
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL APROVADO Nº. 015/2017 
 EM 05 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

 “AUTORIZA E RATIFICA A PARTICIPAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS-BAHIA NO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO 
RIO CORRENTE – CI/RIO CORRENTE, SOB A 
FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA, NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.107, DE 06 DE 
ABRIL DE 2005, DO DECRETO FEDERAL Nº 
6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o Art. 3º, Parágrafo Único e Art. 24, § 5º, Inciso 

IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e autoriza a Prefeita Municipal sancionar a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Canápolis, Estado da Bahia, a ratificar sua 

participação no Consórcio Intermunicipal CI/RIO CORRENTE, sob a forma de 

Associação Pública, a ser constituído, em princípio, pelos Municípios de 

Canápolis, Coribe, Santa Maria da Vitória, Cocos, Correntina, São Félix do Coribe, 

Serra Dourada, Jaborandi, Feira da Mata, Sitio do Mato, Carinhanha e Santana, e 

outros que, gradualmente, venham a integrá-lo, visando possibilitar a gestão 

associada de serviços públicos, através do gerenciamento, planejamento, 

coordenação e execução, na área Administrativa e Social, nos termos do 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal 

como PARTÍCIPE, o qual faz parte integrante da presente Lei. 

 

§ 1º - Fica igualmente autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 

CONTRATO DE CONSÓRCIO com vistas à adequação no ESTATUTO SOCIAL e 
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REGIMENTO INTERNO do Consórcio, na forma e condições previstas na Lei 

Federal 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto 6.017/2007. 

 

§ 2º - Fica também autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal adequar sua 

execução orçamentária ao novo regime jurídico para Consórcios Públicos adotado 

pela Lei Federal nº 11.107/2005, de forma a manter as responsabilidades 

administrativas e financeiras decorrentes do referido Consórcio, assumidas 

através de CONTRATO DE RATEIO. 

 

Art. 2º - O Consórcio Intermunicipal CI/RIO CORRENTE para a área 

Administrativa e Social, será constituído sob a forma de Associação Pública, com 

personalidade jurídica de direito PUBLICO sem fins lucrativos, mediante registro 

do Estatuto no órgão competente, após atendimento dos requisitos da legislação 

civil. 

 

Parágrafo Único - O Consórcio Intermunicipal CI/RIO CORRENTE, obedecerá aos 

princípios, diretrizes e normas que regulam a Administração Pública nos 

municípios consorciados, além de garantir a implantação de serviços públicos 

suplementares e complementares, através de gestão associada, contratos de 

programa e rateio, conforme estipulado pela Lei Federal nº 11.107/2005, 

regulamentada pelo Decreto 6.017/2007. 

 

Art. 3º - O Município de Canápolis poderá firmar contrato de gestão associada 

com o Consórcio Intermunicipal CI/RIO CORRENTE, visando à execução direta ou 

indireta, suplementar ou complementar dos serviços públicos municipais na área 

administrativa e social, dispensada a licitação. 

 

Parágrafo Único - Constituem ainda serviços públicos, passíveis de gestão 

associada, concessão, permissão, parceria e termos similares, a serem 

executados pelo Consórcio em favor do Município, as ações concernentes à 
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manutenção, operacionalização e ampliação dos serviços já prestados pelo 

Consórcio, a administração de programas governamentais, projetos afins e a 

criação de novos serviços administrativo e social no Município consorciado. 

 

Art. 4º - O Consórcio Intermunicipal CI/RIO CORRENTE poderá emitir documentos 

de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços 

públicos ao Município pela prestação de serviços, referidos no artigo anterior, 

mediante contrato de rateio que será formalizado em cada exercício financeiro e 

seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam. 

Parágrafo Único - Poderá conter prazo de vigência superior ao da dotação que o 

suporta, o contrato de rateio que tenha por objeto exclusivamente projetos 

consistentes em programas e ações contemplados em Plano Plurianual (PPA) ou 

a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços 

públicos. 

 

Art. 5º - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei 

Complementar nº 101/00 (LRF), o Consórcio Intermunicipal CI/RIO CORRENTE, 

deve fornecer as informações necessárias ao Município para que sejam 

consolidadas em suas contas todas as despesas realizadas com os recursos 

entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser 

contabilizadas nas contas de cada ente Consorciado na conformidade com os 

elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. 

