
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Controladoria Geral do Município
Departamento de Normas Técnicas

Orientação Técnica nº 18, de 03 de agosto de 2020

Institui procedimentos a serem adotados pelas Unidades Gestoras
da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município
quando da realização de  aquisições com recursos de suprimento
de fundos (adiantamento de despesa).

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO,  no  uso  de  suas  atribuições  que  lhe
conferem o Decreto nº 13.600, de 30 de abril de 2019; e

Considerando o §2º, do art.  4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
estabelece acerca das contratações e aquisições realizadas para o enfrentamento do COVID-19 e sua
imediata disponibilização na rede mundial de computadores (internet);

Considerando o Decreto Municipal nº 13.975, de 12 de junho de 2020, que “Dispõe sobre as
medidas  preventivas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências”;

Considerando a Lei Municipal nº 12.027, de 14 de maio de 2010, e o Decreto Municipal nº
12.212,  de  08  de  janeiro  de  2015,  que  dispõem sobre  o  pagamento  de  despesas  por  meio  de
adiantamento, estabelece as seguintes orientações:

1  -  As  aquisições  realizadas  pelas  Unidades  Gestoras  –  UGs  da  Administração  Direta,
Autarquias  e  Fundações,  com recursos provenientes  de suprimento de fundos (adiantamento  de
despesa)  nas  naturezas  de  despesas  “serviços  de  terceiros  –  pessoa  jurídica”  e  “material  de
consumo”, destinados à prevenção e ao enfrentamento do Coronavírus, serão disponibilizadas no
Portal  da  Transparência  e  no  hotsite  JFCORONAVIRUS,  mediante  preenchimento  das  colunas
integrantes do Quadro de Despesas – “Transparência” - Lei 13.979/2020.

 
1.1 – As aquisições de que trata este item  deverão ser comprovadas através de documento

fiscal  específico, nesta finalidade de despesa, e disponibilizado mediante remessa do arquivo de
imagem do documento fiscal à Controladoria Geral do Município - CGM.

 
1.2 – Caberá à CGM, de posse do arquivo de imagem do documento fiscal, providenciar a

indicação,  no Quadro de  despesas  de  que trata  o  item 1,  desta  Orientação Técnica, no campo
“fornecedor”, do link que reportará ao arquivo de imagem correspondente a cada despesa efetuada.

2 – As informações de que trata o item 1, desta Orientação Técnica, serão encaminhadas à
CGM, tão logo ocorram as referidas despesas, que providenciará as correspondentes publicações no
site oficial do Município.

2.1 – O encaminhamento destas informações  serão realizadas  por meio eletrônico,  para o
seguinte e-mail: dcgo@pjf.mg.gov.br.

3 – Esta Orientação Técnica entra em vigor na data de sua publicação.
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4 – Registre-se, publique-se por afixação e cumpra-se.

Juiz de Fora, 03 de agosto de 2020.

MARLENE DE PAULA BASSOLI
Controladora Geral do Município

DOUGLAS ALVES SOUZA
Gerente do Departamento de Normas Técnicas


