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PORTARIA N.º 192/2021, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021. "Nomeia Secretário
Municipal de Administração e dá outras providências." O PREFEITO MUNICIPAL DE
PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal,
RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor PAULO EMILIO ALVES RIBEIRO, RG:
033482894-5 SSP/MA, CPF: 269.662.553-00, para exercer o cargo comissionado de
SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO deste Município de Pastos Bons-Ma, tendo dentre
suas atribuições a Ordenação de Despesas da Secretaria de Administração de
acordo com a legislação vigente. Art. 2º - Fica ainda o secretário de administração
autorizado a gerir, em conjunto com a Tesoureira Municipal, as contas da Secretaria
Municipal de Administração. Parágrafo Único: Dentre suas atribuições os seguintes
poderes: Homologação de processos licitatórios; Assinatura de contratos e
convênios; Assinatura de instrumento de convênio e contratos de prestação de
serviços; Autorizar pagamentos; Assinar contrato de abertura de crédito; Autorizar
processos licitatórios; Celebrar atas de registro de preços e/ou contratos; Emitir
empenho; Ordenar despesas; Ratificar dispensa e inexigibilidades; abrir contas de
depósitos, solicitar saldos, extratos e comprovantes, efetuar pagamentos por meio
eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro, solicitar saldos e extratos de investimentos,
emitir comprovantes, efetuar transferências para mesma titularidade, encerrar
contas de depósito. Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal
de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos quinze dias do mês de setembro do ano
de 2021. ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, Prefeito Municipal
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