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INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO RO 

RESOLUÇÃO N° 003/IPAM/2006 

Disciplina a solicitação, concessão, aplicação e Prestação de Contas de Adiantamentos 
concedidos nos moldes do Decreto n° 9.697 de 04 de fevereiro de 2005. 

O Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 
Porto Velho, de acordo com as atribuições que lhe confere a Lei Complementar n. 227, de 
11 de novembro de 2005, 

RESOLVE: 

Art. 1° - A concessão, aplicação e comprovação de Adiantamentos, no âmbito deste 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, 
obedecerão às disposições contidas nesta Resolução. 

Art. 2° - Em casos excepcionais, o Ordenador de Despesas poderá justificadamente 
autorizar pagamento de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de 
aquisição, previstos no art. 2° do Decreto n° 9.697, por meio de Adiantamentos. 

- DA SOLICITAÇÃO: 

Art. 3° - 	Para solicitação de Adiantamentos, deverão ser seguidos os seguintes 
procedimentos: 

1. 	A subunidade (Setor, Departamento, Coordenadorias, etc), através de Memorando 
solicita a concessão de Adiantamento ao Ordenador de Despesa, justificando a necessidade 
do mesmo e de seu imediato atendimento. 

7., 



2 

U INSTITUTO 

 

 DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO — RO 

II. O Ordenador de Despesa, determina ao setor competente( Coordenadoria 
Administrativa e Financeira) no próprio memorando, a abertura de Processo Administrativo 
de Adiantamento, já indicando o servidor responsável pelo mesmo. 

III. O processo Administrativo será formalizado contendo: 

a) Justificativa da necessidade conforme Anexo 1; 
b) Plano de Aplicação do recurso, contendo a dotação orçamentária a ser utilizada; 
c) Informação do nome, cadastro e cargo do Servidor responsável pelo Adiantamento; 
d) Dados da Conta Corrente específica para o Adiantamento, caso já exista; 
e) Adequação Orçamentária e Financeira; 

Art. 40 - Após formalizado o Processo Administrativo, com a devida justificativa e 
autorização do Ordenador de Despesa, o processo será remetido a Coordenadoria 
Administrativa e Financeira. 

Art. 50 - Havendo disponibilidade orçamentária a Coordenadoria Administrativa e 
Financeira providencia o Destaque orçamentário. 

Art. 6° - A Coordenadoria Administrativa e Financeira verifica a situação do setor e do 
servidor, se os mesmos não possuem pendência com outros suprimentos. Não havendo 
pendência de responsabilidades emite a Nota de Empenho e caso exista pendência de 
Prestação de Contas do setor, sem a devida Tomada de Contas Especial, ou do responsável, 
devolve o processo ao setor para providenciar a regularização. 

Art. 70 - o Ordenador de Despesa assina a Nota de Empenho e encaminha os autos a 
Coordenadoria Administrativa e Financeira para emissão da Portaria de Concessão e 
ativação de Conta Corrente. 

II - DA CONCESSÃO: 

Art. 8° - São passíveis de pagamento por Adiantamento, desde que devidamente justificada, 
pelo Ordenador de Despesa, considerando a inviabilidade de sua realização pelo processo 
normal de aquisição, as seguintes despesas: 

- Transporte, para deslocamento a serviço, que exijam pronto pagamento em espécie; 
11 - Despesas Judiciais; 
III - Despesa postal; 
IV - Pagamento de despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas, 
ou de despesa que tenha de ser efetuada em lugar distante da repartição pagadora; 
V - Despesas de pequeno vulto; 
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VI - Despesas de consumo, manutenção e conservação da Autarquia com concessão que 
poderá ser mensal, obedecendo ao limite das dotações orçamentárias e à homologação e 
Baixa de Responsabilidade das Prestações de Contas anteriores. 

§ 1°- Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo a concessão para aquisição de passagens 
ocorrerá quando não houver disponibilidade de transporte aéreo ou terrestre regular no 
trecho pretendido e prévia liberação de diárias. 

§ 2° - As despesas de pequeno vulto, do inciso V deste artigo, serão aquelas cujo valor de 
cada despesa não ultrapasse o limite máximo do percentual de 0,25% (zero virgula vinte e 
cinco por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23, da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, vedado o fracionamento de despesa ou de documento comprobatório 
para adequação a esse valor. 

