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Nota Explicativa:
 Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os

textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais."
 

Texto:
 Decreto Nº 20, de 05 de fevereiro de 1999.

  
 
 
 
 
Dispõe sobre o regime de adiantamento

 na Administração Direta e Indireta.
  

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere artigo 66, inciso
III, da Constitrução Estadual, e tendo em vista a Lei nº 4.454, de 07 de maio de 1982, que define os casos
de despesas em regime de adiantamente.

  
DECRETA:

  
Art. 1º Em casos excepcionais, não podendo a despesa subordinar-se ao processo normal de aplicação, as
autoridades ordenadoras de despesas dos órgãos de Administração Direta e Indireta poderão autorizar a
concessão de adiantamento, fixando-se prazos, que não excederão de 60 (sessenta) dias para aplicação
ede 90 (noventa) dias para comprovação do adiantamento.

  
Parágrafo único. Entende-se por adiantamento, para fins do disposto no caput deste artigo, a entrega de
numerário a servidor em exercício, qualquer que seja a sua vinculação.

  
Art.2º O adiantamento será concedido em nome do servidor, através de nota de empenho para a
Administração Direta e Indireta, ou em documento próprio nosa casos específicos de empresa pública e
economia mista, devendo ser precedido, em quaisquer dos casos, de solicitação contendo o detalhamento de
destinação do recurso.

  
Art. 3º O adiantamento à conta de determinado crédito orçamentário ou adicional não poderá atender o
pagamento em elemento de despesa diferente do constante no documento da solicitação e concessão e da
nota de empenho.

  
Art.4º Poderão ser realizadas por adiantamento as seguintes despesas:

  
I - para compras e/ou execução de serviços em até 50% ( cinquenta por cento )dos limites fixados para
dispensa de licitação, em Portaria da Secretaria de Estado de Administração, com base no artigo 24, inciso II,
alínea ``a´´, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na modalidade de compras e serviços, em cada
elemento de despesa;

  
II - que devam ser realizadas em localidades distantes daquela em que se encontra o setor de
processamento da despesa;

  
III - onde não exista estabelecimento bancário que possa cumprir ordem de pagamento;
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IV - que devam ser feitas no exterior, observadas as normas especificadas;
  

V - de viagem para atender diligências especiais;
  

VI - de caráter de urgência ou situações extraordinárias, devidamente caracterizadas, de que possam
resultar eventuais prejuízos aos órgãos ou pertubar o atendimento dos serviços;

  
 
VII - de caráter secreto ou reservado.

  
 
Art- 5º Em se tratando de execução de despesas para Administração Regionalizada o valor do adiantamento
poderá atingir 
 
VI - na funçãode ordenador de despesa, exceto quando nas situações previstas nos incisos IV e VII do art.4º,
deste Decreto:

  
V - ocupante de cargo de chefia ou gerência do setor financeiro;

  
VI - ocupante cargo de chefia ou gerência do almoxarifado;

  
VII - que tenha sido declarado em alcance em face de prestação de contas anteriores julgadas irregulares
pelos controles interno o/ou externo, bem como aos servidores que estiverem respondendo a processo
administrativo.

  
Art. 10º Constituem responsabilidades do ordenador de despesa no caso de conivência, os prejuízoz
causados pelo responsável pela aplicação do adiantamento e pelas despesas realizadas irregularmente, se
aceitas no ato da prestação de contas.

  
Art 11º o processo de comprovação do adiantamento deverá contar:

  
I - cópia do ato de concessão do adiantamento constado a data de entrega do numerário eo prazo fixado
para sua aplicação;

  
II - primeira via ou cópia da nota de empenho e da liquidação ou documento equivalente que deverá conter a
qualificação completa do credor;

  
III - primeira via dos comprovantes das despesas realizadas, numerados sequencialmente, inclusive os
provenientes de viagens. No casode despesas reservadas ou confidenciais, realizads pela Administração
Direta, administrar-se-a relação onde serão indicados os números dos documentos que ficarão em poder do
ordenador de despesa;

  
IV - cópia da documentação relativa á licitação, quqndo a mesma for realizada.

  
V - original do comprovante de depósito bancário relativo ao saldo do adiantamento se houver.

  
VI - cópia da ordem bancária, boletim de crédito, cheque ou documento equivalentes, se houver, com o
carimbo do banco, quando for o caso;

  
 
VII - demonstrativo de receita e despesaevidenciando a movimentação ocorrida com o numerário;

  
VII - relação das despesas que, pela sua natureza, não possam ser comprovadas por documentos e deste
que o valor de cada despesa seja inferior a 2¢ dois por cento) do limite previsto no inciso I do artigo 4º;

  
 
IX - cópia do extrato bsncário da conta do adiantamento, concedido ao servidor, para atender despesas das
Administração Regionalizadas.

  
X - declaração do responsável pela aplicação do recurso de que tem pleno conhecimento das normas que
regulam o regime de adiantamento, em especial das constantes deste Decreto. 

  
 
Art. 15 Os adiantamentos que trata o art 5º, concedidos para atender despesas de órgão de Administração
Regionalizada, serão depositados e movimentados através de servidor responsável no Banco do Brasil S/A;
sob denominação `` Conta Adiantamento´´, exceto quando igual ou inferior ao limite do inciso I do artigo
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4º.
  

 
Parágrafo único. Nos casos de inexistência de agência do Banco do Brasil S.A, ou quaisquer outras oficiais
no Município, qa abertura da conta especial de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuada em uma
das agências de instituições financeiras existentes na localidade.

  
 
Art. 16º o adiantamento deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro em que for recebido, salvo os
casos previstos nos incisos IV, V e VI, do artigo 4º, deste Decreto, quando poderão ser aplicados no exercício
subsequente, respeitado o prazo estabelecido pelo ordenador de despesa.

  
Art. 17º Os responsáveis por adiantamento deverão depositar os saldos não utilizados no Banco do Brasil -
Sistema de Conta Ùnica da SEFAZ - MT, em se tratando de Administração Direta e na conta a ser indicada
pelo setor financeiro do órgão no caso de Administração Indireta. 

  
 
§ 1º everterá á dotação orçamentária própria o valor do saldo não aplicado de adiantamento concedido aos
servidores dos órgãos de Administração Direta e Indireta regidos pela Lei 4.320/64, quqndo a quantia for
superior 2% ( dois por cento) do limite previsto no inciso I, do artigo 4º, deste Decreto, observado o
princípio do exercício financeiro.

  
§ A devolução será considerada como ´´Receita´´, quando se efetivar o encerrramento do exercício
financeiro em que se realizou o pagamento ou quando de valor igual ou inferior ao indicado no parágrafo
anterior.

  
Art. 18º A critério do ordenador de despesa, no período compeendido entre o prazo de aplicação e o prazo
de prestação relativa á aplicação do adiantamento poderá ser submetida á avaliação da auditoria geral do

 Estado.
  

Art. 19º A prova a prestação de contas do adiantamento pelo ordenador da despesa, será ela encaminhada
ao Tribunal de Justiça, dentro de 10 (dez) dias úteis.

  
Art. 20º Salvo os casos excepcionais para atendimento das despesas constantes do artigo 4º, deste Decreto,
nehum outro adiantamento poderá ser concedido a servidor da administração Direta ou Indireta.

  
Art. 21º este Decreto entra em vigor na data de sua a publicação.

  
Art.22º revongam-se as disposições em contrário, especialmente o Dec. Nº 1.391, de 07 de Abril de 1992.

  
 
Dante de Oliveira

 Governador do Estado
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


