
ATO N° 03/2008 
 
 

SÚMULA: Define 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: 

 
1. DO PAGAMENTO DE VALORES: 
 
1.1 – ATÉ R$ 100,00 – O pagamento poderá ser efetuado em 

dinheiro, mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos, acompanhado da requisição do material ou serviço, 
devidamente autorizada pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente 
de Administração: 

- Nota Fiscal; 
- Cupom Fiscal; 
- RPA. 

 
1.2 – DE R$ 100,01 A R$ 300,00 – O pagamento será efetuado em 

cheque nominal, mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

- Requisição do Material ou Serviço; 
- Solicitação de pagamento autorizado pelo Presidente e Vice-

Presidente de Administração;  
- Documento da despesa, conforme item anterior; 
 

1.3 – ACIMA DE R$ 300,00 -  O pagamento será efetuado em 
cheque nominal, mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

- Requisição do Material ou Serviço; 
- Solicitação de pagamento autorizado pelo Presidente e Vice-

Presidente de Administração;  
- Documento da despesa, conforme item 1.1; 
- Autorização da Despesa; 
- Pedido de Compra. 

 
2. DO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 



2.1 – O pagamento será efetuado em cheque nominal, mediante 
apresentação do Pedido ou Contrato de Prestação de Serviços, junto a 
Requisição de Material ou Serviço, sendo o limite máximo de 50% do 
valor acordado. 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
3.1 – Fica vedado o pagamento de material ou serviço a qualquer 
momento, exceto em caso de comprovada emergência. 
 
3.2 – Excepcionalmente, poderá ser adiantada a totalidade do valor da 
aquisição, nos casos de extrema urgência ou quando o produto 
necessite ser retirado diretamente no fornecedor e este não permita o 
faturamento anterior ao pagamento, devidamente autorizado pelo 
Presidente, Vice-Presidente de Administração ou Vice-Presidente de 
Finanças, mediante justificativa escrita do motivo, devendo o 
documento comprobatório da despesa ser juntado ao processo tão logo 
seja entregue pelo fornecedor. 
 
3.3 – O setor financeiro deverá manter controle e programar os 
pagamentos em cheque para uma vez por semana, salvo se a situação 
se enquadrar dentre as previstas no subitem anterior. 
 
3.4 – A não observância do contido no presente implicará na não 
aceitação do documento pelo setor financeiro e, conseqüentemente, no 
não pagamento da despesa. 
 
3.5. -  O pagamento em desacordo com o presente será de inteira 
responsabilidade o financeiro, ficando sujeito ao reembolso dos valores 
pagos, além de outras penalidades. 
 
3.6 -  O presente ato entra em vigor nesta data, ficando revogado o Ato 
n° 03/2007. 
 

Curitiba/PR, em 14 de março de 2.008. 
 
 
Pedro Sanches    Agenor Carvalho Dias 
Presidente     Vice-Presidente de Finanças 
 
 

João Marcos de Souza 
Vice-Presidente de Administração 


