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Senhor Presidente, 

Na qualidade de ordenadora de despesas desta Municipalidade, autorizo 
Vossas Senhorias para que tomem as devidas providências, no sentido de realizar 
procedimento licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA. 

Informo que as despesas previstas estão asseguradas no Orçamento Anual 
do Município, conforme disposto na Declaração de Adequação de Despesa que segue 
também. 

Solicito ainda que sejam obedecidos os dispositivos da Lei n O  8.666 de 21 
de Junho de 1993, Lei 8.883 de 06 de Junho de 1994 e suas alterações. 

Agradecendo a atenção que este pleito demandará a Vossa Senhoria, 
renovo protestos de respeito e consideração. 

Capinzal do Norte- MA, em 11 de maio de 2022. 

Atenciosamente, 

Lidiane Perira da Silva 
Secretária de Finanças e Planejamento 

Portaria n° 003/2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000 

CAPINZAL DO NORTE-MA 

CNPJ. NQ 01.613.309/0001-10 

Portaria Q  003/2021. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no 

uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve: 

Art. 1 - Nomear a senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o n 

002.447.693-54, para o Cargo em Comissão de Secretária de Finanças, Planejamentos, 

e Gerência de Projetos de Capinzal do Norte, lotada na Secretaria Municipal de 

Finanças, Gestão Tributária e Planejamento. 

Art. 22  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro de 2021. 

1 

( 
ANDRE PEREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Capinzal do Norte - MA 
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MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE 

Decreto N° 202,t2017, de 02 de Janeiro de 2017. 

t)tspne sobre delegação de competências e 
autorização para ordenadores de despesas assinarem 
documentos contábeis, de licitações, de prestação de 
contas, e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Etado do Maranhão, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municip4, e, 

o Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, 
financeira e patrimonial dos recursos públicos; 

Considerando que o ordenador de despesa é responsávelpels atos praticados com 
os recursos públicos e, portanto. tem o dever de prestar contàs; 

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos 
municipais e as atribuições dos gestores públicos, 

DECRETA: 

Art. 10.  Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura 
Municipal de Cipinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e 
Planejamento. a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n° 
002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, 
autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço 
e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentas, e demais 
documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais 
solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de 
convêrtius com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, 
tendo como contirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos 
Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e 
Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA, 

Avenida Ljndolfo Flóno. sfn Vista Alegre - CEP: 65735-0(R) 

CAPINZAL DO NORTE-MA 
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MUNICPIO DE CAPINZAL DO NORTE 

Art. 2°. Fica delegada a competència de Con±ixmador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento  da Educação 
Básicav de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB a senhora 

LUZJENE ALENCAR ROCHA DE SOUSA, inscrito no CPF n' 796.024.363-87, 
ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento reÍeentes à sua pasta. 

Art. 3°. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Muniipai de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE 
MIRANDA, inscrito no CPF n" 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as 
ordens de pagamento referentes à sua pasta. 

Art. 4°. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANTONIO ALESSIO 
GOMES VIANA, inscrito no CPF n° 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar 
as ordens de pagamento referentes ã sua pasta. 

Art. 5", Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo dias demais atribuições 
dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇOFS DE DESPESAS 
vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA 
DA SILVA. 

Art. 60.  Este  decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder 
Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do 
Município, revogando-se todas as disposições anteriores. 

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Janeiro 

/ 7 

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

i\venida Lindolfu Flório. sn Vista Alegre - CEP: 65435-000 
CAPINZAL DO NORTE-MA 
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MUNICP1O DE CAPINZAL DO NORTE 

Decreto N' 207/2017, de 02 de Fevereiro de 2017. 

