
RESOLUÇÃO IPÁM n° 0312004 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
[STÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO 
110 - IPAM, 00 1150 de suas atribuições que lhe confere o art. 50,  alínea 
decreto 4i23,de 18.10,1900, 

RESOLVE: 

\,rt,, 71 	•r... mi.zar () 	1 i.:'j' 5 	51 	OU tOS ''•, 	51005. 
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Xt 2 - A concessão do suprimento de fi.ndos de oue trata 
resolução, 5010 destn.laeto ás despesas que, por motivos excepcionais OU 

por sua natureza, não se possan,  suH -dinar ao processamento normal. 

Aut, 3 A concessão do suprimento de fbnclos é aplicável nos 
casos de despesa. 

1. 	Ex:raordin{rias e urgentes, que não permitam delongas 
na sua soa szaçao: 

11. 	serviços esncciai• 5 O ue cxiarn pronto pag:vm ento 
cm es 0cm: 

HI 	00511 SitO:1Ç005 cmerc;eIIscIial.s ou cxtraordl.nárJas 
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ii. st:  
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com material de consumo em quantidade restrita paia 
consumo imediato, de inconveniente estocagem ou por 
falta temporária e eventual no almoxarifado; 

VI. para serviços de terceiros em geral, de pequena monta. 

Art. 4 - O suprimento de fllndos destinado ao atendimento 
das despesas descritas nos incisos do art. 3° desta resolução deverá Ter a 
seguinte/classificação funcional por funções , programas , subprogramas e 
elemertos de despesas , com seus respectivos valores: 

TQFAr''S O C)RC\ i\I NTÁRLA: 
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DE 	 EU l3lÇ\ 	 `VALOR 
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§ 1° - O adiantamento deverá ser depositado em agência de 
instituição financeira, em nome de servidor pertencente ao Instituto, 
devidamente designado pela Presidência do ipam. 

§ 2° - O adiantamento deverá ser autorizado por intermédio de 
portaria , da lavra do Presidente do Ipam, designando-se o suprido, o valor a 
ser adiantado e o prazo fixado. 

§ 3° - O numerário autorizado e entrague deverá ser mantido 
em conta bancaria. 

Art. 5 - O servidor recebedor do adiantamento deverá que 
prestar contas da sua aplicação dentro do prazo assinalado, s ujeito às 
pennii.dactes cabíveis se não o fizer.  

Au-t. 6 - O responsável pelo adiantamento será inscrito nela 
cyntabídade no ssren.a de compensação em conta prõnna 0,

i 	 que somens e se rá baixada Joms vi a açan)vação cie surj ,  
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Art. 7 - O pagamento efetuado pe l o recebedor do 
ach artarnento deverá ser ,  tanto quanto nos et etcUacrn P o 	acrm ~'d io,  
cheques nominativos , em nome da pessoa ou da firma Que forneceu o rnater1al 
ou prestou o serviço. 

§ 1° - As notas fiscais e recibos deverão ser emitidos em nome 
do suni ido, e por quem forneceu o material ou prestou o servico. 

§ 2° - Tratando-se de prestador de servico analfhbeto.. tomes- 
4 jyc:; ç0 dl 	do seu oc.1leearciireto, nc'tican cio, no seu No o numero 

de ser ci.ou .a meu to odiei ai á v is 	O;:4 du.as test ..Ti au .0 as o te. d.e viciam ente 
identtrtcada a.ssuiarãa) conjuatasacute 
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Art. 8 - Os. oco Nos por na na meu tos cio se 'viços pess oa:i 5 
eles M o conter as se.csu unO jais a na02O' 	 E 



I. Valor e especificações do seniço prestado, 
11. Nome e endereço completo do prestador de serviços; 
M. 	Número da cédula de identidade e do àrgâo 
expedidor e data de emissão; 
IV. Número do CPF; 
V. Valor descontado por encargos e tributos , quando o caso; 
Vi. 	Data do recebimento do dinheiro ou cheque 

Art. 9 - Os documentos comprobatórios de despesas deverão 
ser devidamente atestados por outro servidor, que não o suprido, de que o 
material foi fornecido ou os serviços foram prestados. 

/ 	 Parágrafo Único- Em todos os docwnentos em que apareçam 
assinaturas obrigatórias ( atestado, pague-se etc..) deverão as mesmas ser 7/ 	identificados com o nome do servidor: seu cargo ou bnçào dentro do 1pan. 

/ 	A.rt, 10 - O responsável peia joaçAdo M4SESens ,  «Li' 
tu0dos não poderá pagar-se a. si mesmo. 

Art. LI - [mi hipótese alguma será admitido o parcelamento 
despesas com a intenção de burlar o princípio da [citação. 

Art. 12 - Não se concederá Slrprituento de fúndo para a 
ac[ui sção de material ermanente. 

Art. 13 	Não se concederá adicmranenta a servidor era 
alcance ou em atraso na prestação de contas de 	amamento anterior, nem a 
responsável por dois adiantamentos 

Pa rúgra f.c. Eu ico - O aba 1 cc ao c .rctenza nela o do 
prc.stacáode contas no prazo est:abe becido ou pcI a ido a.00a...cào a.ds contas 

n o irt rtcte de au] i ca cão ecu ad.i a n La inc n to em despes:... .. no Ar,  ac. ue as para Si 5 
rjuís 110 fornecido o autantaxiiento. 
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