
 
 

ATO N° 11/2014 
 
 

SÚMULA: Alterar o Ato nº 07/2014 que estabelece as normas para pagamentos de qualquer 
natureza. 
 
A Diretoria Executiva do SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do 
Paraná, no uso das atribuições conferidas pelo parágrafo 2° do artigo 36, do Estatuto Social,  
 
RESOLVE: 

- Estabelecer as seguintes normas a serem observadas pelo Setor Financeiro e demais 
setores do SINDAFEP: 

 
1. DO PAGAMENTO DE VALORES: 
 

– ATÉ R$ 300,00 – O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro ou depósito bancário 
em nome do favorecido, mediante apresentação dos seguintes documentos: (1) Nota 
Fiscal; (2) Cupom Fiscal; (3) RPA. 

 
– DE R$ 300,01 A R$ 1.000,00 – O pagamento será efetuado em cheque nominal ou 
depósito bancário em nome do favorecido, mediante apresentação dos seguintes 
documentos (1) Solicitação de Pagamento autorizado pelo Presidente e Vice Presidente de 
Administração; (2) Documento da despesa, conforme item anterior; 

 
– ACIMA DE R$ 1.000,00 - O pagamento será efetuado em cheque nominal ou depósito 
bancário em nome do favorecido, mediante apresentação dos seguintes documentos: (1) 
Solicitação de pagamento autorizado pelo Presidente e Vice Presidente de Administração; 
(2) Documento da despesa, conforme item 1; 

 
1.2  DA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 
  

- A autorização de pagamento se dará de uma só vez, pelo valor da compra ou da despesa 
efetuada. 
 
2. DO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 
 
2.1 – O pagamento será efetuado em cheque nominal ou depósito bancário em nome do 
favorecido, mediante apresentação do Pedido ou Contrato de Prestação de Serviços e não poderá 
exceder a 50% (cinquenta por cento) do valor total da despesa. 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
3.1 – O setor financeiro deverá manter controle e programar os pagamentos em cheque para uma 
vez por semana, exceto em casos de comprovada emergência ou aqueles de valores de até R$ 
300,00 (trezentos reais); 
3.2 – Fica autorizada a manutenção de até R$ 3.000,00(três mil reais) em caixa, para atender os 
pagamentos de até R$ 300,00(trezentos reais). 
 



3.3 – Excepcionalmente e justificadamente, a compra de produtos ou serviços poderá ser paga 
integralmente desde que previamente autorizada pelo Presidente, Vice Presidente de Administração 
ou Vice Presidente de Finanças. 
 
3.4 – As despesas com viagem deverão ser comprovadas com os respectivos documentos de 
despesas acompanhados do relatório de viagem. 
 
3.5 – A não observância do contido no presente implicará na não aceitação do documento pelo 
setor financeiro e, conseqüentemente, no não pagamento da despesa. 
 
3.6 - Pagamento efetuado em desacordo com estas normas é de responsabilidade do ordenador do 
pagamento, estando sujeito ao reembolso dos valores pagos, além de outras penalidades. 
 
3.7 - As aquisições que forem feitas sem a observância das normas deverão estar devidamente 
acompanhadas das justificativas, assinadas por um dos membros da DEE, ou com o seu ciente. 
 
3.8 – A requisição do material ou serviço poderá ser assinada por qualquer um dos componentes 
da DEE, devendo a autorização da despesa e do pagamento estarem assinadas pelo Presidente e 
Vice-Presidente de Administração, ou seus substitutos legalmente previstos. 
 
3.9 - As normas previstas neste ato devem ser observadas pelos responsáveis por pagamentos em 
todas as filiais do SINDAFEP. 
 
3.10 – Excetuam-se das normas previstas neste ato as despesas efetuadas através do cartão de 
crédito corporativo. 
 
3.11 - O presente ato entra em vigor nesta data, ficando revogado o Ato n° 01/2011. 
 

Curitiba/PR, em 15 de agosto de 2.014. 
 
 
 
 
 

José Carlos Carvalho                   Olávio Pires Pereira 
               Presidente     Vice-Presidente de Finanças 

 
 
 
 
 

             Nilce Costa de Oliveira Nascentes 
             Vice-Presidente de Administração 


