
ASSUNTO: ADIANTAMENTO 
 
I - UNIDADES RESPONSÁVEIS E ENVOLVIDAS 
 
1. As unidades responsáveis pelo processo de concessão e prestação de contas 

de adiantamento são a Gerência Financeira e de Arrecadação e a 
Controladoria, respectivamente, e as unidades envolvidas são as demais 
unidades do Poder Judiciário. 

 
II -  CONCEITOS 
 
3 Adiantamento  é  o valor disponibilizado às Unidades do Poder Judiciário para 

atender às pequenas despesas que não necessitem ser submetidas ao 
processo normal de licitação e que atendam aos serviços emergenciais 
necessários.  

 
4. Prazo de aplicação do adiantamento é o período em que o servidor poderá 

realizar as despesas. Inicia-se quando do crédito da verba, em conta corrente 
específica e termina de acordo com o prazo estabelecido no Art. 1º da Portaria 
n.º 441 de 04/08/97. 

 
5. Prazo de prestação de contas é o período máximo que o servidor responsável 

pelo adiantamento deverá prestar contas das despesas realizadas. 
 
III - COMPETÊNCIAS 
 
6. Cabe ao Diretor-Superintendente do IPRAJ autorizar a concessão de 

adiantamento para realização de despesas nas Unidades do Poder Judiciário, 
bem como autorizar a dispensa de licitação das compras inferiores ao 
estabelecido para o inciso I do Art. 1º da Portaria N.º 441/97 de 04/08/97. 

 
7. Cabe ao Juiz da Comarca do Interior e aos dirigentes das Unidades solicitar a 

concessão de adiantamento para realização de despesas na sua Comarca ou 
Unidade, bem como autorizar a abertura de conta bancária específica para 
adiantamentos. 

 
8. Cabe à Gerência Financeira e de Arrecadação - GFA: 
 
8.1. Autorizar adiantamento para atender as despesas, conforme estabelece Art. 

4º, IV, da Portaria N.º 284 de 19/05/00, cujo  valor não ultrapasse ao definido no 
Art. 1º, I,  da Portaria N.º 441/97 de 04/08/97. 

 
8.2. Elaborar o Termo de Dispensa de Licitação para os casos devidos, assinar  

Notas de Empenho e  Requisições de Adiantamento – RA. 
 

9. Cabe à Controladoria – CTL, através da sua Coordenação de Liquidação,  
proceder o exame e verificação da regularidade da concessão e da prestação 



de contas dos adiantamentos concedidos, bem como sobre a aceitação ou não 
das contas apresentadas. 

 
10. Cabe ao servidor responsável pelo adiantamento: 
 

10.1. Cobrar ao prestador do serviço o Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM, referente ao recolhimento do ISS, junto à Prefeitura Municipal da 

localidade.    

 
10.2. Mandar ativar conta bancária específica e solicitar talão de cheque, da 

conta corrente onde será efetuado o crédito, pois os pagamentos das despesas 

realizadas serão efetuados através de cheque nominal a cada credor, exceto 

nos casos de despesas de viagens (Alínea E). 

 
10.3. Efetuar o recolhimento da contribuição ao INSS da remuneração paga 

ao prestador de  serviços de natureza urbana ou rural, em caráter 

eventual,  sem relação de emprego, conforme estabelece Art. 1º, da 

Instrução Normativa da DICOP n.º 04/2000 de 31/03/2000. 

 
11. Cabe ao Preposto Regional : 
 

11.1.  Dispensar licitação para a realização das despesas previstas na 

Portaria n.º 441/97; 

11.2. Assinar ordens de serviço referentes às despesas de sua 

competência. 

