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1) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Normatizar  a folha de pagamento do salário do servidor  e subsídios dos vereadores; 

1.2) Normatizar  a liquidação da despesa salarial com pessoal  e forma de pagamento salarial; 

2) PROCEDIMENTOS: 

2.1) Toda a despesa com gastos de pessoal somente será liquidada após a verificação da efetiva 
prestação de serviços; 

2.2) O pagamento somente será efetivado após regular liquidação da despesa; 

2.3) Fica vedado a concessão de adiantamento salarial o teor do Acórdão do TCE n° 1828/05; 

2.4) A liquidação da despesa se dará  até o dia  30 de cada mês da efetiva prestação do 
serviços, a teor  do art. 63 § 2° da Lei 4320/64. 

2.5)  Se  constatado que o dia 30, for final de semana, a liquidação da despesa se dará no dia útil 
anterior a presente normativa; 

2.6) Toda a regra abrange os subsídios, contratação por tempo determinado e vencimentos e 
vantagens fixas. 

6) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A ordem de pagamento é exatamente  a última fase do estágio da despesa, de que trata a lei. Ela 
deve exarada no processo da despesa pela pessoa  legalmente investida na autoridade de 
ordenar pagamentos. Originalmente, neste caso pelo presidente da Câmara, liquidar a despesa 
antes do prazo, neste caso subsídios, contratação por tempo determinado e vencimentos e 
vantagens fixas pessoal civil, constitui em impropriedades (vejamos a seguir Acórdão TCE) 

 Acórdão n° 1828/2005 – A concessão de adiantamento salarial é inconstitucional e 
fere a norma  infraconstitucional orçamentária incerta no artigo citado. 

Desta forma a partir do mês de março de 2009, fixa expressamente vedado a concessão de 
adiantamento salarial  a todos os cargos e funções da Câmara Municipal de Vereadores de 
Lucas do Rio Verde. 

 

Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde- MT, 12 de fevereiro de 2008 


