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ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2021

ESTABELECE QUE AS NOTAS DE EMPENHO
SERÃO ENVIADAS EXCLUSIVAMENTE POR
E-MAIL A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  simplificação  e  desburocratização  de
processos, para fins de promover mais eficiência e economia administrativa;

CONSIDERANDO o estudo para melhoria do processo de compras no âmbito
do Município, realizado pelas secretarias de Finanças, Gestão e Administração (por meio das
coordenadorias de Licitações e Contratos, de Tecnologia e de Patrimônio),

CONSIDERANDO  o  aperfeiçoamento  do  sistema  realizado  pela
Coordenadoria de Tecnologia – CTEC; 

DETERMINA:

Art.  1º A  Nota  de  Empenho será  documento  nato-digital,  disponibilizado
exclusivamente  por  meio  eletrônico,  admitindo assinatura  eletrônica  quando necessário,  a
partir do dia 1º de julho de 2021.

§1º O Núcleo de Empenhos deixará de imprimir as Notas de Empenhos para as
secretarias a partir da mesma data.

§2º  O  envio  da  cópia  da  Nota  de  Empenho  se  dará  por  e-mail  gerado
automaticamente pelo sistema, e será encaminhado ao (1) fornecedor, à (2) Coordenadoria de
Administração e Planejamento (CAP) da secretaria, ao (3) Núcleo de Almoxarifado, e ao (4)
Local informado no campo “Destino” do Pedido de Compra que originou a Nota de Empenho.

§3º A atualização dos e-mails cadastrados em cada um dos locais da secretaria
deve ser providenciada pelas CAP’s perante a CTEC.

§4º  A  atualização  dos  e-mails  cadastrados  dos  fornecedores  deve  ser
providenciada pelas empresas perante a CLC, no fechamento da licitação, ou na forma do
Decreto nº 46/2019, do Cadastro Geral.
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Art.  2º Cabe  à  secretaria  ordenadora  da  despesa  verificar  se  o  fornecedor
confirmou o recebimento da Nota de Empenho, devendo providenciar o reenvio, caso não
haja confirmação.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço ficará disponível no Portal do Servidor Público
> Downloads, em www.pmpf.rs.gov.br, e entrará em vigor a contar de 1º de julho de 2021. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, Centro  Administrativo
Municipal, 25 de junho de 2021.

DORLEI MAFFI
Secretário de Finanças

Assinado eletronicamente
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