IV - ESCLARECIMENTOS 
 
12. Para a concessão de adiantamento, é necessário que a solicitação do mesmo 

obedeça os seguintes critérios: 
 



12.1. O responsável pelo adiantamento tem que ser servidor do Poder 
Judiciário em efetivo exercício de suas funções; 

12.2. Abertura de conta corrente específica para Adiantamento, no BANEB ou 

BANCO DO BRASIL ou, não havendo possibilidade, em qualquer outro Banco, 

sempre em nome do IPRAJ seguido do nome do Servidor; 

12.3. O servidor responsável pelo adiantamento não pode se encontrar nas 

seguintes situações: 

12.3.1. Não tenha efetuado, dentro do prazo fixado, a prestação de 
contas do adiantamento ou, mesmo apresentado-a, esta tenha 
sido impugnada total ou parcialmente pela Controladoria; (Em 
alcance) 

 
12.3.2. Tenha processo de prestação de contas em diligência: processo 

que retorna ao responsável pelo Adiantamento para regularização, 
por apresentar comprovação incorreta ou incompleta; 

 
  12.3.3. Seja responsável por dois adiantamentos a comprovar; 
 
  12.3.4. Esteja respondendo inquérito administrativo; 
 

     12.3.5.Encontre-se em gozo de férias, licença prêmio ou afastado de 
suas  atividades por licença médica, licença maternidade ou 
qualquer outro tipo de afastamento; 

 
12.4. O dirigente da Unidade encaminhará Ofício requerendo a verba, 

endereçado à Gerência Financeira e de Arrecadação do IPRAJ, para 
atender despesas de valor até o limite estabelecido no Art. 1º  da Portaria 
N.º 441 de 04/08/1997; 

 
12.4.1. Quando estiver acima do limite estabelecido, o dirigente da 

Unidade terá que encaminhar Ofício requerendo a verba, 
endereçado à Superintendência do IPRAJ; 

 

12.5. O material necessário à Unidade não deverá estar disponível no 
Depósito de Materiais do IPRAJ e/ou o serviço a ser contratado não 
esteja previsto em contrato específico firmado pelo IPRAJ, exceto em 
casos estritos, com a devida justificativa.        

 



13. Os valores, prazos de aplicação e prestação de contas são os estabelecidos 
no Art. 1º da Portaria N.º 441/97 de 04/08/97, conforme tabela demonstrativa 
no Anexo III.  
 

13.1. No caso de adiantamento para despesas com refeições, previsto no seu 

Art. 1º, inciso IV, quando se destinar à realização de Júris, a sua concessão 

contemplará gastos de até R$ 300,00 (trezentos reais) por sessão, limitada à 

quantia máxima correspondente a 06 (seis) sessões por cada adiantamento e 

condicionada à apresentação de pauta comprobatória do pleito, conforme 

estabelece Portaria N.º 138/99 de 02/06/99 do IPRAJ. 

14. Os recursos do adiantamento só poderão ser gastos em despesas 
estabelecidas no art. 49 da Lei 2.322 de 11/04/66. As despesas mais utilizadas 
pelo Poder Judiciário são as listadas no  Anexo IV. 

 
15. As verbas concedidas à título de adiantamento serão aplicadas, 

exclusivamente, em despesas correspondentes à alínea solicitada. 
 
16. No caso das despesas da alínea “E”, o gasto por fornecedor, quando for 

superior ao estabelecido para dispensa de licitação, é necessário que sejam 
enviados, no mínimo, três orçamentos, fornecidos pelas empresas ou 
prestadores de serviço, para que seja procedida a autorização da despesa.  

 
17. Os materiais adquiridos através de adiantamento deverão ser utilizados 

apenas para uso imediato, pois é proibido a aquisição dos mesmos para 
estoque. 

 
18. Os fornecedores de materiais e serviços terão que ser empresas legalmente 

habilitadas, isto é, que forneçam Nota Fiscal referente à compra do produto ou 
à prestação do serviço. 

 
18.1. Caso a empresa fornecedora do material ou serviço não possua Nota 

Fiscal, é necessário que o responsável pela mesma providencie a emissão de 

Nota Fiscal Avulsa junto ao Posto da Secretária da Fazenda, no caso de 

material, ou junto à Prefeitura Municipal da localidade, no caso serviços. 

 



19. A Nota Fiscal entregue pelo fornecedor deverá conter, obrigatoriamente, as 
seguintes informações e aspectos: 

 
19.1. O nome “Nota Fiscal’ impresso, o seu respectivo número serial e a sua 

data de validade; 
 
19.2. O nome da Empresa (Razão Social) e os Cadastros de CGC, Inscrição 

Estadual e/ou Inscrição Municipal; 
 
19.3. Endereço completo; 
 
19.4. O nome da gráfica que imprimiu a Nota Fiscal no rodapé da mesma. 

 
20. Quando os serviços forem prestados por pessoa física, o responsável pelo 

adiantamento deverá solicitar a emissão de recibo, conforme modelo Anexo V, 
Item IV. 

