
Pró-Reitoria Administrativa

NORMA ADMINISTRATIVA N. 03/2006

Aprova Procedimento Interno para utilização de recursos

de fundo fixo para pagamento referente a alimentação,

hospedagem, vale transporte, combustível e compras de

pequena monta pelo Instituto de Pesquisas Ambientais e

Tecnológicas – IPAT.

A Pró-Reitora Administrativa, no uso de suas atribuições, especialmente as que lhe

confere o artigo 26, inciso VII, item 2 do Regimento Geral da UNESC, resolve:

Art. 1º Aprovar o Procedimento Interno n. 03, que estabelece procedimentos para

utilização  de  recursos  de  fundo  fixo  do  instituto  de  pesquisas  ambientais  e

tecnológicas – IPAT.

Art. 2º A presente Norma Administrativa entra em vigor na data de sua assinatura.

Criciúma, 04 de abril  de 2006.

MARIA JULITA VOLPATO GOMES

Pró-Reitora Administrativa da UNESC
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PROCEDIMENTO DE NORMAS ADMISTRATIVAS DO IPAT

Número: 

IPAT 03/06

FUNDO FIXO

Objetivo:  Estabelecer  procedimentos para utilização de recursos do fundo

fixo para pagamento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte,

combustível e compras de pequena monta.

PROCEDIMENTOS:

1.  O  fundo  fixo  constitui-se  em  valor  destinado  ao  pagamento  de  despesas

emergenciais  referente  a  alimentação,  hospedagem,  transporte,  combustível  e

compras  de  pequena  monta  independente  de  prévia  aprovação  da  Diretoria  de

Finanças e Contabilidade.

       1.1     Compete ao Diretor do IPAT definir o valor relativo ao fundo fixo para

cada setor, ficando sob a responsabilidade dos respectivos Gerentes o controle de

saldos e gastos.

2.  Para uso do fundo fixo é obrigatório o preenchimento e o envio da requisição de

solicitação ao Gerente do setor. (anexo1)

       2.1   Esta  requisição  será  analisada  pelo  gerente,  e  sendo  autorizada  o

funcionário recebe a quantia solicitada, mediante a assinatura de recibo.

       

3.   Após retorno do funcionário, este dentro de 48horas deverá prestar contas da

utilização do valor recebido ao Gerente, para fins de acerto financeiro.

       3.1    As despesas relativas a refeições e lanches somente serão pagas com

recursos provenientes do fundo fixo se:

                 a) Obedecer o limite máximo de R$12,00 (doze reais) para almoço e R$

3,00 (três reais) para lanche.
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                 b) A refeição for feita fora do municipio de Criciúma, estando o funcionário

a serviço do IPAT.

a) As despesas forem aprovadas pelo Gerente do setor. 

        3.2   A prestação de contas do valor recebido se dará mediante a apresentação

de  relatório  de  viagem  acompanhado  de  notas  fiscais,  contendo:  CNPJ,  data,

discriminação legível e valores.

        

  4.    O setor financeiro apresentará um relatório semanal para cada gerência.
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