 

Art. 6º - Os recursos necessários, para atender às obrigações assumidas com o 

Consórcio Intermunicipal CI/RIO CORRENTE, advirão de dotação orçamentária 

própria já consignada no orçamento em curso, ou mediante a abertura de crédito 

adicional especial e, nos exercícios seguintes de rubrica especial aberta na 

mesma dotação orçamentária em favor do referido Consórcio Público. 
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Parágrafo Único - O Município fará consignar no sistema orçamentário as metas e 

ações referentes ao Consórcio Intermunicipal CI/RIO CORRENTE, bem como as 

dotações para fazer frente ao seu custeio e investimentos. 

 

Art. 7º - Aplica-se à relação jurídica entre o Município e o Consórcio Intermunicipal 

CI/RIO CORRENTE o disposto na Lei 11.107, de 06 de abril de 2005, 

regulamentada pelo Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 05 de setembro de 2017. 

 
 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL APROVADO Nº. 016/2017 

 EM 05  DE SETEMBRO DE 2017. 

 
“Autoriza o Município de Canápolis a subscrever 
o Protocolo de Intenções a ser firmado com o 
Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde 
do Estado da Bahia, e outros municípios baianos”. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e autoriza a Prefeita Municipal sancionar a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - Fica autorizado o Município de Canápolis a subscrever o Protocolo de Intenções a 
ser firmado com o Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado, e outros 
municípios baianos, nos termos da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e para os fins 
previstos no seu art. 5º, § 4º, bem como das normas federais que regem o Sistema Único de 
Saúde e da Lei Estadual nº 13.374, de 22 de setembro de 2015, que disciplina as regras 
gerais de participação do Estado da Bahia nos Consórcios Regionais de Saúde. 
 
Parágrafo Único - O Protocolo de Intenções, mencionado no caput deste artigo,  constitui 
Consórcio Público de Saúde, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e 
interfederativa,  visando implementar iniciativas de promoção a ações de saúde pública 
assistenciais, prestação de serviços especializados de média e alta complexidade, em 
especial: Serviços de Urgência e de Emergência hospitalar e extra-hospitalar; Ambulatórios 
especializados, Policlínicas; Centros de Especialidades Odontológicas - CEOs; Assistência 
Farmacêutica, entre outros serviços relacionados à saúde, em conformidade com os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, na forma do Anexo Único desta Lei. 
 
Art. 2º - O patrimônio, a estrutura administrativa e as fontes de receita da entidade 
autárquica e interfederativa prevista nesta Lei serão definidos em seus respectivos 
Contratos de Consórcio, Programa e/ou Rateio, observado o disposto nos arts. 4º, 8º e 13 da 
Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentados pelo Decreto Federal nº 
6.017, de 17 de janeiro de 2007. 
 
Art. 3º - É facultada a cessão de servidores dos entes consorciados, observada a legislação 
de cada um, com ou sem ônus para a origem e com a manutenção do regime originário, 
ainda que em estágio probatório e mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, para o 
Consórcio Público indicado no art. 1º desta Lei, observado o estabelecido nos Contratos de 
Consórcio, Programa e/ou Rateio a ele referentes. 
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§ 1º - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor 
cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela associação pública. 

 
§ 2º - Se o ente consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, os pagamentos devidos 
ao mesmo deverão ser contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com 
obrigações previstas no Contrato de Rateio. 

 
Art. 4º - Fica autorizada a destinação de bens móveis e imóveis ao Consórcio Público 
objeto do art. 1º desta Lei, sob a forma de cessão de uso e desde que vinculados aos 
interesses e atribuições do Consórcio. 

 
Art. 5º - Fica autorizada, conforme o art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, a 
vinculação da receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do 
Consórcio, na forma estabelecida nos Contratos de Programa e/ou Rateio, admitida a 
retenção das referidas receitas para satisfazer a vinculação ora prevista. 

 
§ 1º - Fica autorizada a retenção dos valores dos recursos do ICMS, a que faz jus o 
Município, pelo Estado da Bahia, conforme disciplinado no Contrato de Rateio a ser 
celebrado entre os consorciados, para o pagamento das obrigações Municipais pactuadas 
com o Consórcio. 

 
§ 2º - Os entes consorciados poderão remanejar, entre si, parcelas dos recursos dos Fundos 
de Saúde derivadas tanto de receitas próprias como de transferências obrigatórias, que serão 
administradas segundo modalidade gerencial pactuada pelos entes envolvidos. 

 
Art. 6º - O Poder Executivo deverá incluir, nas propostas orçamentárias anuais, dotações 
suficientes à cobertura das responsabilidades financeiras decorrentes da execução desta Lei. 

 
Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas à conta de 
dotações orçamentárias próprias da Secretaria da Saúde do Município de Canápolis, 
estando, desde já, autorizadas a abertura de crédito especial e a suplementação 
orçamentária. 

 
Art. 8º-Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 05 de setembro de 2017. 