 
21. As Notas Fiscais, comprobatórias da despesas, terão que ser emitidas em 

nome do IPRAJ/Responsável pelo adiantamento. 
 
Exemplo: IPRAJ/FRANSCISO DO ESPÍRITO SANTO 
 
22. O Ordenador das despesas / Gestor da Unidade será co-responsável pela 

aplicação, desde que tenha sido acatada a comprovação do adiantamento 
apresentada pelo responsável. 

 

V – SANÇÕES DISCIPLINARES 
 
23. Os responsáveis pela aplicação de adiantamento, sem prejuízo da apreciação 

e deliberação do Tribunal de Contas do Estado – TCE, estão sujeitos ás 
sanções genéricas e específicas, conforme estabelecidas no art. 203 da Lei 
2.322/66. 

 

24. A apuração de responsabilidade e a aplicação de sanções  disciplinares estão 
sujeitas ao procedimento estabelecido no art. 41, inciso XXII, da Constituição 
Estadual e no art. 204 da Lei 2.322/66. 

 

25. Caso a prestação  de contas do adiantamento seja encaminhada à 
Controladoria - Coordenação de Liquidação fora do prazo estabelecido para 
comprovação, será cobrada multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do 
adiantamento ao servidor responsável, conforme estabelecido no art. 51 da Lei 
2.322/66. 

 



26. Sempre que o responsável deixar de apresentar no prazo a devida 
comprovação  ou que de seu exame resultem indícios de prejuízo ao erário, a 
administração instaurará tomada de contas, conforme art. 22 § 1º da 
Resolução Regimental 012/93 do Tribunal de Contas do Estado – TCE. 

 
VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
27. Cabe ao titular de cada unidade dar conhecimento desta norma aos servidores. 
 
28. Compõe esta Norma os seguintes anexos: 
 

Anexo I   –  Procedimentos;  
Anexo II  –  Formulário. 
Anexo III  – Tabela de prazos de aplicação e prestação de contas; 
Anexo IV –  Despesas mais utilizadas pelo Poder Judiciário; 
Anexo V –   Modelos de Ofícios e Recibos; 

 
Esta Norma entra em vigor na data da sua publicação; 18 de abril  de  2001. 
 

ANEXO I 
 

PROCEDIMENTOS 
 
 
I - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO 
 
UNIDADE SOLICITANTE 
 
1. Emite Ofício de solicitação de adiantamento anexando orçamentos das 

despesas com serviços e/ou materiais  a serem realizados e os respectivos 
preços, contendo a alínea da despesa a ser realizada. 

 
1.1. No caso do adiantamento solicitado for destinado às alíneas “e” ou “h” e 

que as despesas relacionadas ultrapassam o valor de despesas 
miúdas, encaminha, no mínimo, três orçamentos fornecidos pelas 
empresas cotadas, fornecedores e prestadores de serviços. 

 
1.1.1. No caso de haver apenas um fornecedor na Comarca, o 

requerente deverá justificar no Ofício de solicitação de 
adiantamento. 

 
2. Encaminha Ofício de solicitação de adiantamento, devidamente assinado pela 

autoridade solicitante e pelo servidor responsável pela verba, à 
Superintendência/G.F.A., através do protocolo. 

 



GFA 
 
3. Recebe o processo de solicitação de adiantamento. 
 
4. Autoriza o processo de solicitação de adiantamento conforme estabelece Art. 

4º da Portaria nº 284 de 19 de maio de 2000, até o limite definido para as 
despesas de que trata Art. 49, inciso I, alínea “ a”  da Lei nº 2322/66. 

 
4.1. Caso o valor das despesas ultrapassem a alçada do GFA, o processo de 

solicitação de adiantamento deverá ser levado em despacho para a aprovação 
do Diretor-Superintendente. 

