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PORTARIA – GAB Nº 01 de 19 de fevereiro de 2019

“DELEGA COMPETÊNCIAS À SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no
uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1.º DELEGAR competências a Sra. LAIANE CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO COELHO,
portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 167.220 / Coren-MA e inscrita no CPF/MF sob o nº
001.150.873-62 ocupante do Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Saúde do Município de Feira
Nova do Maranhão/MA, conforme Portaria de Nomeação nº 01/2019 de 12/02/2019, para, observadas a
legislação aplicável e as normas em vigor, praticar os seguintes atos:

I - Autorizar:
a) Empenhos e pagamentos conforme limite orçamentário;
b) Aquisição de bens e serviços;
c) a realização de licitações nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão, para
aquisição de materiais e execução de obras ou serviços, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde;
d) movimentar recursos orçamentários e financeiros destinados ao atendimento de
Municipal de Saúde;

despesas da Secretaria

II - Assinar:
a) Adjudicação e homologação de licitações nas modalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02;
b) Justificativa e autorização da dispensa e inexigibilidade de licitação;
c) Contratos de prestação de serviços ou de aquisição relacionados com a atividade fim da Secretaria
Municipal de Saúde;
Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Art. 3.º Publique-se no Diário Oficial do Município.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA, 19 de fevereiro de 2019.

TIAGO RIBEIRO DANTAS
Prefeito Municipal
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