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OUTRAS PROVIDENCIAS.

considerando a necessidade de se promover corstantes apeieigoamentos nos prccedimentos
cte execugeo otgamenteio-financeira do sEscoop/pR, observadas suas diretizes e a evofuggo
de seus obletiyos estraf6glcos;

considerando

a

necess,u€de

de apimorar a

padronizageo

na

utitizageo dos recursos

disponibilizados e da Gesffio Orgament6io-Financeira do SESCOO?/qR.

considerando ainda a necesseia manutengdo do Fundo Fixo de caixa e a definiQ\o dos
citeios pan a sua utilizaQeo;

o

conselho Administrativo do sEscooP/PR, em conformidade com as atibuigles que the seo
confeidas por seu Regimento lntemo nos artigos 10 incisos I a vl e aftigo 20 incisos ! a X,
REsoL

yE

rcgulamentar

a

ges6o orgament^io-financeira

eo

fundo fixo de caixa do

SESCOOPIPR nos fermos seguintes tetmos:
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CAPiTULO

I

DA EXECU9AO OR9AMENTARIO.FINANCEI RA

sEgAo | . DEFTNT9OES

Art.1o. Para fins deste capitulo, considera-se:
l. Recebimento: ato pelo qual o bem patrimonial, material de consumo

ou

servigo

contratado 6 entregue em local e no prazo previamente indicado, nao implicando em aceitagao.

ll. Conferencia: confrontaqao que o responsevel pelo Patrim6nio faz dos dados contidos
no documento flscal (Nota Fiscal, Nota Fiscal/Fatura, recibo, etc.) com as caracteristicas fisicas do

produto/servigo recebido.

lll. Aceitag5o: declaragao, em documentageo fisica apropriada, de que o bem patrimonial,
material de consumo ou servigo contratado esta em conformidade com a especificagao solicitada,
devendo, para tanto, o funcion5rio atestar o recebimento do(s) mesmo(s) mediante a carimbagem
do documento fiscal, conforme disposto no artigo 23 desta Norma.

lV. Bem Permanente:6 o bem que de acordo com suas caracteristicas individuais nao
perde, com o passar do tempo, sua identidade fisica, sendo usado para a produgao de outros
bens e servigos e t6m duragao superior a dois anos.

V. Material de consumo: bens destinados a aplicagSo, transformagSo, utilizagSo ou
emprego imediato em outras atividades e que podem perder suas caracteristicas fisicas
(individuais e isoladas), tendo vida

Vl,

itil

limitada.

Servigo: toda atividade exercida por pessoa ou empresa especializada, visando

atender determinada necessidade do SESCOOP/PR, tais como: demoligao, conserto, reparagao,
manutengeo, montagem, conservagao, transporte, publicidade, seguro, propaganda, locageo de
bens, etc.

Vll. Recibo: documento emitido por prestador de servigo que, pela natureza de

sua

atividade, nao emite documento fiscal.

Vlll. Autorizagio de Pagamento: documento

utilizado para solicitar ao Superintendente,

ou pessoa por este designada, um valor em moeda corrente nacional, limitada ao valor expresso
no artigo 51 desta Norma, destinado a aquisig6es e/ou despesas de pequeno vulto.

lX. Relagao de Notas: documento utilizado para registrar todas as notas fiscais

e demais

documentos comprobat6rios das despesas efetuadas.

X. Guia de Recolhimento: documento utilizado para registrar o saldo recolhido ao
DtrDU\J\JT.

Xl. Nota Fiscal: documento emitiqo por empresa comercial ou prestador de servigo que,
por sua natureza, emita documento

fiscal.r\
I ^\\
J\\

l

sEgAo il - oR9AMENTO

Art. 20. O orgamento 6 pega indispensavel para o planejamento das ag6es, para o
acompanhamento dos resultados e para o controle das despesas do SESCOOp/pR.

Art'

30. At6 31 de

julho, a Unidade Nacional dar6 conhecimento aos Sescoop,s
Estaduais

das estimativas de suas recejtas para o exercfcio seguinte.

Art' 40' Na hip6tese da arrecadageo direta ser efetuada pero sEscoop/pR, cabera
pr6pria Administragao Estadual estimar as receitas para o
exercicio futuro e repassr-las para

a
a

Unidade Nacional.

