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LEI N° 1000/2009.

"DISPÕE SOBRE O
ADIANTAMENTO E
PROVIDÊNCIAS"

REGIME DE
DÁ OUTRAS

JOSE PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova Independência, Estado
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1° - O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas definidas
nesta Lei e consiste na entrega de numerário a servidores públicos municipais, sempre
precedida de empenho na dotação própria, para a realização de despesas que não
possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Parágrafo único - Consideram-se despesas que não podem subordinar-se ao
processo normal de aplicação aquelas cuja excepcional idade e urgência (valor irrisório,
necessidade premente do material ou serviço e etc.), tome a utilização dos
procedimentos usuais inadequada comprometendo a relação custo beneficio do
processo.

Art. 2° - Poderá ser utilizado o regime de adiantamento para atender as
r> despesas:

I - miúdas e de pronto pagamento;
1/ - que custeiem viagens de servidores públicos a serviço do Município;
III - extraordinárias e urgentes.

Art. 3õ - Não será permitido o adiantamento para atender:
I - despesas já realizadas, assim entendidas aquelas realizadas antes do empenho e
antes da disponibilização do numerário ou retirada do cheque;
1/ - despesas maiores do que as quantias adiantadas e ou valores a serem definidos
em Decreto do Poder Executivo Municipal;
III - despesas realizadas após o vencimento do prazo de prestação de contas.

Art. 4° - Não será concedido adiantamento a servidor em alcance ou a
responsável por 02 (dois) adiantamentos.

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?product-split-demo


J\

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

R. Santa Maria, 500 • Centro· Cep: 16.940-000 • Nova Independência· SP.
I

. 1-Art. 5° - A cada adiantamento corresponderá um processo de prestaçao de
contas, a ser regulamentado por decreto.

Art. 6° - Esta lei será regulamentada por Decreto no prazo de 30 I(trinta) dias a
contar de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nO
436, de 05 de novembro de 1992.

Nova Independência, 17 de julho 2009.

Publicado na Secretaria Geral, desta PM, na data supra, mediante a a
fixação no local público, de costume.
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Secretario Geral


