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LEI Nº. 2.422 DE 06 DE AGOSTO DE 2014 

 

“Dispõe Sobre a Criação de Fundos Rotativos de 
Caixa e dá outras providencias.” 

 

 
A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, 

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

Art. 1o - Conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64, arts. 68 e 69, fica o 

Executivo Municipal autorizado a criar dois “Fundos Rotativos de Caixa”, mensais, em 

Regime de Adiantamento, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), para atenderem: a) 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Assistência a Mulher e b) o Fundo 

Municipal de Salinas. 

§ 1o - Os “Fundos Rotativos de Caixa” são destinados a realizarem 

despesas que requerem pronto pagamento e que não possam subordinar-se ao 

processo normal. 

§ 2o - Ficam responsáveis pelos Fundos ora criados, o Secretario de 

Municipal de Desenvolvimento Social e Assistência a Mulher e o Gestor do Fundo 

Municipal de Saúde, respectivamente a suas pastas, que deverão prestarem contas, 

não se concedendo novo adiantamento ao servidor em alcance, que não haja prestado 

contas ou que tenha contas reprovadas em vista de aplicação indevida. 

Art. 2o - Nos termos do disposto Art. 68 da Lei 4.320/64, o Fundo de que 

trata o Art. 1o, destinar-se-á ao atendimento das Secretarias e Diretorias que 

necessitam de pequenas despesas de pequena monta. 

Art. 3o - A todo pagamento efetuado pelo Fundo deverão corresponder os 

originais dos comprovantes legais da despesa. 

Art. 4o - Quando se estiver por esgotar o recurso do Fundo, o responsável 

fará a competente prestação de contas, sendo que após a aprovação da prestação de 

contas, pelo Prefeito Municipal, o responsável receberá a soma das despesas pagas, 

para reposição. 

Art. 5o - O titular do Fundo é responsável por quaisquer irregularidades 

relacionadas à movimentação e controle do numerário colocado à sua disposição, 

precedido de empenho na dotação própria. 
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Art. 6o - Não poderão ser pagas pelo Fundo Rotativo de Caixa: 

I – despesas de qualquer natureza, previamente contratada; 

II – despesas com encargos sociais e fiscais de qualquer natureza; 

III – despesas com pessoal civil, de natureza remuneratória do trabalho; 

IV – serviços de obra e de engenharia; 

V – despesas com bens de natureza permanente. 

  

Art. 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salinas, 06 de Agosto de 2014. 

 

 

 
JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 

Prefeito Municipal 


