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RESOLUÇÃO Nº. 028 DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 
 
 

“Dispõe sobre alteração da Resolução Nº. 
027/2007, que define normas sobre o regime de 
adiantamento e prestação de contas através de 
suprimento de fundos no âmbito da UERR”. 
 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da UERR, em seu Art. 22, aprovado pelo Decreto nº. 
14.444-E de 15 de agosto de 2012, o Decreto nº 2311-P, de 10 de dezembro de 2013, e em 
cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Extraordinária realizada em 10 de setembro 
de 2014, e 
 

CONSIDERANDO que o limite máximo individual de despesa previsto no Art. 1º, inciso IV, foi 
embasado no Art. 24, II, da Lei 8.666/93, e que este inciso já foi alterado pela Lei nº 9.648, de 
27/05/1998;  
 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 9.896-E, de 24/03/2009, publicado no DOE de 
27/03/2009, que dispõe sobre a implantação do Cartão de Pagamento do Governo do Estado para as 
despesas de suprimento de fundos, estabelece no seu Art. 7º, § 2º que o valor especificado para 
despesa individual ou somatório de cada nota fiscal não poderá ser superior ao valor de R$800,00 
(oitocentos reais); 
 

CONSIDERANDO que o estabelecido no Manual de Suprimento de Fundos para a Administração 
Pública Estadual, elaborado pela Controladoria Geral do Estado de Roraima, na pág. 5, em seu item 
3.1.1 estabelece como limite máximo individual para cada despesa ou somatório da Nota Fiscal/Fatura 
o valor de R$ 800,00, 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Alterar o inciso IV, do art. 1º da Resolução Nº. 027, de 11 de maio de 2007, estabelecendo a 
seguinte redação: 
 
IV – valor máximo individual da despesa corresponderá a 10% (dez por cento) do valor limite de 
dispensa de licitação, conforme estabelecido pelo Art. 24, inciso II, da Lei no. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; atualmente R$ 800,00 (oitocentos reais); 

 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Boa Vista, 23 de outubro de 2014. 
 
 

Prof.ª Dr.ª PATRÍCIA MACEDO DE CASTRO  
Presidente do Conselho Universitário 


