ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IT APECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80

AUTORIZAÇÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades legais, autorizo a abertura do
procedimento de inexigibilidade para contratação de empresa especializada para ministrar curso
sobre a plataforma+ Brasil e legislação de convênios.
Remeta-se a Comissão Permanente de Licitação para autuação, instrução de processo
licitatório com a minuta do instrumento de contrato.
Encaminhar para assessoria jurídica para parecer das minutas

Itapecuru Mirim (MA), 19 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

Secretário Municipa

Praça Gomes de Souza, s/nº - Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65.485-000
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DECRETO Nº 018/2021 DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre delegação de competências e autorização
para ordenadores de despesas assinarem documentos
contábeis. de licitações, de prestação de contas, entre
outros e dá providências.
O

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

ITAPECURU-MIRIM, ESTADO

DO

MARANHÃO. no uso das suas atribuições legais. conferidas pela Constituição Federal,

Constituição do Estado do Maranhão e pela Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária,
financeira e patrimonial dos recursos públicos;
CONSIDERANDO que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados
com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;
CONSIDERANDO a distribuição e o es..::alonamento das funções,nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores púbiicos.
DECRETA:
Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura

Municipal de ltapecuru-Mirirn /MA ao Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão,
ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento; autorizar, homologar e adjudicar
licitações; assinar contratos, assinar ba]ancetes, balanços, orçamentos e demais documentos
contábeis; reconhecer dívidas; conceder adiantamentos: encaminhar documentos, responder
diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e representar em
contratos convênios, acordos, ajustes e instrumentos similares.
Parágrafo único: Fica autorizado ao ordenador de despesa, Secretário Municipal da

Receita, Orçamento e Gestão, a movimentar as contas bancárias por meio de Gerenciador
Financeiro em conjunto com o Senhor Prefeito Municipal.
Art. 2°. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas do Fundo Municipal

de Saúde a Secretária Municipal de Saúde. ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de
pagamento: autorizar, homologar e adjudicar licitações: assinar contratos, assinar balancetes,
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balanços, orçamentos e demais documentos contábeis; reconhecer dívidas; conceder adiantamentos;
encaminhar documentos, responder diligencias e demais solicitações dos Tribunais de Contas do
Estado e da União e representar em contratos convênios, acordos, ajustes e instrumentos similares.
Parágrafo único: Fica autorizado ao ordenador de despesa, a Secretária Municipal de
Saúde, a movimentar as contas bancárias por meio de Gerenciador Financeiro em conjunto com o
Senhor Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão
Art. 3º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas do Fundo Municipal
de Assistência Social a Secretária Municipal de Assistência Social, ficando autorizada a assinar
empenhos e ordens de pagamento; autorizar, homologar e adjudicar licitações; assinar contratos,
assinar balancetes, balanços. orçamentos e demais documentos contábeis; reconhecer dívidas;
conceder adiantamentos; encaminhar documentos, responder diligêrteias,e demais solicitações dos
Tribunais de Contas do Estado e da União e representar em contratos,aonvtnios, acordos, ajustes e
instrumentos similares.
Parágrafo único: Fica autorizado ao ordenador de despesa, a Secretária Municipal de
Assistência Social, a movimentar as contas bancárias por meio de Gerenciador Financeiro em
conjunto com o Senhor Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão
Art. 4º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB a Secretária Municipal de Educação, ficando autorizada a assinar empenhos e
ordens de pagamento; autorizar, homologar e adjudicar licitações; assinar contratos, assinar
balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis; reconhecer dívidas; conceder
adiantamentos; encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais
de Contas do Estado e da União e representar em contratos convênios, acordos, ajustes e
instrumentos similares.
Parágrafo único: Fica autorizado ao ordenador de despesa, a Secretária Municipal de
Educação, a movimentar as contas bancárias por meio de Gerenciador Financeiro em conjunto com
o Senhor Secretário Municipal da Receita. Orçamento e Gestão
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Art.5°. Os Ordenadores de Despesa exercerão as atividades sem prejuízo das demais
atribuições dos seus cargos OLl funções.

Art. 6°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