 
5. Encaminha o processo de solicitação de adiantamento à SUORF. 
 
SUORF / GFA 
 
6. Recebe o processo de solicitação de adiantamento, aprovado pela 

Superintendência ou GFA. 
 
7. Verifica se o servidor  está apto a receber adiantamento, observando o sistema 

SICOF: 
 

7.1. Caso o servidor não esteja apto a receber o adiantamento, comunica ao 
requisitante a situação do servidor e solicita a resolução das pendências 
em até 30 dias. 

 
7.2. Não havendo a resolução das pendências, solicita ao requisitante o envio 

de Ofício de cancelamento da solicitação do adiantamento e arquiva o 
processo. 

 
8. Relaciona os adiantamentos do dia e informa disponibilidade orçamentária. 
 
9. Emite Requisição de Adiantamento - RA, através do SICOF. 
 

9.1. Encaminha uma das vias da RA para Controladoria - CTL. 
 

9.1.1. Caso o valor das despesas seja superior ao valor estabelecido para 

despesas miúdas, emite Termo de Dispensa de Licitação. 

 
10. Emite o empenho dos adiantamentos, através do SICOF em três vias. 
 
11. Emite Guia de Liquidação e registra o processo de concessão de adiantamento 

no controle de Guias de Liquidação emitidas.  
 



12. Registra na programação de pagamento, os valores constantes no processo de 
concessão de adiantamento. 

 
13. Colhe a assinatura da Gerência Financeira e de Arrecadação - GFA na Guia de 

Liquidação e encaminha processo de concessão de adiantamento à 
Controladoria para Liquidação.  

 
GFA 
  
14. Recebe processo de concessão de adiantamento liquidado da Controladoria. 
 

14.1. Caso a Controladoria - CTL identifique alguma irregularidade na 
concessão de adiantamento, envia processo para a SUORF para a 
devida regularização, observando, inclusive, Norma específica para 
empenho.  

 
15. Encaminha processo de concessão de adiantamento à SUORF, para  que seja 

providenciado crédito na conta corrente aberta exclusivamente para 
adiantamento. 

 
SUORF / GFA 
 
16. Recebe processo de concessão de adiantamento, devidamente liquidado da 

GFA. 
 
17. Inclui, através de servidor responsável e autorizado pelo Gerente, o pagamento 

de despesas através do SICOF, conforme estabelece Art. 4º, inciso IV, da 
Portaria n.º 284 de 19/05/00. 

 
II - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO 
 
UNIDADE SOLICITANTE 
 
1. Verifica o crédito na conta corrente específica para adiantamento do valor 

disponibilizado para realização de despesas. 
 
2. Realiza as despesas  e solicita ao fornecedor as Notas Fiscais ou Recibos, no 

caso de serviços prestados por Pessoa Física. 
 
3. Agrupa as notas comprobatórias da despesa. 
 
4. Cola as notas comprobatórias em folha de papel em branco. 
 
5. Solicita a um servidor da mesma Unidade/Comarca que declare ter 

conhecimento das despesas realizadas, em cada uma das folhas. 
 
6. Organiza todos as notas comprobatórias por ordem cronológica crescente. 



 
7. Preenche o formulário de Prestação de Contas de Adiantamento – PCA em 

duas vias (Anexo II), devidamente assinado pela autoridade solicitante e pelo 
servidor responsável pelo adiantamento. 

 
8. Efetua depósito do saldo do adiantamento na conta corrente do IPRAJ, 

através da Guia de Depósito Bancário do banco autorizado.     
 
9. Emite Ofício de encaminhamento de Prestação de Contas de Adiantamento, 

devidamente assinado pela autoridade solicitante e pelo servidor responsável 
pela verba, dirigido à Superintendência. 

 
10. Solicita Extrato Bancário da conta corrente do adiantamento ao Banco. 
 
11. Forma processo de Prestação de Contas de Adiantamento na seguinte ordem: 
 

11.1. Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas do Adiantamento; 
 
11.2. Formulário de Prestação de Contas de Adiantamento – PCA; 

 
11.3. Extratos Bancários; 

 
Comprovantes de Despesas (notas fiscais e recibos); 
 

11.4. Comprovante de devolução do saldo de adiantamento (Guia de 
Depósito Bancário); 

 
12.  Numera e rubrica na parte superior de cada folha do processo. 
 
 
13. Encaminha o processo de Prestação de Contas de Adiantamento à 

Controladoria do IPRAJ, através do protocolo. 
 
