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A T OS  A D MI N I ST R A T I V OS  

 

PORTARIA Nº 0316/2020/RTR 
 
PORTARIA Nº 0316/2020, de 13 de julho de 2020 - A Vice-Reitora da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 
Portaria nº 0641/2019, de 07/06/2019, publicada no Diário Oficial da União de 

10/06/2019, considerando a necessidade de encerramento do exercício 
orçamentário e financeiro do ano de 2020, resolve: 
 

1. determinar a todos os órgãos da Universidade o planejamento e adaptação 
de suas atividades para cumprimento do seguinte calendário: 

 
20/07/2020 – último dia para recebimento, pela Diretoria de Material, de 

pedidos de inclusão de itens no catálogo de materiais e serviços; 
10/08/2020 – último dia para recebimento, pela Diretoria de Material, de 
pedidos de compras ou serviços a serem adquiridos com recursos do 

orçamento de 2020, com autorização dos respectivos Chefes/Coordenadores; 
31/08/2020 – último dia para recebimento, pela Diretoria de Material, de 

pedidos de compras ou serviços a serem adquiridos com recursos do 
orçamento de 2020, com autorização dos respectivos Gestores; 
06/11/2020 - último dia para recebimento, pela Diretoria Financeira, dos 

processos relativos à emissão de empenhos; 
27/11/2020 – último dia para solicitação de diárias e passagens aéreas no 

SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) para utilização no 
exercício de 2020; 
27/11/2020 – último dia para recebimento, pela Diretoria Financeira, dos 

processos relativos a pagamentos, despesas de pessoal, remuneração de 
serviços pessoais e encargos decorrentes; 

04/12/2020 – último dia para recebimento, pelo Almoxarifado Central, de 
requisições de materiais; 
11/12/2020 – último dia para a aplicação de suprimento de fundos; 

18/12/2020 – último dia para recebimento, pela Diretoria Financeira, das 
prestações de contas relativas a suprimentos de fundos aplicados no ano de 

2020; 
18/12/2020 a 10/01/2021 – fechamento do Almoxarifado para balanço; 
11/01/2021 – início do recebimento, pela Diretoria de Material, de pedidos 

de compras relativos ao exercício de 2021. 
  

2. ratificar que, nos termos da legislação vigente, é vedado o pagamento, em 
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2021, de diárias, incluindo complementações, referentes a viagens realizadas 
em 2020; 

3. determinar aos Diretores dos Campi de Florestal e Rio Paranaíba e ao Chefe 
da Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão do Triângulo Mineiro – 
Cepet que designem comissões para a verificação dos respectivos bens 

existentes no Almoxarifado e no Patrimônio, bem como dos valores do seu 
Setor Financeiro, apresentando à Reitoria, até 29/01/2021, os relatórios finais. 

 
Publique-se e cumpra-se. (a) Rejane Nascentes – Reitora em 
exercício. 
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