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LEI N. º 2515/2022, DE 6 DE SETEMBRO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 27/2022 - Poder Executivo Municipal –  Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Altera a Lei Municipal nº. 1.386 de 2003 e dá outras providências.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica denominado “Duvílio Gonçalves de Lima”, a Praça de Esportes localizada 

no Residencial Aquárius e Residencial Cidade Nova, na Rua Professora Beatriz de 

Moraes Pessatti, s/nº, Iracemápolis-SP.  

Art. 2.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

DECRETO N.º 4019/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

“Aprova o regulamento de despesas pelo regime de adiantamento e dá outras 

providências”.     

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 68 e 69 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março 

de 1964 e artigo 60 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO, a Lei Municipal n.º 1011/1997 de 31 de março de 1997; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o processamento dos pedidos de adian-

tamento, adequando-os à atual estrutura organizacional dos órgãos deste Executivo; 

CONSIDERANDO, enfim, a necessidade de estabelecer o fluxo de documentos que com-

põem a execução de despesas de pronto pagamento da Administração Pública Municipal; 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - Fica regulamentado, nos termos deste decreto, o regime de adiantamento 

autorizado pela Lei n° 1011/1997 de 31 de março de 1997. 

Art. 2° - O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário a servidor público 

municipal, servidor legalmente investido em cargo público sob o regime jurídico 

instituído pela Lei Complementar n° 50/2022, de 25 de Janeiro de 2022, para custear 

despesas vinculadas ao órgão a que pertença, que justificadamente não possam se 

subordinar ao processo normal de aplicação, sempre precedidas de empenho em dotação 

orçamentária por elemento da despesa (material ou serviço), observados os dispositivos 

da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Municipal n.º 1011/1997 de 31 

de março de 1997. 

Parágrafo Único - Consideram-se despesas não subordináveis ao processo normal de 

aplicação aquelas onde se caracteriza o pequeno vulto, quantidade restrita, eventualidade 

e a natureza emergencial. 

CAPÍTULO II 

DA CONCESSÃO 

Art. 3° - A concessão de adiantamento dar-se-á mediante requerimento formal do servidor, 

nos termos do Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste Decreto, ao responsável 

de cada Secretaria, que deverá arquivar em seu respectivo processo e encaminhar a 

planilha de solicitação à Secretaria de Finanças, nos termos do Anexo II, que passa a fazer 

parte integrante deste Decreto, para lançamento contábil e disponibilização da entrega de 

numerário, diferenciando os adiantamentos rotativos dos mensais. 

Parágrafo Único - Na Solicitação de Adiantamento deverá constar: 

I - Secretaria requisitante; 

II - nome, cargo e/ou função do servidor responsável, com o devido registro da unidade 

administrativa ao qual o mesmo esteja vinculado; 

III - a classificação da espécie da despesa que será realizada: consumo de materiais e/ou 

prestação de serviços, indicando e respeitando os respectivos valores estabelecidos por 

este Decreto e resoluções; 

IV - a justificativa do adiantamento e assinaturas do solicitante e ordenador da despesa, 

constituindo-se para isto o Secretário da pasta ou responsável por ele outorgado. 

Art. 4° - Aos responsáveis legais pelas unidades administrativas descritas neste artigo 

fica autorizada a concessão de adiantamentos a partir da requisição à Secretaria de 

Finanças, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e conforme disposições 

do artigo 3° deste Decreto, a saber: 

I – Secretarias: 

Secretaria / 

Unidade 

Limites 

Por Adiantamento 
Qtd por 

Mês 
Total Mensal 

Saúde R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm%23:~:text=LEI%20No%204.320,%20DE%2017%20DE%20MAR%c3%87O%20DE%201964&text=Estatui%20Normas%20Gerais%20de%20Direito,Munic%c3%adpios%20e%20do%20Distrito%20Federal.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Educação R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 