CONTROLADORIA - CTL 
 
14. Recebe processo de Prestação de Contas de Adiantamento. 
 
15. Anexa ao processo de Prestação de Contas de Adiantamento, a Requisição de 

Adiantamento e o Empenho, referente a concessão deste adiantamento. 
 
16.  Analisa a Prestação de Contas, verificando: 
 

16.1. Numeração do processo e protocolo; 
 
16.2. Data do Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas de 

Adiantamento; 
 



16.3. Formalização do Processo: 
 
16.3.1. Requisição de Adiantamento; 
 
16.3.2. Nota de Empenho; 
 
16.3.3. Formulário de Prestação de Contas de Adiantamento - PCA; 
 
16.3.4. Extrato Bancário; 
 
16.3.5. Documentos comprobatórios de despesas; 
 
16.3.6. Devolução do saldo do adiantamento ( Guia de Depósito 

Bancário), se houver; 
 

16.4. Prazo de Aplicação e Prestação de Contas de Adiantamento: 
 

16.4.1. Aplicação de juros de mora, se necessário; 
 
16.4.2. Despesas subordinadas a glosa; 

 
Comprovantes de despesas: 
 

16.4.3. Nota Fiscal de Venda ao Consumidor / Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços ( Pessoa Jurídica); 

 
16.4.3.1. Prazo de Validade; 

 
16.4.3.2. Aplicação de acordo com a finalidade; 

 
16.4.3.3. Conferência dos valores; 

 
16.4.3.4. Pagamento através de cheque; 

 
16.4.3.5. Limite da despesa / Dispensa de Licitação; 

 
16.4.3.6. Declaração do servidor da unidade da entrega do 

material ou prestação do serviço; 
 

16.4.4. Recibo ( Pessoa Física); 
 

16.4.4.1. Discriminação do serviço; 
 
16.4.4.2. Retenção do ISS e IR / Justificativa no caso de 

isenção; 
 



16.4.4.3. Declaração do um servidor da unidade da 
prestação do serviço, não responsável pelo 
adiantamento; 

 
                16.5.2.4.       Recolhimento da contribuição ao INSS; 
 
16.4.5. Extrato Bancário; 
 

16.4.5.1. Conciliação dos cheques X despesas; 
 
16.4.5.2. Taxas bancárias cobradas; 

 
16.4.6. Formulário de Prestação de Contas de Adiantamento – PCA; 
 
16.4.7. Visto das Autoridades solicitantes nas folhas do processo de 

Prestação de Contas de Adiantamento; 
 

16.4.8. Rubrica do responsável nas folhas do processo de Prestação 
de Contas de Adiantamento.  

 
17. Processo de Prestação de Contas de Adiantamento sem irregularidades. 
 

17.1. Informa o “de acordo” e baixa no processo de Prestação de Contas de 
Adiantamento. 

17.2. Emite a Nota de Alteração de Empenho – NAE, caso haja saldo a 
devolver do adiantamento. 

 
17.3. Registra no SICOF, a baixa do processo de Prestação de Contas de 

Adiantamento. 
 

17.4. Anexa NAE ao processo de Prestação de Contas de Adiantamento. 
 

17.5. Encaminha processo baixado à Contabilidade, para os devidos registros 
contábeis.  

 
18. Processo de Prestação de Contas de Adiantamento com irregularidades. 
 

18.1. Emite Termo de Diligência, em duas vias, registrando as irregularidades 
encontradas e solicitando a regularização das mesmas e retorno dos 
ajustes do processo à Controladoria, no prazo de oito dias úteis. 

 
18.2. Encaminha o Termo de Diligência a autoridade responsável pela unidade 

solicitante. 