Art.
aprovados

50. os orgamentos anuais do sescoop Nacionar e dos sescoop,s Estaduais ser6o
pelos respectivos conselhos e encaminhados d Unidade
Nacional, observanoo o

calenderio anualmente estipulado por essa, para consolidagao e posterior
envio ao Ministerio do
Trabalho e Emprego para aprovagao_

Art.

60.

Dentro do exercicio, os orgamentos poderao sofrer at6 duas reformuragoes,
sendo uma no primeiro semestre, e outra no segundo semestre,
sempre atraves de sugestao da
Diretoria Executiva para aprovaglo pelos respectivos Conselhos.

Art' 70. As despesas para as quais nao haja disponibiridade orgamentaria, ou que
e"*a
seja insuficiente, s6 poderao ser rearizadas ap6s reformuragSo orgamentaria
aprovada, que incrua
estes valores.

sEgAo lil -

RECETTAS

Art. 80. A receita do SESCOOP/PR sera formada:

l.
ll,

Pera contribuigao mensar compurs6ria, arrecadada mensarmente pero
rNss:

Pelas receitas operacionais;

lll. Pela arrecadageo direta das contribuig6es destinadas
ao sESCoop/pR, atraves de
convenios com as cooperativas contribuintes:
lV. Outras receitas previstas no Regimento lnterno do SESCOOP/pR:

Art.

At6 o dia 1s (quinze) de cada mgs, a unidade Nacional repassar6
aos SESCoop,s
Estaduais a parte da receita compurs6ria que rhes e
,k direito, de acordo com os indices de
partilha previstos no Regimento Interno do
SESCOOP./ Il
90.

,t--

Art. 10o. Tamb6m ate o dia 15 (quinze) de cada mCs, a Administra9ao Central repassar6
aos SESCOOP's Estaduais com menor estrutura cooperativista os valores, partilhados de acordo
com determinagao do Conselho Nacional, destinados regimentalmente para este fim.

Art. 11. As receitas operacionais serao formadas por pagamentos efetuados por usuarios
dos serviqos prestados pelo SESCOOP. Essas receitas serao administradas e utilizadas pelos
p16prios SESCOOP'S arrecadadores na consecugao dos ob.ietos institucionais.

Art.

12. As receitas provenientes da arrecadageo direta serao repassadas pelo

SESCOOP/PR ao SEScooP Nacional, na proporgeo que lhe cabe na arrecadagao prevista no
item Vlll do artigo 22 do Regimento Interno do SESCOOP/PR, respeitada a distribuigio
estabelecida no Capitulo Vl do Regimento Interno do SESCOOP Nacional, mediante convenio
bancario e termo de ajuste firmado entre as partes.

Art. 13. Todas as normas de controle da utilizagao das receitas compuls6rias

do

SEScooP/PR aplicam-se tamb6m as demais receitas.
SEQAO

Art,

14,

IV. DESPESAS

A realizageo de despesas obedecerS ds regras constantes no Regulamento de

Licitagoes e Contratos do Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

disciplinadas pela Resolugao 42,

-

SESCOOP/PR,

de 13 de julho de 2015, bem como a

exist6ncia de

disponibilidade orqamenteria.

Art. 15. Todas as despesas realizadas, em especial, as decorrentes de obras, servigos e
compras deverao ser requisitadas ao coordenador administrativo (anexo V), para conhecimento,
autuagao, processamento e encaminhamento

Art. 16. O setor requisitante do dispendio descrever6, detalhadamente, a obra, servigo ou
compra, para o qual pretende destinar o dispendio requerido

ParSgrafo Primeiro: A requisigao conter6, no que couber, justificativa, especificag6es
claras e detalhadas do objeto, definigao de unidades e quantidades, sendo vedada a indicaqao de
marcas.

Par6grafo Segundo: Ap6s assinatura do solicitante, a requisigao ser6 encaminhada ao
setor administrativo-financeiro.

Art. 17. Recebida a

requisiQao,

o

coordenador administrativo-financeiro verificare

extstencia de dotageo orgamenteria, analisare a disponibilidade de recursos financeiros e
possibilidade de cumprimento dos prazos para pagamento e, conforme o caso, reservara
recursos necessarios.

'{

Art' 18.