Dispõe sobre delegação de competências e 
autorização para ordenadores de despesas assinarem 
documentos contábeis, de licitçÔes, de prestaçáo dv 
contas, e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE. Estado do Maranhào, no 
uso da' atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. e. 

o Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentaria, 
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 escalonamento das tunçõ 
municipais e as atribuições dos gestores públicos, 

DECRETA: 

s nos órgãos públicos 

Art. 1. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura 
Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Muricipal de Finanças e 
Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n' 
002.447.693-54. ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, 
autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço 
e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais 
documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais 
solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de 
convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de 
Finanças e I'lanejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de 
Administração e Recurs.y Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educaçào, 
tendo como confirmadores táo somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos 
Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e 
i'lanejarnento a 1 unção de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA, 

Avenida Lindolio Florio. sin Vista Alegre CEP: 65 35-000 
CAPINZAL DO NORTE-MA 
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MUNICIP1O DE CAPINZAL DO NORTE 

Art. 2°. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
\Iunicipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvovimento da Educação 

e de Valorização dos Profissiomús da Educação - íUrLDFr3 o senhor 

ENDERS()N PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n° 050.251.163-09, ficando 
autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta. 

Art. 3°. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor IUOMAR ALVES DE 
MIRANDA, inscrito no CPF n° 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as 
ordens de pagamento referentes à sua pasta. 

Art. C. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos 1 lumanos, o senhor ANTONIO ALESSIO 
GOMES VIANA, inscrito no CPF n° 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar 
as ordens de pagamento referentes à sua pasta. 

Art. 5. Os Secretários exercerão as atividades sem prejui'o das demais atribniçes 
dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇOES DE DESPESAS 
vinculadas a Secretária Munic pai de Finanças e Planejamento. LIDIANE PEREIRA 
DA SILVA. 

Art. 6°. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder 
Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do 
Municf pio, revogando-se todas as disposições anteriores; 

(:ipiiizal do te - \4a, 02 de Fevereiro de 2017. 

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Anidu Lindolfo Flório. sn Vista Alce - CEP: (735-(M) 
(AP1NZAL EX) NORTE-MA 
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MUNICIPiO DE CAP1NZAL DO NORTE 

Decreto N' 211/ 2017, de 01 de Agosto de 2017. 

OispOe sobre delegação de competências e 
autorização para ordenadores de despesas assinarem 
documentos contábeis, de licitações,  de prestação de 
contas, e da outras providencias, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. e, 

Considerando os princípios que regem a fiscalizaçáo contábil, orçamentária, 
tinanceira e patrimonial dos recursos públicos; 

Considerando que o ordenador de despesa é responswel pelos atos praticados com 
recu-o,  públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas; 

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos 
inunicipis e as atribuições dos gestores públicos, 

DECRETA: 

Art. V. lica delegada a cumpetncia de Ordenador de Despesas da Prefeitura 
Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e 
Planejamento, a Senhora EIDIANIi PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF no 
002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, 
autorizar e homologar pnxedimentos licitatõrios . adesões, ata de registro de preço 
e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais 
documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais 
-.olicitações dos 1 ribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de 
onvênios com o Istado OU União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de 
inanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de 
Admini.straçâo e Recursos Humano-, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, 
tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos 

cretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Hnanças e 
Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA. 

Asemda Lindolf flóno, s'n Viita Alegre (E13: 65735-000 
( APINZAL DO NORTE-MA 
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MUNICiPO DE CAPINZAL DO NORTE 

Art. 2°. 1 ica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Municipal dt,  Fducaço e Fundo de Manutenção e Desenvovimento da Educação 

d 	alontaào dos Profissionais da Educação - IUDtB o senhor 

ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n° 050.251.163-09, ficando 
autorizado a ..onfirrnar as ordens de pagamento referentes à sua pasta. 

Art. 3. Fi.a delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Súdc e Fundo Municipal de Saúde, o senhor [ELIOMAR ALVES DE 
MIRANDA, inscrito no CPF n° 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as 
ordens de pagamento referentes à sua pasta. 

Art. 4°. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Adrninistraçào e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE 
PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n° 054.129.643-46, ficando autoriiado a 
confinnar as ordens de pagamento referentes à sua pasta. 

Art. 5°. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições 
dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇOES DE DESPESAS 
vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento. LIDIANE PEREIRA 
DA SILVA. 