 
 
 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL APROVADO Nº. 017/2017 

 EM 05 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

“Dispõe sobre o Regime de 
Adiantamento e dá outras 
providências.” 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara 
Municipal de Canápolis aprovou e autoriza a Prefeita Municipal sancionar a 
seguinte lei: 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

 
Art. 1º - Fica instituído no âmbito da Administração do Município de 
Canápolis, Estado da Bahia, a forma de liquidação de despesas miúdas de 
pronto pagamento, pelo regime de adiantamento, que se regerá pelas normas 
constantes desta Lei. 
 
Art. 2º - Entende-se por ADIANTAMENTO, o numerário colocado á 
disposição de um servidor, sob as ordens e direção do superior hierárquico, a 
fim de se permitir a realização de despesas que, por sua urgência, não 
permitam aguardar o processamento normal. 
 
Art. 3º - Os pagamentos a serem efetuados através do “regime de 
adiantamento”, ora instituído, restringir-se-ão aos casos previstos nesta lei e 
serem em caráter de exceção. 
 
Parágrafo Único – Estas despesas são aquelas consideradas “despesas 
miúdas” e que necessitam de um pronto pagamento. 
 
Art. 4º - O valor de cada adiantamento mensal terá seu “quantum” estipulado 
pelo Gestor Municipal, após analisar a proposta do setor requisitante. 
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Art. 5º - Poderão realizar-se, sob o regime de adiantamento, os pagamentos 
das seguintes espécies de despesas: 
I – Despesas com material de consumo; 
II – Despesas com serviços de terceiros; 
III – Despesas com diárias e ajuda de custo; 
IV – Despesas com transporte em geral; 
V – Despesas judiciais; 
VI – Despesas com representação eventual; 
VII – Despesas extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita 
delongas; 
VIII – Despesas que tenham que ser efetuadas em lugares distantes da sede da 
administração municipal ou em outros municípios; 
IX – Despesas miúdas e de pronto pagamento, em geral. 
 
Art. 6º - Consideram-se “despesas miúdas” e de “pronto pagamento”, para 
efeito desta lei, as que se realizarem com: 
 
I – Selos postais, telegramas, radiogramas, material de serviço, limpeza e 
higiene, lavagem de roupa, café e lanche, pequenos carretos, transportes 
urbanos, pequenos consertos, telefone, água, luz, força, gás, aquisição avulsa 
de livros, jornais e outras publicações; 
II – Encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, impressos e 
papelaria, “em quantidade restrita”, para uso imediato; 
III – Outra qualquer despesa, mas que, necessariamente, seja de pequeno 
vulto, urgente e justificada. 
 
Art. 7º - As despesas com material e serviços em quantidades maiores, de uso 
ou consumo remoto, correrão pelos itens orçamentários próprios e seguirão o 
processamento normal da despesa. 
 

CAPÍTULO 
Das Requisições de Adiantamentos 

 
Art. 8º - As requisições de adiantamentos serão feitas pelos dirigentes dos 
diversos órgãos da administração municipal mediante ofícios ou 
comunicações internas (C.I.), dirigida; 
 

a) ao Chefe do Poder Executivo, quando a este se subordinar o órgão; 
b) ao Presidente da Câmara Municipal, no âmbito do Poder Legislativo. 
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Art. 9º - Das requisições de adiantamento constarão, necessariamente, as 
seguintes informações: 
 
I – Dispositivo legal; 
II – Identificação da espécie da despesa, mencionando o item do art. 5º, no 
qual ela se enquadra; 
III – Nome completo do servidor que será o responsável pela administração do 
adiantamento, seu cargo e/ou função; 
IV – Dotação orçamentária a ser onerada; 
V – Prazo de aplicação. 
 
Art. 10 – O prazo para aplicação será dentro do mês de recebimento do 
numerário e, ainda assim, as despesas somente poderão ser realizadas após a 
data do respectivo crédito na conta especial do Servidor Responsável. 
 
Art. 11 – Na hipótese de adiantamento único, a requisição deverá esclarecer 
este fato e fixar o prazo para aplicação. 
 
Art. 12 - Não se fará adiantamento a servidor em alcance. 
 
Art. 13 – Considera-se servidor em alcance a que não poderá receber o novo 
adiantamento, sem prejuízo de cominações legais outras, aquele que: 
 
I – Não tenha prestado contas, no prazo legal, de adiantamento recebido; 
II – Que, dentro de 15 (quinze) dias, deixar de atender notificação para 
regularização de prestação de contas. 
 

CAPÍTULO III 
Do Período de Aplicação 

 
Art. 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser 
aplicado durante o mês a que se refere, a contar da data da entrega do dinheiro 
ao responsável. 
 