Havendo disponibilidade orgament6ria,

o coordenador administrativo-ftnanceiro
avaliate a necessidade de licitar o objeto, e, em caso positivo, indica16 a modalidade e tioo de
licitagao' formalizando um processo e indicando a Superintendcncia a forma de contratagao, para
anSlise e apreciagao.
Art. 19. Ap6s aprovagao pero superintendente, a requisigao segui16 e presidencia, que
despachar5, aprovando, vetando ou suspendendo "ad referendum,' do conselho Estadual
do
DtrDU\JUHIHK, qUanOO lor

o

O

Caso.

Paragrafo Primeiro: Incumbe a presidencia, por ocasiao do seu despacho, determrnar se
processo tera seguimento imediato ou ficara suspenso, at6 a aprovagao pelo
conseho

Estadual.

Par6grafo segundo:

A

autorizagao

de despesas para a contratacao de

instrutoria

observarA as disposig6es dadas por norma especifica.

Art.20. Havendo autorizagao do disp€ndio, o processo sera encaminhado para a o seror
administrativo-financeiro, que tomara as seguintes providencias:

l. se dispensada

ou inexigiver a ricitagao, efetuara a seregao de pero menos 03 (trcs)

fornecedores e preenchere o correspondente Mapa de Coleta de pregos;

ll'

Se houver necessidade de abertura de certame licitat6rio, verificar6 se cabivel pregao,
convrte ou concorrencia e encaminhara 0 processo ao presidente da
comissao de Licitagao

Par6grafo 0nico: Havendo divida, obscuridade ou controversia sobre questeo
relacionada ao dispendio, especialmente no que se refere a abertura
de certame ljcitat6rio.

o

processo se16 encaminhado ao departamento juridico, para
analise e parecer,

Art.21.

Ap6s a autorizagao para dispensa/inexigibiridade da ricitagio ou a homorogagao
do resultado final do certame licitat6rio, a comissao de Licitageo comunicara
o fornecedor, atraves
do formulerio "Pedido de Fornecimento pF", ou outro meio pertinente,
sendo que o mesmo
devera entregar o produto/servigo requerido, no prazo e no locat
estabelecido.

Paragrafo onico: Nos casos em que

a

houver

a

etaboragao de contrato, ap6s a

autorizageo da dispensa/inexigibilidade ou homologagSo do resultado
final do certame licitatorio, o
processo sere encaminhado ao departamento juridico para
elaboragao do instrumento contratual
pertinente.

Art' 22. Com o recebimento do produto/servigo, o gestor do contrato ou quem

este
designar para recebelo devera observar se rflmente se trata
produto/servigo
do
solicitado e se o
mesmo se encontra em perfeitas condig6es./1/

t,'

Art. 23. Aprovadas as condig6es de recebimento, o funcionario designado

declara16,

atrav6s de carimbo, conforme formulario "Modelo de Carimbo" (anexo l), em todas as vias do
documento flscal, a aceitagao do produto/servigo.

Art. 24. O fornecedor solicitarA o pagamento ao coordenador administrativo-financeiro ou a
quem este designar, entregando-o a

1o

via do documento fiscal carimbado com o aceite;

Art.25. O coordenador administrativo/financeiro, ou que este designar,

providenciara a

ordem de Pagamento, atrav6s de pagamento eletronico ou cheque nominativo, nao a ordem,
vAlido somente para dep6sito na conta corrente do favorecido, vedada a cessao e transferCncia
mediante endosso.

Art. 25. O processo sera encaminhado a contabilidade para registro das operaqoes.

Art, 27. Todas as folhas do processo ser6o numeradas, em ordem cronol6gica

de

acontecimento, e rubricadas.

Art. 28. O processo sera arquivado pelo perlodo de 05 (cinco) anos, contados
aprovagao da Prestagao de Contas Anual pelo Tribunal de Contas da UniSo - TCU.

da

Art. 29. Para as despesas de pequeno vulto e as emergenciais sera mantido junto

ao

SESCOOP/PR um Fundo Fixo de Caixa, tratado no capitulo ll desta resoluqao.

