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INSTRUCAO NORMATIVA No 04/2015 

N 	 w 

DISPOE SOBRE A CONCESSAO E PRESTA(AO DE 

CONTAS DE ADIANTAMENTOS 

0 Controlado1 Interno da Camara Municipal de Itapevi, no use de suas 

atribuicoes conferidas pu~la Resolucao no 17/2013 de 03 de dezembro de 2013; corn 

base nos artigos 31, 70 e 74 da Constituicao Federal, no artigo 150 da Constituicao do 

Estado, artigo 59 da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de ResponsabiIidade Fiscal); 

CONSIDERANDO a autorizacno para realizaoco de despesas em regime de 

adiantamento previsto na Lei no 504/1983; 

CONSIDERANDO a previsao contida no Paragrafo Unico do Art. 60 da 

Lei 8.666/1993. que autoriza pequenas compras de pronto pagamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de se criar regras de concessao no ambito 

da Camara Municipal de Itapevi e definicao das formal de prestacao de contas dos 

adiantamentos concedidos, 

RESOLVE: 
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Art. 1° Considera-se adiantamento a entrega de nLumerario a servidor ei-etivo 

em exercicio, sempre com empenho previo na dotacao propria. 

Art. 2° Os adiantamentos serao concedidos e aplicados somente aos setores 

administrativos da Camara Municipal de Itapevi e terao cabimento nas hipoteses de 

despesas eventuais e urgentes que nao possam subordinar-se ao processo de Licitacao 

ou de Dispensa de Licita4do, nas situacoes elencadas no Anexo I. 

Art. 30  Serao concedidos adiantamentos para as despesas de pequeno vulto e 

pronto pagamento, conforme Art. 3° e Art. 4° da Lei n° 504/1983 e Paragrafo Unico do 

Art. 60 da Lei 8.666/93. 

Art. 4° A requisicao do adiantamento devera ser efetuada ao coordenador 

imediato, contendo o valor estimado da despesa e descricao detalhada, fundamentando 

a necessidade e urgeneia do adiantamento, com antecedencia minima de dois dias 

i teis. 

Art. 5° Em caso de aquisicao de materiais de consumo ou prestacao de 

servicos, o coordenador responsavel encaminhara a requisicao — conforme Modelo 

constante no Anexo II — a Coordenacao de Gestao de Licitacoes e Contratos, que 

efetuara uma triagem dos pedidos. analisando a viabilidade do adiantamento. 

§ 1° Constatado a necessidade, urgencia e eventualidade, a Coordenacao de 

Gestao de Licitacoes e Contratos encaminhara o pedido ao Presidente da Camara para 

autorizaeao. 

§ 2° Autorizado pela Presidencia da Camara, o processo seguira para a 

Coordenacao de Contabilidade e Financas para enrissao do Empenho e liberagdo do 

credito. 
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Art. 60  Näo serão disponibilizados adiantamentos Para contrataço de Pessoa 

FIsica prestadora de serviços. 

Art. 7° Fm caso de despesas corn viagem o coordenador responsável 

cncaminliat- t i requisiçâo ao Presidente da Cârnara Para autorizaçäo do adiantarnento. 

§ 10  Os adiantamentos Para viagem sero utilizados unicarnente para cobertura 

de despesas corn estacionamento e pedágio. 

§ 20  Deve-se inf'rmar na requisiço a data da viagem, a cidade de destino, o 

local do evento ou da visita oficial e o objetivo da viagem, no campo justificativa do 

Modelo constante no Anexo H. 

§ 3° Os adiantamentos sào destinados unicarnente aos setores administrativos 

da Cârnara de Itapevi, nAo sendo possIvel a realizaçAo de adiantamento Para despesas 

de viagem dos Gabinetes de vereadores 

§ 4° Autorizado pela Presidência da Cârnara, o processo seguirá Para a 
AVW 

Coordenaçao de Contabiiidade e Finanças Para emissão do Empenho e Cheque. 

Art. 8° Fica lirnitado a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor total a ser gasto, 

por dotação no ano, corn despesas de pronto pagarnento conforme Parágrafo Unico do 

Artigo 60 da Lei 8.666/1993. 

Art. 9° A prestaçào de Contas sera' efetuada em ate 5 dias üteis apOs a 

realização da despesa. 
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§ 1° So serào aceitas prestaçOes de contas fora do prazo previsto no caput 

deste artigo, desde que devidamente justificadas e autorizadas pelo Presidente da 

Câmara. 

§ 2° Nos casos de despesas corn viagem para participacão cm congressos, 

cursos, capacitaçOes, entre outros, a contagern do prazo se inicia no prirneiro dia Util 

apOs o termino do referido evento. 

§ 30 Os valores de adiantamento que nâo tiverem suas contas prestadas dentro 

do prazo previsto no caput deste artigo, serAo descontados ern Foiha de Pagarnento 

pela Coordenaçäo de Pessoal. 