Art. C. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder 
Executivo Municipal e sua publicação simultânea no Órgaole imprensa oficial do 
Municipo, revogando-se todas as disposições anteriores. 

Capinzal do Norte - Ma, 01 de Agosto de Z017. 

ADRE PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Avenida Lindolfo flôrio, sin Vista Alegre - CEP: 65735-000 
CAPINZAL DO NORTE-MA 
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Portaria W033 2918 
O PREFIiFO CUNS II 1 UCIUNAI DE CAPINZAl, DO NOR-
TE. ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições te-
gais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve: 
Art. I" Exonerar o senhor LUIS FERNANDES DE SALES, ins-
crito no CPF sob o a" 265.350.413-87, do cargo de PROFES-
SOR NIVELEI, por motivo de óbito ocorrido no dia 20 de março 
c2018. 

ArL. 2" Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MÃ), em 23 de Mar-
ço de 2018. 

André Pereira da Silva 
Prefeito Municipal 

DECRETOS 

Decreto N°202/2017. de 92 de Janeiro de 2017. 
Dispõe sobre delegação de competências e auto-
rização para ordenadores de despesas assinarem 
documentos contábeis. de licitações. de prestação 
de contas, e da outras providencias- 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE. Es-
tudo do Maranhào. no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Oigãniea Municipal. e. 
Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil. .rçaiuentária. financeira e patrimonial dos recursos públicos; 

onsiderando 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 escalonamento das funções nos 
ôrgàos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos. 
DECRETA: 
Au. 3°. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas 
da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária 
Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE 
PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n° 002.447.693-54, fi-
cando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, 
autorizar e homologar procedimentos liciratórios adesões, ata 
de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes. 
balanços, orçamentos. e demais documentos contábeis. encami-
abar documentos, responder dutigêncuas e demais solicitações 
dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas 
de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Se-
cre(aria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das 
responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal 
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Capinzal do Norte-MA, Segunda-Feira, 26 de Março de 2018 Ano 1- No  003 Edição de Hoje 02 Paginai 	1 

de Assistência Social e Secretaria Municipal de Aduiiintstração 
e Recursos Humanos, Seerearia Municipal de Saúde i Educa-
ção, tendo como confirmadok'es tão somente quanto aos PAGA-
MLNIOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a 
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de 
TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte MA. 
Art. 2°. Fica delegada a cer!upcténcia  de Confirmador de Des-
pesas da Secretaria Muuicial de Educação e Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação - FUNDER. a senhora 
LUZIENE ALENCAR ROCHA DE SOUSA, inscrito tio CPF 
a° 796.024.363-87, ficando autorizado a confirmar as ordens de 
pagamento referentes à sua pasta. 
Art. Y. Fica delegada a competência de Confirmador de Des-
pesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de 
Saúde, o senhor FiL.IOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito 
no CPF n° 508.520.783-I5. ficando autorizado a confirmar as 
ordens de pagamento referentes à sua pasta. 
Art. 4'. Fica delegada a competência de Confirmador de Despe-
sas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos, o senhor ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA. inscrito 
no CPF ti0  722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as 
ordens de pagamento referentes à sua pasta. 
Art. 5-. Os Secretários exererão as atividades sem prejuízo das 
demais atribuições dos seus cargos ou funções. sendo iodos as 
ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Mu-
nicipal de Finanças e Planejamento. LIDIANE PEREIRA DA 
SILVA. 
Au. W. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no 
átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea 
no órgão de imprensa oficial do Município, revogando—se todas 
as disposições anteriores. 

