
ATO N° 03/2011 
 
 

SÚMULA: Define as normas para pagamentos através de cartão de crédito 
corporativo. 
 
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 na utilização de 
cartões de crédito corporativo: 

 
1. DOS USUÁRIOS: 
 
O SINDAFEP fornecerá cartão de crédito corporativo ao Presidente e ao 
Vice-Presidente Sindical, individualmente, os quais poderão ser utilizados 
nas hipóteses previstas neste ato. 
 
2. DAS DESPESAS 
 
O cartão de crédito poderá ser utilizado para pagamento das despesas 
realizadas nas seguintes condições: 
 
2.1. Atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquela cujo 
valor, em cada caso, não ultrapasse o limite estabelecido no item 1.1 do ato 
XX/2011, sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações previstas 
naquela norma. 
 
2.2. Atender a despesas eventuais, que exijam pronto pagamento, devendo 
justificar, mesmo que no verso do próprio documento da despesa. 
 
2.3. Para as seguintes despesas de viagens, abaixo relacionadas: 
2.3.1. Passagens áreas ou terrestres. 
2.3.2. Despesas com táxi ou outro meio de transporte, inclusive locação de 
veículos.  
2.3.3. Despesas com estacionamento. 



2.3.4. Combustíveis, peças de reposição, pedágios, consertos de pneus ou 
do próprio veículo, quando em deslocamento em veículo oficial ou pessoal, 
desde que a serviço da entidade e devidamente autorizado. 
2.3.5. Despesas com hospedagem. 
2.3.6. Despesas com alimentação. 
2.3.5. Outras despesas imprescindíveis à execução do objeto da viagem, 
não previstas. 
 
2.4. Despesas oriundas da representação da entidade em reuniões, 
almoços/jantares, ou outros eventos que importem em despesas como: 
2.4.1. Despesas com táxi ou outro meio de transporte; 
2.4.2. Despesas com estacionamento. 
2.4.3. Despesas com alimentação, inclusive de terceiros, desde que se 
tratem de servidores, convidados, autoridades e familiares diretamente 
envolvidos no evento. 
2.4.4. Outras despesas imprescindíveis à execução do evento, não 
previstas. 
 
2.5. Para despesas necessárias à organização de eventos pelo próprio 
SINDAFEP e que importem em: 
2.5.1. Despesas de transporte; 
2.5.2. Locação de espaço e equipamentos; 
2.5.3. Materiais para uso específico no evento, que não tenha feito parte do 
planejamento do mesmo. 
 
2.6. Para aquisição de produtos e/ou serviços, inclusive efetuados através 
do comércio não presencial, cuja necessidade seja urgente e o pagamento 
antecipado seja exigido, ou que seja exclusivo daquele fornecedor, devendo 
o processo estar acompanhado da devida justificativa, mesmo que no corpo 
do próprio documento. 
 
2.7. Para aquisição de materiais de construção ou reforma que exijam a sua 
escolha diretamente no fornecedor, por características ou particularidades 
do item, ou cuja urgência na aquisição seja necessária para evitar a 
paralisação das obras, devidamente registradas no processo de compra. 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
3.1. Para as despesas efetuadas conforme a previsão do item 2.3, deverão 
ser juntados o relatório de viagem, com os comprovantes das despesas 



realizadas, dispensando-se os demais documentos previstos no item 1 do 
ato 02/2011.  
 
3.2. Em caso de representação da entidade ou de organização de eventos 
do SINDAFEP, conforme itens 2.4 e 2.5, exigir-se-á o documento 
comprobatório da despesa, com a justificativa da sua realização, mesmo que 
no verso do documento, dispensando-se os demais documentos previstos no 
item 1 do ato 02/2011. 
 
3.3. Fica expressamente proibido o saque de numerários com a utilização 
do cartão de crédito corporativo.  
 
3.4. A responsabilidade pela solicitação da documentação necessária é do 
titular do cartão, devendo ressarcir ao SINDAFEP os valores lançado e não 
devidamente comprovados. 
 
3.5. É vedado o pagamento de despesas realizadas por terceiros e 
familiares, exceto quando convidados da entidade, devidamente justificado, 
mesmo que no verso do documento da despesa. 
 
3.6. Em caso de necessidade de realização do pagamento das despesas 
vedadas pelo item anterior, o titular poderá quitá-las com o cartão, 
providenciando o reembolso do valor quando da prestação de contas da 
despesa. 
 
3.7. A realização de despesas em desacordo com a presente norma 
importará no reembolso dos valores pagos. 
 
3.8. O presente ato entra em vigor nesta data. 
 

Curitiba/PR, em 1º de agosto de 2.011. 
 
 
Agenor Carvalho Dias    Pedro Sanches 
Presidente     Vice-Presidente de Finanças 
 
 

Osmar de Araújo Gomes 
Vice-Presidente de Administração 

 


