
RESOLUÇÃO SES Nº 2.041 DE 20 DE MAIO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  PARA A PRÁTICA, COMO ORDENADOR DE 

DESPESAS, DE ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTRATUAL E LICITATÓRIA, A 

LUIS AUGUSTO DAMASCENO MELO, SUBSECRETÁRIO-EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 10 e 

seguintes da Lei Estadual nº 5.427, de 01 de abril de 2009, que estabelece normas sobre atos e 

processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, conforme o que consta do 

Processo nº SEI-080001/011076/2020, 

RESOLVE : 

Art. 1º - Fica delegada competência, a contar de 20/05/2020, a LUIS AUGUSTO DAMASCENO 

MELO, Subsecretário-Executivo, inscrito no CPF sob o n° 051.576.037-46, para, na qualidade de 

Ordenador de Despesas, praticar, nos termos da legislação em vigor, atos de gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial, contratual e licitatória, no âmbito da Secretaria de 

Estado de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde (FES), a saber: 

I - autorizar despesas, bem como a expedição e a assinatura das respectivas Notas de 

Autorização de Despesas, emissão de Notas de Empenho, Reconhecimento de Dívidas, 

movimentação de recursos financeiros, pagamentos de despesas orçamentárias, emissão de 

ordens bancárias, ordens de pagamentos e cheques nominativos; 

II - autorizar a concessão de adiantamentos e diárias, aprovando ou impugnando as 

respectivas prestações de contas, aplicando as penalidades previstas na legislação em vigor 

pertinente, quando for o caso; 

III - autorizar a abertura de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade, assinar editais e suas 

alterações, respectiva homologação, adjudicação, aceitar seu objeto e valor, anulá-la ou 

revogá-la, quando for o caso, nos termos da legislação em vigor; 

IV - assinar contratos, acordos, convênios, termos de cooperação técnica e outros 

instrumentos contratuais, relacionados com as situações previstas na presente Resolução; 

V - aprovar ou ratificar despesas decorrentes de atos de Dispensas e Inexigibilidades de 

Licitação; 

VI - assinar Termo de Ajuste de Contas, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde; 

VII - requisitar transporte aéreo de passageiros ou de carga;  

VIII - figurar como autoridade superior nos casos de recursos, impugnação de editais, 

resoluções de omissões de edital, anulações e revogações, bem como em qualquer ato que se 

fizer necessário para o bom andamento dos certames; 

IX - aplicar as penalidades previstas em lei, em primeira instância, quando se verificar ilícitos 

administrativos no âmbito licitatório e contratual, descumprimentos de obrigações contratuais 



ou quaisquer descumprimentos de obrigações de administrado para com a Administração na 

forma de resolução própria; 

X - designar pregoeiros e equipes de apoio da comissão permanente ou especial, para os 

procedimentos relativos às licitações, fiscalização de contratos e assuntos afins; 

XI - emitir Portarias, no âmbito de sua competência. 

XII - assinar Portarias Conjuntas para descentralização de crédito. 

Art. 2º - Seja dado conhecimento imediato desta Resolução ao Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado de Fazenda. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

contar de 20/05/2020. 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020 

FERNANDO FERRY 

Secretário de Estado de Saúde 

 