Capinzal do Norte -- Ma, 02 de Janeiro de 2017. 
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Decreto N°207/2017. de 02 de Fevereiro de 2017. 
Dispõe sobre delegação de competências e auto-
rização para ordenadores de despesas assinarem 
documentos contábeis. de licitações. de prestação 
de contas, e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL, DE CAPINZAL DO NORTE, Es-
tado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica Municipal, e. 
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 escalonamento das funções nos 
órgãos públicos municipais e as atribuições dosge.stores públicos. 
DECRETA: 



'ãos pm4.seos municipais c as atribuições dos gestores públicos 
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1 iea delegada i competência de Ordenados' de D 
da t'icitura Municipal de (apinzal do NortcMA a Sec crina 
Municipal de linanças e Planejamento. a Senhora LIDIANE 
PEREIRA [)A S11.—, inscrito no CPF a° 002.447693-54, fi-
cando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento. 
auturi/ar e homologar proccdtmentos licitatórios , adesões, ata 
de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, 
balanços. orçamentas, e demais documentos contábeis, encami-
nhar t1ocuiiienLo, responder diligências e deutis solicitações 
doN Inhunais de Contas do Fstado e da União e a prestar contas 
de concnios com o I5t,ILIO ou União referentes a sua pasta (Se-
cretaria Municipal de Finanças e Planejamento). bem como das 
responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal 
de Asosléncia Social e Secretaria Municipal de Administração 
e Recursos Humanos. Secretaria Municipal de Saúde e Educa-
çao, tendo corno confi miadores tão somente quanto aos PAGA-
MENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a 
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de 
rFSOCRIJRA do Municipio de Capinzal do Norte- MA. 
\rl. 2. Fica delegada a competência de Confirmador de Despe-
sas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manuten-
1 ãoo e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
os Piorissionais da Educação FUNDEEI. o senhor ENDER-

SON PEREIRA DA SILVA, iilSCfito no CPF 0050.251.163-09. 
ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento refemen-
tes à sua pasta. 
An 3'. Fica delegada a competência de Confirmador de Des-
pesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de 
Saúde. o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA. inscrito 
no tPF o 508.520.753-15. ficando autorizado a confirmar as 
ordens de pagamento referentes á sua pasta. 
Ari. -V. Fica delegada a competência de Confirmador de Despe-
sas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos. o senhor ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA, inscrito 
nu CPF n° 722.672.081-72. ficando autorizado a confirmar as 

ordens de pagamento referentes à sua pasta. 
Ai-I. 5. Os Secretários exercerão as atividades seio prejuizo das 
demais atribuições dos seus cargos OU funções, sendo todos as 
ORDENAÇÕES DL DESPESAS vinculadas a Secretária Mu-
nicipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA 
Si LV 
.-\ii. W. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no 

Gimo do Poder Executivo Municipal e sua publicação simuluinca 
o on.!ãu de imprensa oficial do Mtinicipio. rcsogando-se todas 

.i'. díspt)sições anteriores 
t.apiuzal do Norte Ma. 02 de Fevereiro de 21)17. 

AN[)RE PEREIRA DA SILVA 
0 	 Prefeito Municipal 

Decreto N° 211 / 2017, de 01 de Agosto de 2017. 

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para or-
dcnadorcs de despesas assinarem documentos contábeis. de lici-
tações. de prestação de contas, e da outras providencias. 
O PREFEITO MUNICIPAL 1)1 CAPINZAL DO NORTE. Es-
tado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a 1 ei 
Orgãnica Municipal. e. 
Considerando Os princípios que regem a fiscalização contábil. 
orçamentária. financeira e patrimonial dos recursos públicos: 
Considerando que o ordcnadnr de despesa é responsável pelos 
atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever 
de prestar contas: 
Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos 