§ 3° - Na hipótese dos incisos IV, V e VI deste artigo, a concessão para aquisição de 
material de consumo fica condicionada à: 

a) 	Quantidade restrita para consumo imediato; 
b) 	Impossibilidade, inconveniência ou inadequação econômica de estocagem do 
material; 
c) 	Inexistência temporária ou eventual no almoxarifado; 

§ 4° - Na hipótese dos incisos IV, V e VI deste artigo, a concessão para serviços de 
terceiros fica condicionada à: 

a) Tratando-se de despesas relacionadas com pagamento de passagens urbanas e/ou de 
táxi, quando for o caso, é necessário expressa autorização do Ordenador de Despesa; 
b) Documentação fiscal de prestação de serviços, no caso de pessoajurídica; 
C) 	Preenchimento de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), para prestação de 
serviços por pessoa física, inclusive despesa com táxi; 
d) 	A retenção de impostos e contribuições referentes à prestação de serviços por pessoa 
física, devendo o seu recolhimento ser efetuado pela Coordenadoria Administrativa e 
Financeira, segundo prazos e procedimentos definidos em norma regulamentar, à conta do 
Adiantamento. 

§ 5° - É vedada a concessão de Adiantamentos para aquisição de material permanente ou 
outra mutação patrimonial, classificada como despesa de capital. 

Art. 9° - A concessão de Adiantamentos, está limitada ao teto máximo de 5% (cinco por 
cento) do valor estabelecido na alínea "a", inciso II do artigo 23 da Lei n° 8.666/93 de 21 
de junho de 1993 (Lei das Licitações e Contratos). 

Art. 10 - Não poderá ser concedido Adiantamentos a: 
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1. 	Servidor ou Responsável por Adiantamento ainda não homologado e com respectiva 
Baixa de Responsabilidade; 
II. Responsável com prestação de contas em diligências; 
III. Responsável em alcance; 
IV. Servidor que esteja respondendo a inquérito ou processo administrativo disciplinar; 
V. Servidor que não esteja em efetivo exercício de cargo público; 
VI. Ordenador de Despesa; 
VII. Gestor Financeiro; 
VIII. Responsável pelo Almoxarifado. 

Art. ii - É vedada a concessão de Adiantamento para pagamento de despesa já realizada. 

Art. 12 - O Processo de Adiantamento deverá ser autuado e ter as folhas devidamente 
numeradas e rubricadas. 

Art. 13 - Só será permitida a tramitação de um processo de Adiantamento por vez, em 
cada Setor desta Autarquia, independente de quem seja o responsável pelo mesmo, 
condicionada a abertura de um novo processo de Adiantamento por setor, a homologação e 
Baixa de Responsabilidade do processo anterior. 

Art. 14 - A Portaria de Concessão fixará os prazos, não podendo exceder a 120 (cento e 
vinte) dias para aplicação e 10 (dez) dias para prestação de contas, sendo este até o último 
dia útil do exercício em que foi concedido, e deverá necessariamente conter: 

1. 	Numeração seqüencial, anual e sigla indicativa da unidade concedente; 
II. Data completa da concessão; 
III. Natureza da despesa; 
IV. Classificação da despesa; 
V. Finalidade, conforme art. 7°; 
VI. Nome completo, cargo e função do suprido; 
VII. Valor do suprimento, em algarismos e por extenso, em moeda corrente; 
VIII. Período de aplicação; e 
IX. Prazo de comprovação, limitado ao último dia útil do exercício. 

Parágrafo único - A portaria de concessão deverá ser publicada no Diário Oficial do 
Município. 

Art. 15 - Os Adiantamentos concedidos serão considerados despesas efetivas, registrando-
se a responsabilidade ao servidor suprido, cuja baixa será procedida após a aprovação e 
homologação das contas prestadas. 

Art. 16 - Os Adiantamentos serão precedidos de Nota de Empenho e será extraída à conta 
do correspondente Elemento de Despesa, dentro da dotação da respectiva Unidade 
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Orçamentária em nome do servidor responsável, registrando-se na especificação da 
despesa "Registro de Adiantamento". 

Art. 17 - Os valores correspondentes à concessão de Adiantamentos serão distribuídos nos 
seguintes Elementos de Despesa 3.4.90.30, 3.4.90.36 e 3.4.90.39, conforme a necessidade 
de sua aplicação. 

Art. 18 - Após a emissão da Portaria de Concessão os autos são remetidos à Auditoria 
Administrativa, Financeira e Contábil do IPAM para análise, estando o procedimento de 
acordo com as regulamentações pertinentes os autos são devolvidos à Coordenadoria 
Administrativa e Financeira, caso contrário são enviados ao setor que requisitou. 

Art. 19 - A Coordenadoria Administrativa e Financeira ordena ao Banco que os valores 
sejam depositados em conta corrente específica de adiantamento, apensando aos autos uma 
cópia da 
Nota Financeira. 