Art. 15 – No caso de adiantamento único, o período de aplicação será aquele 
estabelecido no ofício requisitório, conforme estabelecido no artigo 11. 
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Art. 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de 
aplicação. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Tramitação dos Processos de Adiantamento 

 
Art. 17 – A requisição será atuada e protocolada, segundo diretamente, ao 
Gabinete do Prefeito para a competente autorização.    
 
Art. 18 – Os processos de adiantamento terão, sempre, andamento preferencial 
e urgente. 
 
Art. 19 – Uma vez autorizada a despesa (o numerário) será empenhada e paga 
com cheque nominal a favor do responsável indicado no processo. 
 
Art. 20 – Cabe ao setor responsável pela execução orçamentária verificar, 
antes de registrar o empenho, se foram cumpridas as disposições desta lei. 
 
Parágrafo Único – Constatando-se algum defeito processual, é defeso qualquer 
andamento ao processo, sem que, antes, este defeito seja sanado, devendo-se 
devolvê-lo, devidamente informado, para os reparos que se fizerem 
necessários. 
 
Art. 21 – Efetuado a entrega do numerário ao servidor responsável, o setor de 
Contabilidade inscreverá o nome deste em conta denominada Responsáveis 
por Adiantamento, subordinada ao Ativo Financeiro. 
 

CAPÍTULO V 
Das Normas de Aplicação do Adiantamento 

 
Art. 22 – O servidor responsável pelo adiantamento manterá uma conta 
corrente em qualquer agência bancária da rede oficial, cuja conta deverá ter 
como título o nome dele servidor, acrescida da expressão: “REGIME DE 
ADIANTAMENTO – Lei Municipal nº xxx/2017” 
 
Art. 23 – O adiantamento não poderá se aplicado em despesas diferentes 
daquela para a qual foi autorizada. 
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Art. 24 – A cada pagamento efetuado, o responsável exigirá o correspondente 
comprovante: notas fiscais, notas fiscais simplificadas, recibos cupons, etc. 
 
Art. 25 – Os comprovantes aludidos no artigo anterior serão sempre emitidos 
em nome da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Vereadores, 
quando for o caso, 
 
Art. 26 – Os comprovantes de despesas não poderão conter rasuras, emendas, 
borrões e valores ilegíveis, não sendo admitido, em hipótese alguma, segundas 
vias, ou qualquer outra espécie de reprodução. 
 
Art. 27 – Cada pagamento será convenientemente justificado, esclarecendo-se 
a razão da despesa, o destino da mercadoria ou do serviço e outras 
informações que possam melhor  explicar a necessidade da operação. 
 
Art. 28 – Em todos os comprovantes de despesas, constará o atestado de 
recebimento do material ou da prestação do serviço. 
 
Art. 29 – Nenhuma despesa realizada pelo regime de adiantamento poderá 
ultrapassar 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo. 
 
Parágrafo Único – Ficam excluídas do limite estabelecido neste artigo, as 
despesas correspondentes aos itens V, VI, VII e VIII, do art. 5º desta Lei. 
 

CAPÍTULO VI 
Do Recolhimento do Saldo Não Utilizado 

 
Art. 30 – O saldo do adiantamento não utilizado será recolhido à conta 
corrente da Prefeitura ou, quando for o caso, à conta corrente da Câmara de 
Vereadores, mediante recibo de depósito, onde constará o nome do 
responsável e identificação do adiantamento cujo saldo está sendo restituído. 
 
Art. 31 – O prazo para recolhimento do saldo não utilizado será de 03 (três) 
dias úteis, a contar do termo final do período de aplicação. 
 
Art. 32 – O setor de Contabilidade, à vista da guia de recolhimento, emitirá 
nota de anulação correspondente, juntando uma via ao processo. 
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Art. 33 – No mês de dezembro, todos os saldos de adiantamento serão 
recolhidos à Tesouraria até o último dia útil, mesmo que o período de 
aplicação tenha expirado. 
 
Art. 34 – Se, eventualmente, e devidamente justificado, algum saldo de 
adiantamento for recolhido no exercício seguinte, o valor será classificado 
como receitas diversas do exercício. 
 