Ari. 1°. Fica delegada a competência de Ordenadorde Despesas 
da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte,MA a Secretária 
Municipal de Finanças e Planejamento. a Senhora LIDIANE 
PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n° 002.447.693-54, fi-
cando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento. 
autorizar e homologar procdimcnws licitatórios, adesões, ata 
de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, 
balanços. orçamentos. e demais documentos contábeis. encami-
nhar documentos, responder diligências e demais solicitações 
dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas 
de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Se-
cretaria Municipal de Finanças e Planejamerno, bem corno das 
responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Secretaria Municipal de Adrninistraçào 
e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educa-
ção, tendo como conlirniaderes tão somente quanto aos PAGA-
MENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a 
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de 
TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte MA. 
Au. 2°. Fica delegada a competéneia de Confirmador de Despe-
sas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - FUNDER. o senhor ENDER-
SON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n°050.251.163-09, 
ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referen-
tes à sua pasta. 
Art. 30  Fica delegada a competência de Confirmador de Des-
pesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de 
Saúde, o senhor ELIOMAI. ALVES DE MIRANDA. inscrito 
no CPF n° 508.520.783-15j ficando autorizado a confirmar as 
ordens de pagamento referentes à sua pasta. 
Art, 4". Fica delegada a competência de Confirmador de Despe-
sas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos, o senhor ANI)FRSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, ins-
crito no CPF o" 054.129.(4.3-46. ficando autorizado a confirmar 
as ordens de pagamento referentes à sua pasta. 
Art. 5. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das 
demais atribuições dos seus cargos ou funçèes, sendo todos as 
ORDENAÇÕES DE DESPSAS vinculadas a Secretária Mu-
nicipal de Finanças e Planjamento. LIDIANE PEREIRA DA 
SILVA. 
Art. 6°. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no 
átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânca 
no órgão de imprensa oficial do Município. revogando-se todas 
as disposições anteriores. 

Capinzal do Norte Ma. 01 de Agosto de 2017. 
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA 

prefeito Municipal 
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MUNICIPO DE CAPINZAL DO NORTE 

DECRETO Ne 212/2018 - 10 DE AGOSTO DE 2018 

Dispõe sobre delegação de competências 
autorização para ordenadores de despesas assinarem 
documentos contábeis, de licitações, de prestação de 
contas, e da outras providencias. 

) I'!I N ITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, 
PEREIRA DA SILVA Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe 

iiitere a Lei Orglnica Municipal, e. 

Considerando os princípios que regem a fiscatizaço contábil. orçamentaria, 
financeira e patrimonial dos recursos públicos; 

Considerando que o ordenador de despesa e responsável pelos atos praticados com 
os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas; 

Considerando a distribuição e o escalonamento das funç 
rnurucpais e as atribuições dos gestores públicos. 

DECRETA: 

s nos órgãos públicos 

 

Art. 1°. 1ica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura 
Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretaria Muúdpal de Finanas e 
lLmejamento, a Senhora IJÍJIANE PEREIRA DA SILV$, inscrito no (TPF n° 
002.447.693-54, ficando autori,ado a assinar empenhos e ordens de pagamento, 
autorizar e homologar procedinwntos licitattrios, adesões, ata de registro de preço 
e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais 
documentos contábeis., entaminhar documentos, responder diligências e demais 
'.olicitações dos tribunais de Contas do 1 udo e da União e a prestar contas de 
(OflVflhOS com o Estado ou União referentes a sua pasta (Secretaria Municipal de 
1 inanças e Planejamento), bem corno das responsabilidades acima quanto a pasta 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saude e Fducação, 
tendo tomo contirmadores tão somente quanto aos PAGAMEN1OS os respectivos 

Avenida Lindottb Flurio. sn Vista Alegre - CLP: 65735-0O0 
CAPINZAl. 00 NORTE-MA 
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MUNICÍPIO DE CAPiNZAL DO NORTE 

Secretarios de Pastas, e por rim tem a Secretaria Municipal de Finanças e 
lIanejarnento a função de ITSOURURA do Municipio de Capinzal do Norte - M.A. 

Art. 2v'. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNJ )EB 	o 
senhor 1 NI)l R'-O\ PEREIRA D\ SILVA, inscrito noC)'F 050 2S1 161.4)9 ficando 
autorizado a confirmaras ordens de pagamentos referentes sua pasta. 

Art. 3. Fica delegada a competência de Confirmador de t) xsa.s da Secretaria 
Municipal de Saude e Fundo Municipal de Saúde, o senhor AUNADAR DE SOUSA 
11,  Ri- IRA, inscrito no (TPF: 024.83. 803-61, ficando autorizado a confirmar as ordens 
de pagamento referentes ã sua pasta. 

