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AVISO GERAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Visando atender as rotinas de trabalho da Gerência Financeira, no que se refere a programação de
fluxo de caixa, assinaturas de cheques e documentos pela Diretoria e demais providências em tempo
hábil: solicitamos que sejam cumpridas as seguintes medidas:

1) Os documentos para pagamento devem ser entregues com  antecedência mínima de 2 (dois) dias
úteis das datas de seus vencimentos ou créditos.

2) As “Notas Fiscais” referentes a fornecimento de materiais devem ser carimbadas, preenchidas e
assinadas pelo Responsável (Contraparte do Almoxarifado).

As informações constantes no “Carimbo” padrão utili zado, são as seguintes: unidade orgânica,
data, unidade de serviço, plano de contas, estoque / despesa / imobili zado, número da
solicitação de compra / valor.

Os almoxarifados ou Contrapartes de Contratos de fornecimento de materiais que não tenham
adquirido o “carimbo” ou que tenham dúvidas quanto ao seu preenchimento, deverão entrar em
contato com SRH / Organização e Métodos.

Após o preenchimento do “Carimbo” (nas 2 vias da Nota Fiscal), deve ser adotado o seguinte
fluxo de distribuição de vias:

1ª via: GOR (Planejamento Orçamentário / GCT / GFI (Faturamento)
2ª via: GFI (Contas a Pagar / Tesouraria / Contabili dade

3) Os Contrapartes de Contratos devem atestar o recebimento de serviços no formulário específico
(código 30.502), à disposição no almoxarifado; emitido em 5 vias, com o seguinte fluxo.

1ª via: Contas a Pagar / Tesouraria / Contabili dade
2ª via: Contas a Pagar / Expediente
3ª via. Contas a Pagar / Faturamento / Custos / Planejamento Orçamentário
4ª via: Contas a Pagar
5ª via: Emitente

O “Atestado de Recebimento de Serviços” deve ser entregues em GFI / Contas a Pagar, até o 3º
dia útil do mês posterior aos serviços prestados, impreterivelmente.
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Os Contrapartes de Contratos que tiverem dúvidas quanto ao preenchimento do formulário,
deverão entrar em contato com SRH / Organização e Métodos para esclarecimentos.

4) Os pedidos para Cursos ou Viagens deve ser entregues à GFI com antecedência mínima de 5 dias
úteis do início do Curso/Viagem (quando for no país) e de 15 dias úteis (quando for ao exterior).

5) Os pedidos de adiantamento para despesas através de “Vale Provisório” devem ser entregues na
Tesouraria, com no mínimo, 1 dia de antecedência. A prestação de contas devem ser efetuadas
no prazo máximo de 48 horas.
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