
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2022 – PROAF/UNICENTRO

Estabelece normas visando atender ao Decreto
Estadual nº 2575/2019 e seus Anexos.

A PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais,

ESTABELECE:

Em cumprimento do contido nos anexos I e II, do decreto 2575/2019, que estabelece prazos
e procedimentos para o cumprimento dos deveres instrumentais à gestão e controle de contas do
Estado do Paraná, e dá outras providências e, ainda, o contido na resolução 869 de 05 de setembro
de 2019, da Secretaria de Estado da Fazenda, SEFA, que regulamenta o envio de informações,
arquivos e relatórios em cumprimento ao referido decreto, ficam definidos os seguintes
procedimentos.
Art. 1º. Em atendimento ao Decreto Estadual nº 2575/2019 o envio de informações deverá ser
realizado por meio de protocolo dirigido à Diretoria de Contabilidade Geral do Estado, nos prazos
estabelecidos, devendo conter a assinatura do profissional contábil responsável e do Reitor.
Art. 2º. As informações para subsidiar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual para atender ao anexo III deverão ser encaminhadas por meio de protocolo
dirigido à Diretoria de Orçamento Estadual, nos prazos estabelecidos, devendo estar assinada pelo
Reitor.

Art. 3º. A Instituição deverá enviar o Balancete Mensal à Diretoria de Contabilidade Geral do
Estado atendendo ao prazo dos itens 2 e 4 do Anexo I do Decreto Estadual nº 2575/2019.

§ 1º O Balancete Mensal será composto pelo balancete contábil, gerencial da receita
e gerencial da despesa.

§ 2º O Balancete Mensal deverá refletir o registro dos atos e fatos por competência
de acordo com os princípios contábeis, além de estar devidamente assinado pelo profissional
contábil responsável e pelo gestor da unidade.

Art. 4º Comporão os relatórios referentes a formalização da Prestação de Contas, estabelecida no
Anexo II do Decreto Estadual nº 2575/2019, o Balancete Mensal, O Demonstrativo de Receita, o
Demonstrativo de Despesas, mapa de conciliação bancária geral e individual, extratos bancários e
Notas Explicativas.

Art. 5º Os lançamentos das movimentações contábeis e financeiras para o fechamento do balancete
mensal determinado no Anexo I deste Decreto, deverão ser concluídos até o dia 7 (sete) do mês
subsequente aos dos fatos geradores.

Guarapuava, 31 de agosto de 2022.

Eliane Horbus
Pró-Reitora de Administração e Finanças
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