Art.30'ospagamentosdedespesasocorreraoap6saaceitagaodoproduto/servigo'
parigrafo 0nico: Em carater excepcional, mediante .iustificativa circunstanciada e
comprovagSo de maior economicidade ou da necessidade de reserva de vagas enquanto [nica

alternativa hSbil a assegurar a participaqeo em cursos abertos' seminerios, workshops ou
palestras promovidos por outras entidades, podera o sEscooP/PR realizar o pagamento de
parcela contratual antecipada, adotando, para tanto, indispensaveis garantias para assegurar o
pleno cumprimento do servlgo contratado ou o ressarcimento em caso de nao realizaEao do
evento, sem prejuizo da necesseria homologaqao pelo Conselho Administrativo'

Art. 31. O setor administrativo ficara responsevel pela observancia da formalidade legal
dos documentos, atendimento a legistagao tributeria, fiscal e previdenciaria, bem como pe(o
arquivamento e guarda dos documentos relacionados aos dispCndios, seja qual for a natureza e
origem do

processo.

a\
\'

sEgAov-oosCoNTRATOS
Art. 32. serao objeto obrigat6rio de contrato todos os eventos, compras, servigos, obras e
alienagdes em que:

l.
ll.

O pagamento seja parcelado ou antecipado:

O bem requeira condig6es especiais de garantia;

lll.

O objeto contratado envolva a realizagao de eventos d distancia ou atividades oraticas
que representem significativo sco a integridade fisica ou a sa0de dos participantes;

lV. O valor envolvido seja superior ao limite para dispensa de licitageo, disposto
"a", inciso ll, do Art.

V.

6', da Resolugdo SESCOOpipR,

n" 42

na alinea

de 1311012014,

Outros casos, a criterio do SESCOOP/PR.

Art. 33. Nao obstante o disposto no artigo anterior, toda e qualquer compra, evento, obra ou
servigo devere fazer-se acompanhar do respectivo documento fiscar ou, quando for o
caso, do
recibo de prestagSo de servigos aut6nomos.

Art.34. A erea demandante, sempre que possiver, minutara instrumentos de contrato. os
quars, em seguida, serao encaminhados ao departamento juridico, para providencias.

Art. 35. O departamento juridico analisarA, e quando for o caso, tormalizare os instrumentos
contratuais e encaminhara a autoridade competente, para asstnarura.

sEeAo vl - MovtMENTAgAo BANCARTA
Art.36. os recursos do sEscoop/pR deverao ser movimentados no Banco do Brasil
S/A ou na Caixa Econ6mica Federal.

Art.37. somente serio permitidas aplicagoes no mercado financeiro ap6s atendido

os

objetivos institucionais do SESCOOp/pR.

Art' 38. As receitas obtidas com aplicag6es financeiras deverao ser destinadas
d atividade
fim do SESCOOP/pR.

Art.39. c6pias dos extratos bancarios com toda a movimentageo mensar das

contas
correntes, contas de aplicagto financeira e cadernetas
frpoupanga mantidas pelo SESCOOp/pR
serao arquivadas conforme determinagao do aftiSo 2g.lV_
,.1

CAPITULO II
DO FUNDO FIXO DE CAIXA

Art.40.

Fundo Fixo de Caixa 6 a verba destinada ao pagamento de despesas de pequeno

vulto ou decorrentes de eventos ou situag6es nao programadas e cuja gestao 6 atribuida a um
funcion6rio.

Art. 41. Conta Nominal 6 o registro administrativo/contabil em nome do gestor do fundo
fixo de caixa, onde sao demonstradas todas as operag6es efetuadas com os recursos recebidos.

Art. 42. Os formulerios para utilizageo do fundo fixo de caixa sereo aprovados por meio de
portaria do presidente do Conselho de Admintstraqao do SESCOOP/PR, sendo eles: reclbo'
autorizagao de pagamento, relagao de notas e guia de recolhimento.

Paragrafo Primeiro: Os recibos, conforme

o caso, devem ser impressos em

papel

timbrado da empresa fornecedora do bem, material ou servigo, informando:

a)

ldentificagao do emissor do recibo contendo: razao social, enderego completo, CNPJ,

ou CPF em se tratando de pessoa fisica, inscrigao estadual e telefone de contato;

b)
c)

Descrigao do produto (bem ou material) ou servigo adquirido;

ldentificaqeo do SESCOOP/PR como destinat6rio do recibo, com a indicaqao de sua

razao social, enderego completo, CNPJ, Inscrigao Estadual, telefones

de

contato, do

SESCOOP/PR;

d)
e)

Localidade e data de emissao do recibo;
Nome e assinatura legivel do respons6vel pela emissao do recibo.

