poderão ser atualizados 

anualmente, através do INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado pelo Governo Federal, se houver interesse 
dos Poderes em fazê-lo.   

 
 
Artigo 5º. A prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser feita 

no prazo máximo de 10 (dias) dias após o recebimento, em formulário próprio fornecido pelo 
Departamento Financeiro, sob pena de devolução dos recursos e de impedimento de 
receber novo adiantamento. 

 
Artigo 6º. O servidor que receber adiantamento é obrigado a prestar 

contas de sua aplicação, sujeitando-se à tomada de contas se não o fizer no prazo 
estabelecido no art. 5º desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e 
penais cabíveis. 

 
§ Único. A tomada de contas é de iniciativa da Unidade de Controle 

Interno, que a submeterá, após parecer conclusivo, à deliberação do Prefeito Municipal. 
 
Artigo 7º. Não será concedido adiantamento ao servidor: 
 
I  -  Que  estiver  pendente  com  prestação  de  contas  de  adiantamento 

recebido anteriormente; 
 
II - Que tenha apresentado prestação de conta julgada irregular e que não 

tiver realizado a restituição dos valores não utilizados ou não comprovados aos cofres 
públicos; 

 
III  -  Que  estiver  respondendo  processo  administrativo  disciplinar  ou 

sindicância. 
 
Artigo 8º.  Despesas realizadas irregularmente geram a responsabilidade 

daqueles  que  lhe  deram  causa  e  a  obrigação  de  restituição  dos  valores  aos  cofres  
do Município. 

 
Artigo 9º.  O processo de adiantamento deverá conter, no mínimo: 
 
I – A solicitação devidamente justificada, contendo, nome e cargo do 

servidor, local do destino, objetivo, veículo e o período fixado para sua aplicação; 
 
II – O ato de autorização do adiantamento, nota de empenho, liquidação e 

pagamento com a qualificação completa e o comprovante de pagamento do numerário para 
o servidor beneficiário do adiantamento; 

 
III  –  Os  comprovantes  originais  das  despesas  realizadas; 
 
IV  –  O comprovante original  de  depósito  bancário relativo  a  restituição 
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de eventual  saldo  de adiantamento; 
 
V – A declaração do servidor beneficiário do adiantamento de que tem 

pleno conhecimento das normas que regulamentam o regime de adiantamento e de que na 
hipótese de o somatório das despesas ultrapassar o montante do adiantamento, reconhece 
a desistência de reembolso pela Prefeitura Municipal de Novo Mundo. 

 
Artigo 10. Os documentos comprobatórios de despesas deverão ter valor 

fiscal, serem emitidos pela pessoa física ou jurídica que prestou o serviço ou forneceu o 
material, em nome da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, conter data e descrição das 
despesas, e não poderão conter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas. 

 
§  1º  Somente  serão  aceitos  documentos  comprobatórios  de  despesas 

emitidos dentro do período de dias para o qual foi concedido o adiantamento. 
 
§  2º  Deverá  constar  dos  documentos  comprobatórios  de  despesas,  a 

atestação de que os serviços foram prestados ou de que os materiais foram fornecidos, 
efetuada  por  servidor  devidamente  identificado  pelo  nome,  cargo,  função  e  assinatura 
legível que não seja o beneficiário do adiantamento. 

 
Artigo 11. Os servidores beneficiários de adiantamento, em caso da não 

utilização do valor total recebido, ou de sua não comprovação através de documento fiscal, 
deverão solicitar a DAM no Departamento de Tributação e Arrecadação e realizar o 
recolhimento do saldo em rede bancária, e anexar o comprovante original de pagamento ao 
processo de adiantamento, cujo valor será revertido à dotação orçamentária própria, e será 
considerado como restituições. 

 
Artigo 12. A prestação de contas de adiantamento deverá ser 

encaminhada pelo servidor beneficiário do adiantamento ao setor responsável, anexo ao 
Departamento Financeiro, para análise e aprovação. 

 
Artigo 13. Aprovada a prestação de contas, o setor responsável  

encaminhará os autos para o setor de contabilidade para registro e demais lançamentos 
contábeis necessários.  

 
Artigo 14. Não sendo aprovada a prestação de contas do adiantamento, o 

servidor beneficiário do adiantamento será intimado para sanar as falhas/irregularidades 
detectadas e/ou restituir os valores considerados irregulares.  

 
Artigo 15. Caso o servidor não regularize a prestação de contas e/ou não 

restitua os valores aos cofres públicos, o processo será encaminhado à Procuradoria Geral 
do Município para as devidas providências.  

 
Artigo 16. Em caso de prorrogação da viagem e/ou eventual ocorrência de 

despesa que supere o valor do adiantamento concedido, o departamento financeiro poderá 
fazer um complemento de prazo ou valor, e no caso de valor, poderá depositar o valor do 
complemento do adiantamento na conta corrente do servidor beneficiário. 
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§ 1º. O valor do complemento deverá observar os limites dos incisos I e II 
do parágrafo 4º desta lei.  

 
§2º.  A justificativa do complemento deverá constar do processo e ser 

homologada pelo servidor beneficiário. 
 
Artigo 17. Fica proibida a utilização do adiantamento de que trata a 

presente lei para custear despesas com objeto igualmente custeado por outro instituto. 
 
§ Único. Se constatado que o servidor custeou despesa com o 

adiantamento, sendo-lhe concedido outro instituto para esse fim (diárias, verbas 
indenizatórias), no mesmo período de tempo e mesmo objetivo, deverá restituir os valores 
utilizados do adiantamento aos cofres públicos. 

 
Artigo 18. Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 081/2001. 
 
 

Gabinete do Prefeito, aos 19 de Março de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Hélio Ribeiro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