CAPÍTULO 
Da Prestação de Contas 

 
Art. 35 – As prestações de contas dos adiantamentos serão, obrigatoriamente, 
feitas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, diretamente ao Setor de 
Execução Orçamentária, contendo as seguintes peças: 
 
I – Ofício, conforme modelo a ser elaborado pela Secretaria Municipal de 
Finanças, Administração e Planejamento da Prefeitura; 
II – Relação de todos os documentos de despesas constando: número e data do 
documento, espécie do documento, nome do credor, valor do mesmo e, afinal, 
a soma total das despesas havidas; 
III – Balancete da Despesa e da Receita; 
IV – Guia de recolhimento do saldo não utilizado no mês à conta corrente da 
Prefeitura ou da Câmara; 
V – Documentos das despesas realizadas, dispostos em ordem cronológica de 
datas, na mesma ordem da relação mencionada no item III; 
VI – Os documentos mencionados no item V, quando de medidas reduzidas – 
inferiores ao tamanho do papel ofício – serão colocadas em folhas brancas, 
tamanho ofício; em cada folha poderão ser coladas quantos documentos forem 
possíveis, sem que fiquem sobrepostos uns aos outros; 
VII – Em cada documento, constará, obrigatoriamente, o atestado do 
recebimento do material ou do serviço prestado, a finalidade da despesa, o 
destino do material e outros esclarecimentos que se fizerem necessários à 
perfeita caracterização da despesa; 
VIII – Extrato bancário do mês da prestação de contas; 
IX – Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis, com data anterior ao 
recebimento do recurso nem com data posterior ao período de aplicação. 
 
§ 1º - A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas. 
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§ 2º - Todos os prazos para prestação de contas dos adiantamentos não 
poderão ultrapassar o último dia do mês a que se refere à aplicação. 
 
§ 3º - Cada adiantamento corresponderá às despesas havidas dentro do 
respectivo mês. 
 
§ 4º - Somente serão aceitos documentos originais, não se admitindo segundas 
vias, xerocópias, fotocópia ou outra espécie de reprodução. 
 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais 

 
Art. 36 – Caberá ao Setor de Execução Orçamentária, a tomada de contas dos 
adiantamentos. 
 
Art. 37 – Recebidas as prestações de contas, nos termos do art. 35, o Setor de 
Execução Orçamentária verificará se as disposições da presente lei foram 
integralmente cumpridas, em caso contrário fará as diligências que, se fizerem 
mister, fixando prazos aos responsáveis para cumprimento. 
 
Art. 38 – Se as contas forem consideradas em ordem, o Setor de Execução 
Orçamentária certificará o fato, em local apropriado, constante do documento 
mencionado no item II, do art. 35. 
 
Art. 39 – Com o parecer do Setor de Execução Orçamentária, o processo será 
encaminhado diretamente ao prefeito ou, conforme o caso, ao Presidente da 
Câmara, para aprovação ou não das contas, retornando à Execução 
Orçamentária para as seguintes providências: 
 
I – No caso de aprovação das contas: 
a) baixar a responsabilidade inscrita na conta “RESPONSÁVEL POR 
ADIANTAMENTO” no Ativo Financeiro; 
b) convidar o responsável para tomar ciência, no próprio processo; 
c) arquivar o processo de prestação de contas, apenso ao processo que 
autorizou o adiantamento, para posterior encaminhamento a Inspetoria do 
Tribunal de Contas dos Municípios. 
 
II – Quando da hipótese de aprovação das contas condicionadas a 
determinadas exigências: 
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a) providenciar o cumprimento das exigências determinadas; 
b) adotar as medidas indicadas no item anterior, quando satisfeitas as 
providências. 
 
III – Não tendo sido aprovadas as contas, dever-se-á cumprir o despacho 
exarado pelo Prefeito ou Presidente da Câmara. 
 
Art. 40 – O Setor de Execução Orçamentária organizará um calendário para 
controlar as datas em que deverão entrar as prestações de contas dos 
adiantamentos concebidos. 
 
Art. 41 – No dia útil imediato ao vencimento do prazo para a prestação de 
contas, sem que o responsável as tenha apresentado, o Setor de Execução 
Orçamentária oficiará diretamente ao responsável, concedendo-lhe o prazo 
final e improrrogável de 03 (três) dias úteis para fazê-lo. 
 
Parágrafo Único – Na cópia do ofício o responsável assinará o recebimento de 
via original, colocando de próprio punho a data do recebimento. 
 
Art. 42 – Não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas, após o 
vencimento do prazo final estabelecido no artigo anterior, o Setor de Execução 
Orçamentária remeterá, no dia imediato, cópia do ofício referido no parágrafo 
único do art. 41, à Assessoria Jurídica, com as informações necessárias, para 
imediata abertura de sindicâncias nos termos da legislação vigente. 
 
Art. 43 – Os casos omissos serão disciplinados pela Administração dos 
Serviços Financeiros, com decisão final do gestor municipal. 
 
Art. 44 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 05 de setembro de 2017. 

 
 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 