ANEXO II 

FORMULÁRIO  



I- PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - PCA 
 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO – PCA 

 
UNIDADE REQUISITANTE 

 

i nst i t ut o Pedr o Ri bei r o
de admi ni st r a o j udi ci r i a NOME DO SERVIDOR CADASTRO 

DISCRIMINAÇÃO/ DISPOSITIVO LEGAL 

Lei N.º 2322/66 Art. 49 Inc. I Alínea:            Finalidade: 
PROJETO/ ATIVIDADE NÚMERO RA 

ELEMENTO(S) DE 

DESPESA 

R$  NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO 

   

   

   

DATA EXERCÍCIO VALOR DO 

ADIANTAMENTO 

VALOR DA DESPESA VALOR DA 

DEVOLUÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 

N.º ORDEM DISCRIMINAÇÃO DÉBITO CRÉDITO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL A TRANSPORTAR    
DATA ASS. RESPONSÁVEL PELO 

ADIANTAMENTO  

DATA ASS. AUTORIDADE PELA 

ADIANTAMENTO  

DATA  ASS. RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DA PCA  

 



 

II - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
ADIANTAMENTO  - PCA 
 

CAMPO DESCRIÇÃO 
Unidade Requisitante  O nome da unidade administrativa do Poder Judiciário a 

que se destinou a aplicação do adiantamento.  
Nome do Servidor Nome completo do servidor responsável pelo 

adiantamento. 
Cadastro Número do cadastro funcional do servidor. 
Projeto/ Atividade Campo reservado para uso exclusivo da Controladoria – 

IPRAJ. 
Número NE Campo reservado para uso exclusivo da Controladoria – 

IPRAJ. 
Número RA Campo reservado para uso exclusivo da Controladoria – 

IPRAJ. 
Elemento(s) de despesa – 
R$ 

Campo reservado para uso exclusivo da Controladoria – 
IPRAJ. 

Data Data início da aplicação do adiantamento. 
Exercício Ano no qual foi aplicado o adiantamento, devendo ser o 

mesmo constante na RA. 
Valor do adiantamento Valor do crédito do Adiantamento. 
Valor Despesa Valor Total da despesas realizadas. 
Saldo Devolução Saldo do Adiantamento a devolver. 
N.º Ordem Número de ordem das despesas discriminadas. 
Discriminação Discriminação da razão social PF e PJ 
Débito O valor do adiantamento recebido ou depositado na 

conta bancária do servidor. 
Crédito O valor referentes às despesas realizadas, dos 

recolhimentos efetuados, do saldo recolhido. 
Total a transportar Indica a soma dos valores indicados nas colunas débito 

e crédito. 
Saldo de Devolução  Valor do saldo devolvido ao IPRAJ. 
N.º Guia de Depósito Número da guia de depósito bancário da devolução do 

adiantamento. 
 
 

 

 

 

 



ANEXO III 
 

VALORES, PRAZOS DE APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 

PRAZOS DISCRIMINAÇÃO ATÉ O 
VALOR DE 

R$ 
APLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
I – despesas miúdas de 
qualquer natureza (alínea 
“a” do inc. I do Art. 49 da 
Lei N.º 2.322/66) 

670,00 60 dias 10 dias úteis 

II – despesas de viagem 
(alínea “e” do inc. I do Art. 
49 da Lei N.º 2.322/66)  

2.000,00 Período de 
duração da 

viagem 

03 dias úteis 

III – despesas que tenham 
que ser efetuadas em 
lugares distantes da 
estação pagadora (alínea 
“e” do inc. I do Art. 49 da 
Lei N.º 2.322/66) 

1.000,00 60 dias 15 dias úteis 

IV – despesas com 
refeições  
(alínea “g” do inc. I do Art. 
49 da Lei N.º 2.322/66)  

300,00 60 dias 10 dias úteis 

V – despesas com reparos, 
adaptação e recuperação 
de bens móveis e imóveis 
(alínea “h” do inc. I do Art. 
49 da Lei N.º 2.322/66) 

670,00 60 dias 10 dias úteis 

 
Observação: 
 
1) No caso de adiantamento para despesas com refeições, previsto no seu Art. 1º, 

inciso IV, da Portaria n.º 441/97, quando se destinar “a realização de Júris, a 

sua concessão contemplará gastos de até R$ 300,00 (trezentos reais) por 

sessão, limitada à quantia máxima correspondente a 06 (seis) sessões por cada 

adiantamento e condicionada à apresentação de pauta comprobatória do pleito, 

conforme estabelece Portaria N.º 138/99 de 02/06/99 do IPRAJ. 



