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LEI MUNICIPAL Nº 033/2001, de 22 de Março de 2001. 

        

Institui o regime de adiantamento para despesas do município. 

 

     JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica instituído o regime de adiantamento para despesas 

do município de Novo Xingu – RS, as quais, pela sua natureza ou urgência, não possam ser 

normalmente processadas. 

     Parágrafo Único – As despesas de que trata este artigo, referem-

se àquelas empenháveis no elemento de despesa Material de Consumo – 3120 e Outros Serviços e 

Encargos – 3132. 

      

     Art. 2º - O agente público que receber o adiantamento para 

despesas de que trata esta Lei, terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a utilização dos recursos, 

contados a partir da data da concessão. 

     Parágrafo Único – O prazo para a prestação de contas pelo 

Agente Público será de dois dias úteis após o período de utilização  dos recursos, ou quando do seu 

retorno do deslocamento em que se originou o adiantamento. 

 

Art. 3º - Um mesmo Agente Público não poderá ser responsável 

por mais de dois adiantamentos. 

 

Art. 4º - A cada adiantamento de despesa será extraída nota de 

empenho correspondente. 

 

Art. 5º - Após a prestação de contas pelo Agente Público, esta 

deverá ser aprovada pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal. 

 



Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu 

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a prestação de contas, 

através da adoção de formulários próprios e a documentação a ser apresentada pelo Agente Público 

quando da prestação de contas. 

 

Art. 7º - O valor limite por elemento de despesa adiantada fica 

estipulado em R$ 1.000,00 (um mil reais) 

 

 

    Art. 8º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 22 de Março de 2001.    
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