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**RESOLUÇÃO No 002/2.001 * * 

(Dispõe sobre o Regime de Adiantamento 
de Numerário, e dá outras providências) 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITffiA MIRIM, no uso de suas 
atribuições legais, 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 706 de 22 de março de 1993, que 
dispõe sobre Regime de Adiantamento de Numerário; 

RESOLVE: 

Artigo r:- De conformidade com o Artigo 68 da Lei Federal n° 4.320 de 17 
de março de 1.964, o Regime de Adiantamento aplica-se aos casos determinados nesta Lei, 
consistindo na entrega de numerário, sempre precedido de empenho na dotação própria, 
com a finalidade expressa de realizar despesas não subordinadas ao processo normal de 
licitação, a saber: 

I - Viagem a serviço da Municipalidade; 
ll- Despesas miúdas de pronto pagamento. 

Artigo r:- Os adiantamentos só poderão ser liberados aos Diretores e 
Presidente da Câmara, no valor máximo ao correspondente a duas vezes a importância do 
menor salário pago ao servidor do Município. 

Artigo 3°:- Os pedidos de adiantamento deverão conter expressamente: 

a) repartição e nome do responsável 
b) dispositivo legal desta Lei; 
c) a importância requisitada e o fim que se destina. 

Artigo 4°:- O responsável por adiantamento não poderá requerer 
outro, antes de prestar contas de sua aplicação até 45 (quarenta e cinco) dias após o 
respectivo recebimento. 

Artigo 5°:- A prestação de contas, será feita diretamente ao Diretor de 
Contabilidade, que juntará ao Processo que originou o respectivo ad· tamento. 
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Resolução n° 002/2.001 - Conclusão 

Parágrafo Único:- O Diretor de Contabilidade, convocará quando 
necessário o responsável por adiantamento, para esclarecimentos de dúvidas surgidas. 

Artigo 6°:- A cada adiantamento, corresponderá a uma prestação de contas, 
constituída de comprovantes quitados e revestidos dos requisitos exigidos nesta Lei. 

Artigo 7°:- Serão considerados comprovantes das despesas realizadas, os 
seguintes documentos:-

a) nota fiscal ; 
b) recibo; 
c) bilhetes de viagem, e 
d) outros documentos que comprovem as despesas realizadas 

Artigo 8°:- Ao responsável que não prestar contas do 
Adiantamento, no prazo estabelecido no Artigo 4° desta Lei, será imposta a multa de 50% 
(cinqüenta por cento), calculada sobre o valor do Adiantamento, que será descontada em 
folha de pagamento, no primeiro mês subsequente. 

Artigo 9°:- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal 
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Registrada e Publicada na Secretaria da Câmara 
Mirim, e afixado no quadro de editais na mesma data supra. 
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