ANEXO IV 
 

DESPESAS MAIS UTILIZADAS PELO PODER JUDICIÁRIO 
 
 
Alínea “A ” – despesas miúdas, entendidas como as que, de qualquer natureza, se 

situem dentro do limite fixado em Portaria do Diretor-Superintendente do IPRAJ; 

 
Exemplos de despesas: 
 

Material - material de limpeza, material de escritório, água mineral, copos 
plásticos, café, serviços de reprografia, confecção de carimbos, sabonete, papel 
higiênico, gás de cozinha, açúcar, xícara, álcool, fósforo, cadeados, talheres, 
vela para filtro, bandejas para água, café.  

 
Serviços – pequenos serviços. 

 
 

Alínea “E” – despesas decorrentes de viagens ou que tenham que ser efetuadas 
em lugar distante de qualquer estação pagadora ou no exterior; 

 
Despesas decorrentes de viagens àquelas destinadas à aquisição de 
passagens, locomoção, combustível e serviços de manutenção de veículos, 
bem como outros gastos que, não vinculados às diárias (alimentação e 
hospedagem), devam ser  ser realizados, impreterivelmente, em conseqüência 
da viagem. Despesas que tenham que ser efetuadas distante de qualquer 
estação pagadora, ou no exterior, compreendem-se àquelas  despesas  
destinadas à manutenção e operação de serviços que, por economicidade e 
decisão da Administração, devam ser realizadas no local ou na proximidade de 
sua ocorrência. 

 
 

Alínea “H” - despesas com reparos, adaptação e recuperação de bens móveis ou 
imóveis até o limite que for fixado em Portaria do Diretor-Superintendente do 
IPRAJ; 

 
Exemplos de despesas das alíneas “E” e "H”: 
 
Material – material de limpeza, água mineral, material de escritório, 
material hidráulico; material elétrico; material de construção destinado a 
pequenos reparos tais como: tinta, massa corrida, fechaduras, cadeados, 



gesso, prego, telhas, barrote, cimento e outros similares; portões, portas, 
janelas, vidro; peças de equipamentos, máquinas, calculadoras, veículos, 
aparelhos, de som e demais destinadas a conservação e reparos de 
bens móveis e imóveis. 
Serviços – serviços de reprografia, mão-de-obra de serviços a serem 
realizados em consertos e reparos de bens móveis e imóveis tais como: 
pedreiros, carpinteiros, encanadores, serviços de reparos em 
equipamentos; lavagens de tanques, carpetes e cortinas; confecção de 
portas, grades, janelas, etc.; serviços de desratização, descupinização e 
dedetização e outros serviços. 

 
 

Alínea “G”  – despesas com refeições e alimentação quando as circunstâncias 
não permitirem o regime comum de fornecimento; 

 
Exemplos de despesas: 
 
Refeições e alimentações. 

ANEXO V 

MODELOS 
 
I – OFÍCIO PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA  
 
 

Nome da Cidade, XX de xxxxxxxxx de XXXX 
Ofício n.º xxx/XX 
 
Senhor Gerente, 
 
Solicitamos a abertura de conta corrente de Adiantamento – Depósito de Governo, 
de acordo com as especificações a seguir: (CGC do Instituto Pedro Ribeiro de 
Administração Judiciária – IPRAJ) 13.572.714/0001-16, a ser movimentada pelo(a) 
Servidor(a) JOÃO MÁRIO SÉRGIO DE JESUS, CPF: 000.000.001-99, RG: 
999.999-83 SSP/BA, com a seguinte titularidade: IPRAJ/ JOÃO MÁRIO SÉRGIO 
DE JESUS, devendo as correspondências serem encaminhadas para o FÓRUM 
DA COMARCA DA CIDADE – Rua Xxxxxxxxxxxx, N.º XX – Bairro Xxxxxxxxx. CEP 
XX.XXX-XXX – Nome da Cidade-BA.  
 
Atenciosamente,  
 
Antônio Carlos Felipe Dias Noronha dos Santos 
Juiz - Diretor do Fórum 
 
Ilmº Sr.  