§ 
40 0 servidor que possuir trés adiantamentos sern a devida prestacäo de 

contas, cujo valor tiver sido descontado ern foiha, terá o direito de requerer novo 

adiantamento suspenso por urn ano, sern prejuIzo da aplicação de medidas 

administrativas. 

§ 50 Os servidores que nào prestarem contas do adiantamento ou nAo 

providenciarern sua regularizacAo nos prazos determinados ficaräo sujeitos a aplicação 

de medidas administrativas. 

Art. 10° A prestaçäo de contas deverá conter docurnentos comprobatórios dos 

válores dispendidos corn o adiantamento em valor igual ao concedido, incluIdo 

eventual comprovante de depOsito do saldo rernanescente (conforme modelo constante 

no Anexo III). 

§ 1° Em caso de o valor das despesas ser inferior ao valor concedido a titulo de 

adiantarnento. a diferença deverá ser depositada em Conta Corrente indicada pelo 

Setor de Tesouraria da Cârnara Municipal de Itapevi, e o cornprovante apresentado 

junto a prestação de cont's. 
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§ 2° As despesas corn aquisiçOes de materiais de consurno deverão ser 

comprovadas, obrigatoriarnente, através de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo constante 

no Anexo IV), conforme protocolos CONFAZ n° 42/2009 e 85/2011, devendo conter 

descriço detaihada dos itens adquiridos. 

§ 3° As despesas corn contrataçOes de serviços deveräo ser comprovadas, 

obrigatoriarnente, através de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Modelo constante no 
00*4 	

Anexo V), devendo constar de forma detaihada todos os servicos prestados. 

§ 4° Deverào ser efetuadas retençOes dos valores a tItulo de ISSQN sobre as 

notas fiscais de serviço uc prestadores localizados no rnunicipio de Itapevi, conforme 

roteiro constante no Anexo VI. 

§ 5° As Notas Fiscais exigidas conforme § 21  e § 3° deste artigo deverão ser 

ernitidas corn inforrnaçOes detaihadas, corn objetivo de ser possIvel a cornprovaço do 

pedido de adiantarnento. Tais docurnentos devern conter as seguintes informaçOes: 

I - Razâo Social e CNPJ da empresa; 

II - Data; 

III - Razäo Social, endereço e CNPJ da Cârnara Municipal de Itapevi. 

§ 6° Não seräo aceitos Cupons Fiscais, visto a obrigatoriedade de ernissão de 

Notas Fiscais Eletrônicas por parte das empresas. 

§ 70 SerAo aceitos recibos nos casos de pedágio e de estacionarnento. Os 

recibos de estacionarnento deverão conter as seguintes inforrnaçOes: 
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I - Endereço do Estacionamento; 

II— RazAo Social e CNPJ do Estacionarnento 

III - Data; 

IV Horário de Chegada e de Saida; 

V - Razão Social e CNPJ da Câmara Municipal de Itapevi. 

§ 8° Todos os docurnentos listados anteriormente devem ter sido emitidos corn 

data posterior a emissão da nota de Empenho, sob pena de glosa. 

Art. 11 0 montante adiantado no poderá ser excedido em hipOtese alguma, 

conforme orientação do TCE-SP e Art. 5° da Lei 504/1983. 

Parägrafo Unico: Caso o servidor verifique que a despesa sera' superior ao 

adiantamento solicitado, deverá, antes de realizá-la, solicitar novo adiantamento para 

complementação. 

Art. 12 A Prestaco de Contas sera' processada pela Coordenaço de Finanças 

e Contabilidade, que analisará a docurnentação apresentada. 

§ 1° As Notas Fiscais e Recibos apresentados em desconformidade corn o 

artigo 90  desta Instruçäo Normativa, teräo seu valor glosado e descontado em Foiha de 

Pagamento pela Coordenaçäo de Departamento Pessoal. 

§ 2° As despesas efetuadas corn adiantamento em desconformidade corn a 

Requisiçäo de Adiantamento terão seus valores glosados e descontados em Foiha de 

Pagarnento pela Coordenaçäo de Departamento Pessoal. 
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Art. 13 0 processo de Prestacao de Contas dos adiantamentos será 

encarninhado a Controladoria Interna para ernisso de parecer sobre a regularidade da 

prestacão de contas. 

Art. 14 Não se fará novo adiantamento a quern for responsável por dois 

adiantamentos pendentes de prestaçAo de contas ou a quern deixar de prestar contas no 

prazo. 

Art. 15 Esta instruçäo entra em vigor na data de sua publicacão. 

Controladoria Interna da Cârnara Municipal de Itapevi 

07 de agosto de 2015. 

k'sdaS&a ntos ar  

terno da Câmara Municipal de Itapevi 

APROVO, PUBLIQUE-SE. 

Em 	/____ /_________ 

Julio Cesar Portela 

Presidente da Câmara Municipal de Itapevi 
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