Art. 4% lica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE 
PiRl:IRA DA SILVA, inscrito noCPF: 054.129.643-46, ficando autorizado a 
contirmar as ordens de pagamento referentes a sua pasta. 

Ari. 5 . Os Secretários exercerão as atividades sem prejuizo ias demais atribuições 
dos seus cargos OU funções, sendo todos as ORIMNAÇOES  LMï 1)L611'L5A5 
vinculadas a Secretria Municipal de Finanças e Planeamento, L([)IANE PEREIRA 
DA SILVA. 

Art. 6". Iste decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder 
Ixecutivo Municipal e sua publicação simultãnea no órgão de imprensa oficial do 
Municipio, revogando-se todas as disposições anteriores. 

Capinzal do Norte - Ma, 10 de Agosto de 2018. 

ANUIU: PEREIRA DA SÍLVA 
Prefeito Municipal 

.\enida I.indollo Flõno, sri Vsta Alegre - ('E["657-1À :))k) 

CAPINZA) IX) N(I)RL 1.-MA 
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DECRETO N" 212/2018-10 DE AGOSTO DE 2018 
Dispõe sobre delegação de competências e auto-
rização para ordenadores de despesas assinarem 
documentos eüntábeis, de licitações, de prestação 
de contas, e da outras providencia:,- 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE. Esta-
do do Maranhão. ANDRE PREIRI\ DA SILVA Estado de Ma-
ranhão. no uso das atribuiçdes que lhe confere a Lei Orgàmca 
Municipal, e, 
Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, 
orçamentaria, financeira e patrimonial dos recursos públicos,-
Considerando 

úblicos;
Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos 
atos praticados com os rccuros públicos e, portanto, tem o dever 
de prestar contas: 
Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos 
órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos. 
DECRETA: 
Art. V. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas 
da Prefeitura Municipal de apinzal do Norte'MA a Secretária 
Municipal de Finanç 	lianejamento. a Senhora LIDIANE 
PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n" 002.447.693-54, fi-
cando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, 
autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata 
de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, 
balanços, orçamentas. e demais documentos contábeis. encami-
nhar documentos, responder diligências e demais solicitações 
dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas 
de convénios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Se-
cretaria Municipal de Finanias e Planejamento), bem corno das 
responsabilidades acima quànto a pasta da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração 
e Recursos Humanos, Secrqtaria Municipal de Saúde e Educa-
ção, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGA-
MENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a 
Secretária Municipal de Firanças e Planejamento a função de 
TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte MA, 
Art. 2°. Fica delegada a competência de Confirmador de Despe-
sas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - FUNDEB . o senhor ENDER-
SON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPI-": 050.251.163-09, 
ficando autorizado a confirnar as ordens de pagamento, referen-
tes à sua pasta. 
Art. Y. Fica delegada a competência de Confirmador de Des-
pesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de 
Saúde, o senhor ARNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no 
CPF: 024.983.803-61. ficando autorizado a confirmar as ordens 
de pagamento referentes à sua pasta. 
Ari. 4°. Fica delegada a competência de Confirmador de Despe-
sas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Nu-
manos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA.. 
inscrito no CPF: 054.129.643-46. ficando autorizado a confirmar 

 

DFCRETOS 	 01 

 

E)E(REF(.) N. 210. Dtl lO 1W AGOSTO DE 2018. 
[)ISPÕi 'OBRE GESTÃO E MOVIMENTA-
ÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUN-
IX) MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAPINZAL DO NORTE-MA. CNPJ N. 
10.584.052:0001-06 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA, 
no uso de suas atribuições legais e de conformidade coro a Lei 
Orgânica do Município. 

