
 
 

              
 

             1 
 

 

 

SUMÁRIO DA POLÍTICA 

 

1. OBJETIVO  ........................................................................................................................................................... 2 

2. NORMAS PARA CONTROLE DE CAIXA ................................................................................................................ 2 

3. DESPESAS ACEITAS  ............................................................................................................................................ 2 

4. ANÁLISE DO CONTROLE DE CAIXA E ABASTECIMENTO  .................................................................................... 3 

5. APROVADORES  .................................................................................................................................................. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO EMISSÃO REVISÃO CONTROLE PÁG 

POL_0006/2018 23/02/2018 00/00/0000 VERSÃO 1.0 01/04 

TÍTULO 

POLÍTICA DE CONTROLE DE CAIXA PARA FILIAIS 

EMITENTE APROVADOR 

DEPARTAMENTO DE CONTAS A PAGAR DIRETOR FINANCEIRO  

DocuSign Envelope ID: D635DCA2-07E2-46C2-AA14-8AEC9B866BBE



 
 

              
 

             2 
 

1. OBJETIVO 

O objetivo desta política é estabelecer diretrizes para a utilização dos “caixinhas” das filiais do Grupo 

Level e orientar as filiais a controlar e justificar as despesas pagas com valor dos “caixinhas”. 

 

2. NORMAS PARA O CONTROLE DE CAIXA 

2.1. O controle de caixa será realizado mensalmente através da planilha no ANEXO I; 

2.2. A disponibilização do valor para caixa será realizada através de cartões pré-pagos;  

2.3. O responsável por realizar o controle de caixa na filial deverá enviar a planilha via e-mail 

para eliane.levandoski@grupolevel.com.br e para pagar.doc@cantupneus.com.br até dia 

20 de cada mês acompanhada com todas as notas fiscais/recibos referente as despesas 

pagas; 

2.4. Todas as notas fiscais deverão estar acompanhadas de pedido de compra; 

2.5. A filial deverá realizar o arquivamento da cópia da planilha e das vias originais das notas 

fiscais referente as despesas pagar. 

 

3. DESPESAS ACEITAS 

O valor do “caixinha” deverá ser utilizado somente para pagamento das despesas da empresa 

relacionadas abaixo, as quais não devem ultrapassar o valor máximo individual de R$ 300,00. 

 

 Carga e descarga; 

 Despesas com correio;  

 Materiais administrativos de pequeno valor; 

 Materiais de consumo (água, café, etc) de pequeno valor; 

 Materiais de limpeza. 

 

NOTA 1: É de extrema importância que o responsável pelas compras da filial solicite ao fornecedor o 

faturamento das compras. O valor em caixa deve ser utilizado apenas em exceções.  
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NOTA 2: Caso o valor do caixa seja utilizado para pagamento de despesas que não estejam dentro 

da relação acima, o valor disponibilizado no caixa sofrerá ajuste no mês seguinte. 

NOTA 3: Conforme citado anteriormente, o valor disponibilizado em caixa deverá ser utilizado 

somente para pagamento de despesas da empresa. O colaborador responsável pelo controle de 

caixa, de maneira alguma, deverá fazer uso pessoal do valor disponibilizado em caixa.  

NOTA 4: No caso de algum gasto não comprovado ou que não obedeça aos tipos de gastos 

permitidos, tal valor será descontado em folha de pagamento do portador do respetivo cartão pré-

pago. 

 

 

4. ANÁLISE DO CONTROLE DE CAIXA E ABASTECIMENTO 

4.1. O Departamento de Contas a Pagar irá realizar o abastecimento dos cartões pré-pagos 

todo dia 01 de cada mês de acordo com a necessidade da filial; 

4.2. O valor disponibilizado para caixa será analisado mensalmente de acordo com o controle 

de caixa e cumprimento do item 3. 
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5. APROVADORES  

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento de Contas a Pagar 

                                                   Nome:  

 

 

 

_____________________________________ 

Diretor Financeiro 

                                                   Nome: 
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Eliane Levandoski

Jorge Felisberto
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