Esportes R$ 800,00 2 R$ 1.600,00 

Social R$ 500,00 2 R$ 1.000,00 

Serviços Urbanos R$ 500,00 2 R$ 1.000,00 

Serviço de Água e Esgoto R$ 1.500,00 1 R$ 1.500,00 

Transportes R$ 500,00 2 R$ 1.000,00 

Defesa Civil R$ 500,00 1 R$ 500,00 

Gabinete R$ 1.500,00 1 R$ 1.500,00 

Guarda Municipal R$ 800,00 1 R$ 800,00 

Demais Secretarias/ 

Unidades 

R$ 500,00 1 R$ 500,00 

a) Quantidades maiores de adiantamentos que aquelas descritas nas tabelas acima poderão 

ser concedidos somente em caráter extraordinário, desde que formal e devidamente 

justificadas e, ainda, com a aprovação conjunta dos responsáveis pelas secretarias 

interessada e de Finanças e pelo (a) Chefe do Poder Executivo Municipal. Tudo 

fundamentado através de ofício próprio expedido pela secretaria interessada. 

Art. 5° - Aos servidores responsáveis pelas unidades administrativas não relacionadas no 

artigo 4° deste Decreto, fica autorizada a concessão observado o artigo 3.º, e 

disponibilidade orçamentária, vedando-se a concessão de adiantamento no mês de 

dezembro, em face à proximidade do encerramento do exercício fiscal. 

Art. 6° - Caberá a Secretaria de Finanças estabelecer, os valores dos adiantamentos a 

serem concedidos tanto para as unidades administrativas elencadas no artigo 4° deste 

Decreto, como nas demais autorizadas pelo artigo 5° deste Decreto. 

Art. 7° - Caberá também a Secretaria de Finanças estabelecer a forma de pagamento dos 

adiantamentos, priorizando o meio eletrônico de pagamento e considerando, para cada 

circunstância, o pagamento através de cheque. 

CAPÍTULO III 

DAS ESPÉCIES DE DESPESAS 

Art. 8° Poderão realizar-se pelo regime de adiantamento as seguintes espécies de 

despesas: 

I - com material de consumo, considerado aquele que, em razão de seu uso corrente e da 

definição da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, perde normalmente sua identidade 

física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos, a saber: 

a) artigos farmacêuticos, laboratoriais, hospitalares, veterinários, de higiene e 

de limpeza, em quantidades restritas, para uso e consumo próximo e imediato, não 

existentes em depósitos ou almoxarifados; 

b) encadernações, artigos de escritório, cartilhas, leis, manuais, livros técnicos 

avulsos, desenhos, plantas, impressos e de papelaria, em quantidades restritas, para uso e 

consumo próximo e imediato, não existentes em depósitos ou almoxarifados; 

c) material de expediente, processamento de dados, de copa e cozinha, hidráulico, elétrico, 

eletrônico, proteção e segurança, biológico, pequenas ferramentas, peças para veículos, 

sinalização, em quantidade restrita, para uso e consumo próximo e imediato, desde que 

não existentes em depósitos ou almoxarifados. 

Parágrafo Único - Oficializa-se a Portaria n° 448, de 13 de setembro de 2002, da 

Secretaria do Tesouro Nacional, como base para a classificação de materiais de consumo. 

II - contratação de serviços de Pessoas Jurídicas: 

a) despesas judiciais e cartoriais; 

b) despesas com manutenção de bens móveis, destinadas a pequenos consertos 

de máquinas, equipamentos e utensílios, cuja demora possa causar ônus para o serviço 

público, e desde que não haja contrato de manutenção em vigência; 

c) despesas com conservação de bens imóveis, destinadas a pequenos consertos 

e reparos em imóveis da municipalidade, cuja demora possa comprometer a integridade 

física de pessoas ou prejudicar a execução de serviços públicos, sempre devidamente 

justificados; 

d) com a aquisição de passagens de ônibus a título de benefício eventual, para 

o adiantamento do Centro Especializado em Populações de Rua - Centro Pop, autorizado 

nos termos do artigo 4° deste Decreto. 