oiisiderando a necessidade de designação de responsável pela 
assinatura de documentos relacionados à movimentação de fi-
nanceira do Município de Capinzal do Norte junto à instituição 
bancária. 
Considerando os preceitos legais da Lei Federal n. 8.080 de 19 de 
setembro de 1990. Decreto de n 7.507. de 27 de junho de 2011. 
Considerando a necessidade de designação de responsável pela 
assinatura de documentos relacionados à movimentação financei-
ra das contas da Prefeitura de Capinzal do Norte-MA. 
Decreta: Art. 1 .Autorizar, a Tesouraria da Secretaria Municipal 
de Saúde, através do Secretário Municipal de Saúde. ABNADAR 
DE SOUSA PEREIRA. inscrito no CPF n. 024.983.803-6, Por-
tarja 382018 e a Tesoureira l..idiane Pereira da Silva. inscrita no 
CPF n 002.447.693-54, Portaria 08/2017, conjuntarnente, a ges-
tão plena das contas bancárias relativas as Contas Bancárias do 
Fundo Municipal de Saúde do município de Capinzal do Noite 
- MA. em especial emitir cheques: abrir contas de depósito; au-
t01-l7ar cobrança; Utilt7aT o crédito aberto na forma e condições: 
iecebcr, passai recibo e dar epiLações: solicitar saldos, extratos e 
comprovantes; requisitar talonários de cheques: autorizar débito 
cm conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; e co- 

• ossar cheques: requisitar cartão eletrônico: suatareontra-urde-
nar cheques: cancelar cheques, baixar cheques; efetuar resgate 
aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 
efetuar saques conta-corrente: efetuar saques-poupança: efetuar 
pagamento por meio elritônico. efetuar ransferências por meio 
eletrônico: ef.rtwir movimentações financeiras no RPC: consultar 
contas/aplicações programas repasse recurso: liberar arquivos de 
pagamento no gerenciador financeiro: solicitar saldos/extratos de 
operações de crédito; enijur comprovante: efetuar transferência 
Para a mesma tinilaridade: encerrar contas de depósito: consultar 
obrigações do débito direto autorizado; assinar apólice de seguro; 
assinar instrumento de convénio; assinar instrumento de crédito; 
assinar aditivo de qualquer espécie; assinar contrato de abertura 
de citdito; repiesentar vendedor e outros interventores do On ma- 
e iarnento imobiliário. 
Ari. 2°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Capinzal do Norte. em 10 do 
mês de Agosto de 201$. 

André Pereira da Silva 
['refeito Municipal de Capinzal do Norte  
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IN ordea' de pagamento reterentes, ua Pasta, o  
Art. 	(is Secretários esereerão :Is atividadcs semprejuI/UB  
demais atribuições do-, eus cargos ou funções, sendo todos as 
ORDENAÇOES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Mu-
nicipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA 
SILVA. 
Art. 5". Este decreto entra em sigor na data de sua afixação no 
átrio do Poder Exeeutio Municipal e sua publicação simultãnea 
no orgão de imprensa oficial do Municipio, revogando—se ioda 
as diposiçs anteriores. 
PREFEITUR -\ \IUNíÇIPM. DE CAPINZAl. DO NORTE - 
MA aos itt de 	osto de 2018 

\NDRI PEREIRA E)A SILV'\ 
1'ik 	\i tIa.ipai.  

PREFEITURA Muri(:ir 1. 1)1: 
CAPINZAL DONORTE-MA 

Cid.d. de Todo. Nós 
tNPJ - OLÓII.30910001-IO 

PODER EXECUTI 4) 
Rua. Lindolf» Flóro, .,, - 8a*rrn N i,i.a 

Capinzal do 'oru' MÃ. CEP 633.O4 O. 

Site: www.çapjiaIdotiti  to.rnagoy.b_j 

Diário OficiaJdifdp dfariocapiaafLcom 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPINZAL DO NORTE-MA 
Cidade de Todos Nós 

CNPJ — 01.613.309/0001-10 

P O D E R E X E C U T I V O 
Rua Lindolfo Flório Sul - Bairro Vista Alegre 

Capinzal do Norte-MA. CEP 65733-000. 

Site: www.capinzaldonorte.ma.gov.br   

Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzakgmaiLcom  