Parigrafo Segundo: As notas fiscais deverao conter:
a) ldentificageo do emissor da nota fiscal contendo: razao social, enderego completo,
CNPJ, InscriqSo Estadual, telefones de contato;

b)
c)
d)
e)

Data limite para emissao da nota fiscal;
Data de emissao da nota fiscal;
N0mero de s6rie legivel da nota fiscal;
ldentificagao do sEScooP/PR como destinatario da nota fiscal, com indicagao de sua

razao social, enderego completo, CNPJ, Inscrigao Estadual, telefones de contato;

Descrigao pormenorizada do produto (bem ou material) e/ou servigo adquirido ou
contratado, de forma a permitir sua clara e perfeita identificagao;

0

Carimbo do fornecedor atestando o recebimento do pagamento do produto (bem ou
material) e/ou servigo adquirido ou contratado, contendo data e assinatura do

S)

representante/f unciondrio do fornecedor.

Art.

43. O Fundo

Fixo de Caixa ser6 administrado porifuncion6rio autorizado pela

Superintendencia, atrav6s de "Autorizageo de Pagamento" (anexo

ll)

\
'\'

Parigrafo Unico: No documento citado no 'caput' deverd constar, obrigatoriamenre, o
valor do numererio solicitado, bem como a assinatura do Superintendente e do funcionario
solicitante, autorizando e recebendo o valor. resoectivamente

Att.44. O Fundo

Fixo de Caixa tera seu valor m6ximo fixado em 3,125% (tres inteiros

cento vinte e cinco centesimos de percentual) do limite estabelecido na alfnea "a", inciso ll, art.
da Resolugeo n.42, de 13 de outubro de 2014

6o

do SESCOOP/PR.

Art.45. O Fundo

Fixo de Caixa poder6 ser utilizado para o pagamento, em esp6cie, de
despesas cujo montante nao uhrapasse o limite de 30% (trinta por cento) do valor mSximo fixado
no artigo anterior.

Art. 46. E vedado o uso dos recursos disponibilizados pelo Fundo Fixo de caixa para a
aquisigao de bens de carater permanente.

Art' 47, A responsabilidade do funcion6rio, no tocante ao valor recebido a titulo de Fundo
Fixo de caixa, s6 cessare com a devida prestageo de contas junto a superintendencia.

Art. 48. O funcion6rio respons6vel pelo fundo fixo de caixa devera prestar contas sempre
que o saldo residual for inferior ao limite de 20% (vinte por cento) do total do Fundo Fixo
de Caixa
quando
ou
transcorrer 90 (noventa) dias da concessao do mesmo.

Art. 49. A prestagao de contas ser6

formarizada perante o setor financeiro oo
sEscooP/PR com a apresentagao da "Relagao de Notas" (anexo lll), acompanhada dos
respectivos documentos fiscais referentes as aquisigoes/despesas realizadas e da ,,Gura oe
Recolhimento" (anexo lV).

Art. 50. Se a prestagao de contas do Fundo Fixo de Caixa for considerada insuficiente,
total ou parcialmente, a superjntendencia devera determinar, imediatamente, as providcncras
administrativas que julgar conveniente, para a apuragao das responsabilidades.

CAPITULO III

DtsPostg0Es cERAtS

Art' 51. As datas de vencimento das obrigag6es

deverSo ser rigorosamente observaoas,

visto que nao sereo autorizados pagamentos de juros, mora ou multa.

Paragrafo unico: Havendo atraso no pagamento da obrigageo os pagamentos
de
montantes adicionais decorrentes da intempestividade do pagamento
serdo dgtesponsabilidade
do responsevel pelo atraso, salvo nos casos em que o atraso seja justificAvel.

fl

Art. 52. A dispensa e inefgibilidade de licitageo sereo circunstanciadamente justificadas,
inclusive quanto ao prego, mediante consulta pr€via a fornecedores idoneos do mercado e coleta

de informagdes acerca do produto/servigo a ser adquirido (especificagdes do produto/servigo,
prego, prazo e condigoes de entrega, forma de pagamento) com a respectiva formalizageo em
"Mapa de Coleta de Pregos' (anexo Vl).
Esta resolugeo entre €m vigor na data do seu arquivamento, revogando a Resolugao n.o 28

de 16 de Maio de 2005.
Curitiba/PR, 26 de Agosto de 2016.

