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AO(À) GESTOR(A) DO FUNDO ROTATIVO, 

 

 
 

SINDICATO DOS SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS DA 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - SINDJUSTIÇA, por seu Presidente, FABRÍCIO 

DUARTE DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais, previstas no artigo 8º, 
inciso III, da Constituição Federal, vem por meio deste expor e solicitar o que segue. 

 
 

Primeiramente, gostaríamos de ressaltar a importância com os 
cuidados coletivos e individuais para prevenir e evitar a propagação do COVID-19 
que atinge todos os países do mundo (pandemia). 

 
 

Como até a presente data não se tem nenhum medicamento 
aprovado para uso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica algumas 
medidas preventivas de forma de evitar a disseminação da citada pandemia. 
 
 

Nesse sentido, a Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás autorizou no mês de março a compra de Álcool em Gel (70%), Máscaras e 
Luvas para uso dos Servidores das Comarcas/Unidades Judiciárias, sendo que a 
compra desse material será garantida e paga com recursos do Fundo Rotativo, 
seguindo as mesmas diretrizes trazidas pelo Decreto n° 1534/2019. 

 
 

Para isso, o(a) Gestor(a) do Fundo Rotativo, deverá: 
 
1- Solicitar empenho no sítio do Fundo Rotativo Cartão, devendo 

aguardar a liberação – art. 15, I; 
 
 
1.1 - Valor Liberado para as comarcas: 

 
a) Inicial – R$ 500,00 (quinhentos reais); 
 
b) Intermediária – R$ 1.000,00 (mil reais). 
 

                         1.2- Natureza do Empenho: 3390.30.27 - Material Hospitalar e/ou 
Ambulatorial. 
 

 
2 - Após a liberação do empenho, deverá ser realizada formalmente 

pesquisa de preço, em 03 fornecedores diferentes – art. 16; 
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3 - Definida a empresa, por ela ser a mais adequada, e antes de 

efetuar a compra, deverá ser emitida certidão atualizada (negativa) de regularidade 
previdenciária (INSS) e trabalhista (FGTS) – art. 15, IV e V; 

 
 

                           3.1- As certidões negativas deverão ser emitidas de forma que sua 
validade abranja a data da compra - § 3º, art. 15. 

 
 
4 - De posse das 2 certidões negativas, o(a) Gestor(a) poderá 

adquirir o álcool gel, máscaras e luvas; 
 
 

5 - Realizada a compra, deverá o(a) Gestor(a) promover o 
pagamento da despesa, e este ato é realizado por meio de cartão de pagamento 
(Cartão Banco do Brasil), na mesma data de emissão do comprovante da despesa – 
art. 19; 

 
 

6 - No ato do pagamento, o(a) Gestor(a) deverá solicitar da empresa 
a nota ou cupom fiscal, bem como o comprovante de pagamento emitido pela 
máquina de cartão, vez que são documentos imprescindíveis para a restituição e 
prestação de contas – art. 17 e 23; 

 
 
6.1 - A nota/cupom fiscal para os itens autorizados (álcool em gel, 

máscaras e luvas) pode ser a mesma, por se tratarem da mesma natureza. 
 
 

Por fim, importante reprisar, que os itens a serem adquiridos e 
distribuídos são para uso dos Servidores da Comarca/Unidade Judiciária, 
independente do cargo que ocupe. 

 
 
Assim sendo, o SINDJUSTIÇA requer e contribui buscando orientar 

sobre a importância da tomada de providências que visem a aquisição e distribuição 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), fortalecendo ainda mais a luta 
contra esse “inimigo invisível”. 

 
 
Na certeza do pleno e imediato atendimento, antecipo 

agradecimentos.  
 

              FABRÍCIO DUARTE DE SOUSA 
                            Presidente 


