CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RESOLUCAO N°’ 5, DE 6 DE AGOSTO DE 2013

DISPOE SOBRE A REGULAMENTACAO DE
ADIANTAMENTO
DE _ DESPESAS'
DE
VIAGENS NA CAMARA MUNICIPAL DE
MUZAMBINHO.
A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas
Gerais, por seus
representantes, aprovou, e o Presidente, no uso de suas atribui¢
des legais, como dispde o

artigo 60, paragrafo unico, da Lei Organica do Municipio, promulga a
seguinte Resolucdo:

Art. 1° A concessdo de adiantamento de despesas de viagens aos Vereado
res e
Servidores da Camara Municipal de Muzambinho, obedecerdo aos seguinte
s critérios e
valores didrios:
I- quando o deslocamento for para localidades com distancia oficial
de até 100

(cem) quilémetros, sem pernoite, o valor do adiantamento serA de
R$ 100,00 (cem reais);

II- quando o deslocamento for para localidades com distancia oficial
de até 100
(cem) quilémetros, com pernoite, o valor do adiantamento sera de
R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais);
III- quando o deslocamento for para localidades com distancia oficial
entre 100

(cem) e 300 (trezentos) quilémetros, com pernoite, o valor do
adiantamento sera de R$
300,00 (trezentos reais);

IV- quando o deslocamento for para localidades com distancia oficial
acima de 300

(trezentos) quilémetros,
(quinhentos reais);

com

pernoite,

o

valor

do

adiantamento

sera

de

R$500,00

V- quando 0 deslocamento for para localidades com distancia oficial
acima de 600

(seiscentos) quilémetros, com pernoite, o valor do adiantamento
seré de R$1.000,00 (mil
reais).

§ 1° Os adiantamentos serao concedidos antecipadamente a viagem,
a requerimento

do interessado, acompanhado de informacgdes sobre o evento,
no prazo minimo
(quarenta e oito horas) de antecedéncia, caso contrario sera indeferi
do.

de 48

§ 2° A liberagao de recursos para viagens de representagdo, sera
concedida ao

representante legal da Camara Municipal e/ou seus indicados.

§ 3° A distancia oficial é aquela indicada pelo Departamento
Nacional
Infraestrutura de Transportes — DNIT, ou Departamentos de Estrada
s de Rodagem.
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Art. 2° O recurso liberado como adiantamento dever4 ser usado
para todas as
despesas de viagem, exceto as concernentes ao traslado através de taxi,
que devera ter uma

autoriza¢4o especial da presidéncia.
§ 1° Os comprovantes das despesas deverdo ser anexadas a prestac
do de contas.
§ 2° N&o sera permitida a apresentagao de notas de despesa
s de combustivel em
veiculo préprio do Vereador ou do Servidor.

Art.3° O pagamento de inscric&o para participagaéo em semindr
ios,
congressos € cursos, sera custeado integralmente pela Camara Munici
pal.

simpésios,

Art. 4° Fica estipulado o prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis para a prestacdo de

contas, contados do primeiro dia util apds a viagem, com utiliza
géo do modelo

desta Resolucdo, tendo direito a reembolso no caso de despesa
s comprovadas
valor adiantado.

do anexo I
acima do

CAMARA

MUNICIPAL

DE MUZAMBINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 5° Fica estipulado que a prestago de contas devera conter as especificagdes

das despesas

no modelo

do anexo I desta Resolugao,

copia do certificado do curso, e

relatério explicativo do contetido ministrado no caso de formacdo e aperfeicoamento.
Paragrafo unico. E vedada a concesséo de novos adiantamentos se nao
cumprido 0 especificado no caput deste artigo.

for

Art. 6° As despesas decorrentes da presente Resolugao correrao a conta de
dotagdes
orgamentarias especificas contidas no orgamento vigente e nos que se seguirem
.

Art. 7° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

Muzambinho/MG, 6 de agosto de 2013

Cleber ae
Presidente

Registrada e publicada no lugar de costume da Camara Municipal de Muzamb
inho em 6 de
agosto de 2013.

D

Poscid6nio
eiro Secretario

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXOI-—RESOLUCAON® _/2013
PRESTACAO

DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Responsavel pela prestacao:
Adiantamento entregue em: _/
Empenho:

Valor do adiantamento: R$
Despesas Historicas

|

DE VIAGEM

Prazo Final: /__/
Oficio Requisitério:

N° do Comprovante

Data

Valor R$

Total
Adiantamento
A devolver

Valor a ser devolvido: R$

Assinatura do responsavel pelo adiantamento

CONTROLADORIA INTERNA

Encaminhado a controladoria interna em:
/_/
Certifico haver examinado a presente prestacdo de
contas, opinando pela sua:

(__) aprovac¢ao (___) desaprovacao.

Parecer da Controladoria Interna:

Assinatura:
Controlador Interno

DIVISAO DE CONTABILIDADE

Esta prestacao de contas deu entrada na divisé
o de contabilidade em:
/_/
Certifico haver examinado a presente prestac4o
de contas, opinando pela sua:
(__)

aprovacao (___) desaprovacao.
Assinatura:

Chefe da Contabilidade

Encaminhado a Presidéncia em:

PRESIDENCIA
J if

Certifico haver examinado a presente prestacdo
de contas, opinando pela sua:
(
) aprovacao (
) desaprovacdo.
Justificativa:

Assinatura:
Presidente

=