JosE n

6nrftir

Presidente
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ANExo

I

MoDELos DE CARmBo

Seruigo Nacional de
Aprendizagem do
Cooperativismo

Mod.lo de Carimbo
-I.-(E<DCPIFR
trYk
ia..i.dl .L araattar.-t
.r. G..FrriHrtr.

Serviqo Nacional de Aprcndizagem do
Cooperativismo - SEsc@p -PR.

DEcuRo euE os pRoDuTogrgERvtgog DE euE
TRATA O PRESENTE OOCUMENTO FORAM RECESIDOS
EM

PRovEtro DO SEscoop/PR.

de

-.
(nome e a3sinatura do recebedor)

1

Servigo Nacional de
Aprendizagem do
Cooperativismo

Modelo de Carlmbo 2

Servigo Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo - SEscooP -PR.

ESTE RECEBIMENTO NAO ATESTA A EXECUqAO DO

OBJETO, QUE DEPENDERA

DE

POSTERIOR

IrtAN TFESTA9AO DO FTSCAL

de_de

(nome e assinatura do recebedor)

ry

Anexo
AuronrzagAo

Servigo Nacional de
Aprendizagem do
Cooperativismo

rr

DE PAGAMENTo

./'r"l

Autorlzagoo de Pagamento

SESGO.E>F/PR
r-dr.
rxr.rr
J. a'.ndbo.h
d6 c....dh;|s.

Senhor Superintendente.

Solicitamos a V.S.a autorizar a liberagao da importancia de R$

(_)
a fim de atender is

ao(a) funcion6rio(a)........
despesas de pronto pagamento, cujos documentos
.

comprobat6rios serao entregues ir autoridade competente, conforme regulamenta a
Resolugdo 46, de2610812016, artigo 47.

Funcion6rio

Autorizo

em

I

Superintendente

Recebi

em |

|

Funcionario

Observagdes:

.
.

As Notas Fiscais, devidamente atestadas, deverao ser entregues a superintendencia
do Sescoop/PR, de acordo com a Resolugio 46, de 2610812016.
O valor maximo permitido por Nota Fiscal deverS ser de Rg 412,
(quatrocentos e
doze reais e cinquenta centavos), conforme disp6e o artigo 47 e 49.

ANExo

lll

RELA9Ao DE NorAs

SeMgo Nacional de
Aprendizagem do
Cooperativismo

,+4

Re,ageo de Atotas

r3--(ErlD.EtB/Ft
a.r{a.lrailr-n- l..d.d
a. E .riNb.

A Tnnsportar

Obseruagdes:

Presta€o de Contas, correspondente ao adiantamento efetuado em

ANExo IV

Gun oe RgcotnrrueNto

Servigo Nacional de
Aprendizagem do
Cooperativismo

,.'Pl

Guia de Recolhimento

SE5G.a>€|F/.PR
r.rvt.
x4r.El d. A.r.i rrc..i
do c..p.Efi;lh.

Recebi de
a importancia de Rg

proveniente

_l_l_,

de

Prestagao de Contas do adiantamento efetuado em
para atender as despesas de pronto pagamento. )FUNDO

ROTATTVO DE CATXA)

observagdes: Dep6sito ref. saldo da prestagao de contas, efetuado no Banco do Brasil
S/A, Agencia
-Sescooo-PR.

AttExoV
.4,/1

REQUIS

Ao DE PRODUTO/SERVI

SGtrcoop/trta
..r.d d. Qondri.r.i

k\.

EVENTO:
Unidade Requisitante: SESCOOP-PR
Item

Quant.

Unid.

Valor Unit6tio/

EspecificaQao

Estimado (R$)

J usuficatival

Unidade Rquisiaante

Cutitiba, de

de

20_.

Assinatun a Caimbo

Orgrman6rio:

' H6 disponibilidade
.- Neo he disponibilidade
Flnancairo:

I

Ptoqamar valor (reseNa)

E nq uadra

mento da despesa :

Convite
,

.

Pregeo

Concorrancia

i. Dispensa
L Coleta
ta

lnexigibilidade
Coorde nad or Ad m. /F i na nce i ro

Cuitiba,

Centro de custo:

Supe'intendente:
Autoizo

)

i

Suspendo

'- Veto

_

de

_

de

2O_.

o

o
(.)
ul

t

o<
'H
ilE
ao
=6l!
o

o-

-

