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REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 

DE PRONTO ATENDIMENTO 

 

   

 

          Art. 1. Este Regulamento disciplina o Regime de Adiantamento, que consiste na entrega 
de numerário a servidor sempre precedido de empenho em dotação especifica de acordo com 
Lei Federal 13.303 de junho de 2016 e Lei Federal 6.404 de 15 dezembro de 1976. 
 
§ 1º. O regulamento de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente 
definidas neste regulamento, destinado a despesas que não possam subordinar-se ao 
processo normal de aplicação. 
§ 2º. É vedada a realização de despesas referente a bens de uso duradouro, obras e 
instalações ou contratos de qualquer natureza, com recursos do adiantamento. 
 
§ 3º. Entende-se por processo normal de aplicação, a solicitação específica da despesa em 
processo próprio que será submetido à tramitação natural. 
 
          Art. 2. A aplicação dos recursos de adiantamento deverá ser diretamente relacionada 
pelo menos por 01 (um) dos seguintes itens: 

 
I. Eventualidade, nos casos de impossibilidade de se prever a despesa. 

 
II.  Urgência, nos casos de não tempo hábil para o tramite normal da despesa, ou 

que ocorra risco de vida. 
 
III. Irrelevância, no caso de despesas que poderiam ser submetidas ao processo 

normal porem possuem valor inferior a 01% (um ponto percentual) dos limites 
expostos no inciso II, Art. 29, Lei federal 13.303. 
 

IV. Condição e Forma de Pagamento, no caso de despesas miúdas de pronto 
pagamento. 

 
V. Extraordinárias, os casos em que a não realização imediata da despesa, possa 

causar prejuízo ao erário ou interromper o curso de atendimento dos serviços a 
cargo da presidência. 

 
        Art. 3. Não se fará adiantamento a servidor, que se enquadre em qualquer um dos 
seguintes casos: 
               

I. Ao servidor que não tenha apresentado a prestação de contas nos prazos 
descritos neste regulamento. 
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II. Ao servidor que possua contas não aprovadas, por aplicação indevida do 
adiantamento. 
 

III. Ao servidor responsável por 02 (dois) adiantamentos, lotado em diretoria com 
mais de 03 (três) adiantamentos em aberto. 

 
IV. . Ao servidor que não esteja em efetivo exercício ou que esteja respondendo 

por processo administrativo. 
 

         Art. 4. O valor total de adiantamento cedido a um mesmo servidor dentro de prazos de 
aplicação congruentes, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do limite exposto no 
inciso II Art. 29 Lei federal 13.303/2016. 
       
        Art. 5. Os valores de adiantamento deverão ser movimentados por meio de 
transferências bancarias ou cheques nominativos, transferido ou sacado sobre a conta 
especifica para o adiantamento aberta pelo responsável, em instituição financeira do 
município. 
   
        Art.6. Para solicitar a concessão do adiantamento o servidor deverá preencher um 
formulário próprio onde serão especificados os seguintes intens. 
            

I. Nome, cargo ou função e matrícula do servidor a quem deverá ser entregue o 
adiantamento; 
 

II. Finalidade e classificação da despesa; 
 
III. Prazo para aplicação e prestação de contas do adiantamento; 
 
IV. Autorização do diretor que está subordinado o servidor; 
 
V. Ciência quanto às determinações da lei; 
 
VI. Empenho autorizado pelo ordenador de despesas. 

 
        Art. 7.  O prazo para aplicação dos recursos de adiantamento será de 60 dias (sessenta) 
dias, a contar da data da transferência bancaria ou emissão do cheque nominal ao servidor. 
 
           § 1º É vedado a realização de despesas posterior a data final da aplicação dos recursos. 
 
        Art. 8. O prazo para a prestação de contas será de 90 (noventa) dias, a contar da data da 
transferência bancária e da emissão do cheque nominal ao servidor. 
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       Art. 9. O servidor que não apresentar a prestação de contas até o prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias após a emissão de cheque em seu nome ficará sujeito às penalidades 
legais, incluindo-se o bloquei de suas funções e vencimentos. 
 
      Art. 10. A prestação de contas deverá ser feita através de processo administrativo 
específico e encaminhado ao setor de Controle Interno e após ao de Contabilidade. 
   
        § 1º. Deverão fazer parte do processo de prestação de contas, os seguintes itens: 
     

I. Ofício de encaminhamento; 
II. Memorial descritivo de todas as despesas; 
III. Saldos não utilizados ou retidos, como ISS, IRRF; 
IV. Todas as Notas Fiscais e ou Faturas que deram origem a despesa; 
V. Cheques não utilizados, devidamente cancelados. 

      
     Art. 11. Uma vez aprovada a prestação de contas, o processo voltará ao setor de 
contabilidade para que se proceda à escrituração e baixa da responsabilidade do servidor. 
 
     Art. 12. Se a prestação de contas for impugnada, a autoridade ordenadora devolverá o 
processo ao setor de contabilidade para que se proceda o registro em responsabilidade do 
servidor e posterior tomada de contas. 
 
    Art. 13. Após ter sido comunicado quanto a irregularidade, o servidor terá (50) dias, a 
contar da data da comunicação, para dirimir tais pendências ficando sujeito às penalidades 
legais incluindo-se o bloqueio de suas funções e vencimentos, até a regularização das 
mesmas. 
 
     Art. 14. Fica o diretor presidente autorizado a criar e alterar os mecanismos necessários 
para que se proceda com eficácia e seriedade, o controle e a aplicação dos adiantamentos. 
 
     Art. 15. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Arraial do Cabo, 11 de abril de 2022. 
 

 
DAVIDSON CARDOSO DE BRITO 

Presidente 