III - para custeio de viagens administrativas de servidores da Municipalidade em cursos, 

congressos, seminários visitas técnicas e eventos diversos necessários ao desempenho de 

suas atribuições, desde que justificados com documentos pertinentes à participação, 

compreendendo: 

a) despesas com táxi, passagens de ônibus intermunicipal e demais meios de 

transporte terrestre; 

b) gêneros alimentícios, desde que fora dos limites do Município e respeitando 

o princípio de modicidade, não autorizada a inclusão de itens considerados como 

guloseimas. 

Parágrafo Único - Os gastos com hospedagem, inscrições e passagens aéreas deverão 

ser efetuados dentro do regimento da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 
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de Licitações) e Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021. 

IV - gêneros alimentícios nos limites do Município, a saber: 

a) quando realizadas pelo Gabinete do Poder Executivo e Chefia do Poder 

Executivo, bem como aquelas realizadas pelos demais órgãos, quando da recepção de 

autoridades, palestrantes ou outras personalidades. 

b) em todos os órgãos, quando justificado o caráter eventual e a não existência 

de contrato de fornecimento em vigência para os seguintes itens: açúcar, adoçante, água 

mineral, café, chá-mate, bolacha tipo água sal ou maisena. 

Art. 9° Devido à vasta gama de materiais de consumo, serviços de pessoas jurídicas e 

demais despesas miúdas e de pronto pagamento no universo de atribuições de que são 

incumbidos os órgãos que compõe a Administração Direta, outras despesas não 

especificadas nos incisos I, II e IV do artigo 8° deste Decreto serão aceitas, desde que 

devidamente justificada a sua natureza emergencial. 

Art. 10. As despesas constantes dos incisos I a IV, do artigo 8°, deste Decreto não poderão 

ultrapassar o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais) por fornecedor, por adiantamento, 

por mês, exceto as despesas realizadas pelo adiantamento do Gabinete da Secretaria de 

Governo, Chefia do Poder Executivo, Defesa Civil e gastos com refeições fora dos limites 

do Município, desde que o valor total do documento fiscal justificadamente englobe a 

alimentação de 10 (dez) ou mais servidores. 

Art. 11. Somente serão aceitas as aquisições de materiais permanentes quando 

justificadas as razões de calamidade pública, atendimento de urgência em saúde ou 

iminência de riscos à segurança. 

Parágrafo único. Consideram-se materiais permanentes aqueles que, em razão de seu 

uso corrente, não perdem sua identidade física e/ou tem sua durabilidade superior a dois 

anos, conforme disposto no § 2° do artigo 15 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de prestação 

de contas em relação aos termos da Lei Municipal n° 1011/1997, de 31 de março de 1997 

deste Decreto, aportando sua assinatura sobre o balancete e parecer conclusivo. 

Art. 12. Para a finalidade do artigo 22 deste Decreto, poderá o Secretário Municipal 

outorgar poderes para servidor público sub sua jurisdição quanto a ordenação de despesa 

e o atestado de legalidade e conformidade da prestação de contas, oficializando- se através 

da entrega e apostilamento na Secretaria de Finanças. 

Art. 13. Caberá ao responsável pela baixa da responsabilidade informar, através de 

encaminhamento da prestação de contas ao Controle Interno, as irregularidades ou 

necessidades de esclarecimentos presentes nos documentos, devendo o responsável 

proceder as correções referentes à: 

I - exatidão aritmética; 

II - legitimidade da documentação apresentada, em relação a conformidade da natureza 

dos gastos e os documentos fiscais previstos no presente Decreto. 

Art. 14. Fica a Secretaria de Finanças - responsável pela prestação de apoio técnico ao 

acompanhamento da execução das despesas de adiantamento, pela baixa contábil. 