Art. 20 - A Coordenadoria Administrativa e Financeira providencia os registros contábeis, 
devolvendo o Processo Administrativo ao servidor para a devida Prestação de Contas. 

II - DA APLICAÇÃO: 

Art. 21 - A aplicação do Adiantamento será no prazo máximo de 120 dias (cento e vinte) 
do depósito em Conta Corrente específica, considerando-se a prestação de contas até o 
último dia útil do exercício em que foi concedido. 

Art. 22 - É vedada a utilização de Adiantamentos para fins diferentes do especificado em 
sua concessão e na Nota de Empenho. 

Art. 23 - O numerário entregue deverá ser mantido em conta bancária, e os pagamentos, 
tanto quanto possível, efetuados através de cheques. 

Parágrafo Único - Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo os Adiantamentos para 
servidor residente em localidade fora da Capital e não possuidora de agência bancária. 

Art. 24 - Quando por qualquer motivo, o responsável não possa efetuar a aplicação do 
Adiantamento, o recolhimento do valor integral será tão logo se constate o impedimento, 
apresentando-se a respectiva Prestação de Contas, da qual constarão os motivos que 
impediram a aplicação, devidamente ratificada pela autoridade proponente. 
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Art. 33 - Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto 
no Decreto n° 9.697/2005 e nesta Resolução, o Ordenador de Despesa proponente e o 
servidor que houver recebido o Adiantamento. 

Art. 34 - O Ordenador de Despesa proponente, dentro do prazo máximo de Prestação de 
Contas e mediante parecer favorável pela Auditoria Administrativa, Financeira e Contábil 
do IPAM, após análise, aprovará expressamente a mesma, ou quando houver impugnação, 
determinará imediatas providências administrativas para saneamento e apuração de 
responsabilidades, fazendo constar nos autos a devida documentação sobre a atitude 
adotada. 

Art. 35 - Não ocorrendo a Prestação de Contas no prazo estipulado no art. 26, o Ordenador 
de Despesa deverá instaurar Tomada de Contas Especial e comunicar à Auditoria 
Administrativa, Financeira e Contábil do IPAM, em até 3 (três) dias após a instauração. 

Art. 36 - Concluída a aplicação do Adiantamento, ou encerrado o prazo de Aplicação do 
mesmo, o Responsável providencia a Prestação de Contas dentro do prazo previsto e 
encaminha ao Ordenador de despesa. 

Art. 37 - O Ordenador de Despesa submete a Prestação de Contas à análise da Auditoria 
Administrativa, Financeira e Contábil do IPAM. 

Art. 38 - Após a emissão do Certificado conclusivo, a Auditoria Administrativa, Financeira 
e Contábil do IPAM envia os autos ao setor interessado, para providências atendendo a 
necessária aprovação determinada no artigo 34. 

Art. 39 - O Ordenador de Despesa, após a devida aprovação remete os autos a 
Coordenadoria Administrativa e Financeira do IPAM. 

Parágrafo único - quando não aprovada a Prestação de contas observará o determinado 
pelo artigo 34, no prazo máximo de 3 (três) dias, remetendo os autos à Auditoria 
Administrativa, Financeira e Contábil do IPAM, caso sob nova apreciação aprovar a 
Prestação de Contas, caso contrário, deverá instaurar Tomada de Contas Especial em 
conformidade com o artigo 35. 

Art. 40 - O ordenador de despesa efetua a homologação da Prestação de Contas do 
Adiantamento e encaminha a Coordenadoria Administrativa, Financeira e Contábil, para 
fins de desativação da Conta Corrente, dá baixa de responsabilidade, ciência ao suprido e 
arquiva o processo. 

IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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Art. 41 - Não sanadas as irregularidades a que se refere os artigos 34 e 38 desta Resolução, 
e constatando-se dano ao erário desta Autarquia o Ordenador da Despesa instaurará de 
imediato a respectiva Tomada de Contas Especial, encaminhando-se de imediato ao 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com o devido parecer da Auditoria Geral e 
expresso conhecimento do Presidente do IPAM. 

Parágrafo único - Adotada a instauração de Tomada de Contas Especial, a Unidade 
Orçamentária ficará liberada da limitação do artigo 12, não elidindo a responsabilidade 
solidária do Ordenador de Despesa pelo Adiantamento em diligência. 

Art. 42 - A permanência do Processo Administrativo não poderá exceder a 5 (cinco) dias 
úteis em cada órgão no decorrer de sua tramitação normal. 

Art. 43 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 44 - Revogam-se as disposições em contrário, especificamente a Resolução n. 
003/2004/IPAM. 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

Porto Velho 28 de Março de 2006. 
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