Gerente do Banco do Estado da Bahia S/A – BAHIA 
Ag. (Nome da Agência) 
Nesta 
 
II – OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 
 
 

Nome da Cidade, XX de xxxxxxxxx de XXXX 
Ofício n.º xxx/XX 
 
 
Senhor Diretor-Superintendente, 
 
 
Solicito a V. Sa. a concessão de verba de adiantamento no valor de R$ XXX,XX 
(xxxxxxxxx reais), em favor do Sr. JOÃO MÁRIO SÉRGIO DE JESUS, 
Administrador de Fórum, cad.: 000.001-0, CPF: 000.000.001-99, RG: 999.999-83 
– SSP/BA, conta bancária  n.º XXX.XXX, agência Xxxxxxxxxx n.º XXXX, Banco 
Xxxxxxxxx, Residente à Rua Xxxxxxxxxx, n.º. XX – Bairro Xxxxxxxx – Nome da 
Cidade-BA, para realização de despesas alínea XX. Nosso telefone para contato é 
(000) 000-0000. 
 
Declaramos também que o servidor acima mencionado não se encontra nas 
situações de impedimentos a seguir elencados : 

 
• Esteja respondendo inquérito administrativo; 
• Encontre-se em gozo de férias, licença prêmio ou afastado de suas  atividades 

por licença médica, licença maternidade ou qualquer outro tipo de afastamento; 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Antônio Carlos Felipe Dias Noronha dos Santos           João Mário Sérgio de Jesus 
Juiz-Diretor do Fórum             Administrador do Fórum 
 
 
 
Ilmº Sr.  
Diretor Superintendente do IPRAJ 
6ª Avenida do CAB, s/n, Ed. Des. Paulo Furtado  
CEP. 41.213-000 – Salvador/Bahia 
 
 
 



III – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONT AS 
 
 

Nome da Cidade, XX de xxxxxxxxx de XXXX 
 
Ofício n.º xxx/XX 
 
 
Senhor Diretor-Superintendente, 
 
Dentro do prazo legal, estou encaminhando a documentação que constitui a 
prestação de contas do adiantamento no valor de R$ XXX,XX ( xxxxxxxxxxx reais) 
em nome do servidor JOÃO MÁRIO SÉRGIO DE JESUS, cad.: 000.001-0, 
concedido em XX de xxxxxxxx de XXXX, para realização de despesas com a 
alínea “E”. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Antônio Carlos Felipe Dias Noronha dos Santos    
Juiz-Diretor do Fórum       
 
 
Ilmº Sr.  
Diretor Superintendente do IPRAJ 
6ª Avenida do CAB, s/n, Ed. Des. Paulo Furtado  
CEP. 41.213-000 – Salvador/Bahia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV – RECIBO PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇ O PESSOA 
FÍSICA 
 

RECIBO 
 
 

Valor Serviço R$ 1.000,00 
                                                                   IR                              15,00 

                                                                                               ISS       R$      50,00 
Valor Líquido     R$ 935,00 

 
Recebi do IPRAJ/JOÃO MÁRIO SÉRGIO DE JESUS a importância acima supra 
de R$ 1.000,00 (mil reais) referente ao(s) serviço(s) de Instalação de 03 (três) 
aparelhos de ar-condicionado no Fórum da Comarca de Santa Felicidade. 

 
 

Xxxxxxxxxxxxx, XX de xxxxxxxxx de 20XX. 
 
 
 
ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR ANTARES 
Cart. Ident. 2.800.900-91 SSP/BA 
CPF: 000.111.222-99 
Endereço do Prestador: 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Manual de Normas e Procedimentos – MNP. Norma FI.004/01, com base na Lei 
Estadual n.º 2.322 de 11-04-66 alterada pela Lei n.º 2.588 de 10-10-68, na Instrução 
Normativa n.º 04 de 31-03-00 da Diretoria da Contabilidade Pública da Secretaria da 
Fazenda,  nas Portarias do IPRAJ n.º 441 de 04-08-97, n.º 138 de 02-06-99, n.º 284 de 
19-05-00, e na Norma AD.001/97, de 01-10-97. 