Art. 15. A Secretaria detentora do adiantamento será responsável pelo arquivamento das 

prestações de contas, em processos individuais, devendo: 

I - manter a guarda dos processos, com toda a documentação em dia, a qual poderá ser 

solicitada por órgãos fiscalizadores, a qualquer momento, e 

II - constar em cada processo os Anexos I, II (partes integrantes deste Decreto), para cada 

prestação de contas, bem como atestar a legalidade e conformidade da prestação de contas. 

CAPÍTULO VI 

DO SERVIDOR EM ALCANCE E PENALIDADES 

Art. 16. O alcance caracteriza-se pela não prestação de contas nos prazos estabelecidos, 

ou pela rejeição das contas apresentadas. 

CAPÍTULO VI-A 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. 

Art. 17. Todas as prestações de contas relativas adiantamentos, a partir da edição deste 

Decreto, deverão ser divulgadas no Portal da Transparência. 

Art. 18. O Departamento de Contabilidade ficará responsável pela publicação das 

respectivas prestações de contas. 

Parágrafo único. A publicação no Portal da Transparência deverá ocorrer, imediatamente 

após concluído os procedimentos da prestação de contas, previstos neste Decreto. 

Art. 19. Os documentos da prestação de contas que estiverem em desacordo com a Lei 

n.º 1011/1997, de 31 de março de 1997 e com este Decreto deverão ser glosados pelo 

responsável pela baixa da responsabilidade. 

Parágrafo único. Após impugnação da prestação de contas o responsável será notificado 

a reembolsar aos cofres municipais o valor correspondente, para a Secretaria de Finanças. 

Art. 20 A não prestação de contas nos prazos estabelecidos, o não recolhimento dos saldos 

remanescentes e a infração às demais disposições da legislação vigente, permitirão a 

abertura de processo administrativo e a aplicação das penalidades estatutárias cabíveis, 

na forma disposta na Lei Complementar n° 50, de 25 de janeiro de 2022 - Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais, como também o regramento da Lei 1011/1997, de 31 de 

março de 1997. 

Art. 21 A não prestação de contas nos prazos estabelecidos, e o não recolhimento dos 

saldos remanescentes, quando estendidos para o exercício fiscal posterior ensejarão a 
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inscrição do débito em dívida ativa. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22 Fica a Secretaria de Finanças, autorizada a editar normas complementares sobre 

o regime de adiantamento e decidir acerca de casos especiais. 

Art. 23 Fará parte integrante deste Decreto, o Manual de Adiantamento de Numerário. 

Art. 24 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

Edital de convocação para sessão de atribuição de classes/aulas  

09/2022 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, através da Coordenadoria Municipal de 

Educação de Iracemápolis convoca os candidatos abaixo relacionados para sessão de 

atribuição de classes/aulas referente ao Processo Seletivo 01/2021: 

 

CLASSIFICADOS PROFESSOR I - ENSINO FUNDAMENTAL 

Classificação Nome 

Número de 

inscrição 

45 (1 PCD) 

LETICIA LUCENA VIEIRA 

SANTOS 2000137311 

20 BRUNAFERREIRA MARTINS 2000137156 

21 ALINE DIAS TOMAZINI 2000137250 

22 LARISSA MICHELY FEDATO 2000137346 

23 VIVIANI VIEIRA DA SILVA 2000137613 

24 LILIAN GRACIANE MIQUELOTTI 2000138116 

25 VIVIANE CRISTINA PEDRONETI 2000137008 

26 LUCIELE CERNI VICELLI SANTOS 2000137031 

27 RAFAELA AP DA SILVA BATISTA 2000137616 

28 MAYARA CAROLINE FRANCISCO 2000137755 

 

Os interessados deverão comparecer na Coordenadoria Municipal de Educação, situada 

à Rua Jose Emídio, 601 – Centro – Iracemápolis/SP, no dia 12 de Setembro de 2022, ás 

10:00 horas, para a atribuição de classes/aulas. 

Iracemápolis, 06 de Setembro de 2022 

Vilceia Salvino da Silva Corre 

Diretora do Departamento de Educação 

 


