
PORTARIA FS/DE Nº 207 DE 15 DE JUNHO DE 2020 

DELEGA COMPETÊNCIA PARA PRÁTICA DE ATOS QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

O DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, 

CONSIDERANDO: 

- o que dispõe o inciso IX, § 1° do art. 82 da Lei n° 287/79 – Código de Administração Financeira 

do Estado do Rio de Janeiro, e tendo em vista o exposto no art. 14 do Decreto-Lei n° 239/75 e 

no art. 10 da Lei Estadual n° 5.427/2009, assim como o Estatuto e o Regimento Interno desta 

Fundação; e 

- a necessidade de agilizar o processamento dos expedientes administrativos de rotina 

relativos aos procedimentos financeiros e de pagamentos licitatórios; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Delegar ao Diretor de Recursos Humanos, cargo atualmente ocupado por BRUNO 

RÉBULA KLEIN, ID nº 4137337-5, competência para praticar, como Ordenador de Despesas, 

atos de gestão orçamentária e financeira das despesas classificadas como custo com pessoal 

no âmbito da Fundação Saúde, a saber: 

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

Autorização de Despesas, emissão de Notas de Empenho, reconhecimento de dívidas, 

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

ordens bancárias, ordens de pagamento e cheques nominativos; 

II - pagamento de salários; 

III - pagamento de encargos trabalhistas; 

IV - faturas de serviços de benefícios concedidos aos profissionais;  

V - pagamento de rescisões trabalhistas; 

VI - pagamento de diárias. 

VII - pagamento de vale transporte. 

VIII - assinar acordos, convênios, contratos e congêneres, definidos no Parágrafo Único do art. 

2º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como aplicar as penalidades previstas em lei, quando 

verificado o descumprimento de compromisso ou obrigação, nos casos de fornecimento, 

aquisição ou prestação de serviço. 

Parágrafo Único - Os atos de gestão orçamentária e financeira compreendidos no caput são: 

autorizar despesas, bem como a expedição e assinatura das respectivas notas de autorização 

de despesas, emissão de notas de empenho, reconhecimento de dívidas, movimentação de 



recursos financeiros, pagamento de despesas orçamentárias, emissão de ordens bancárias, 

ordens de pagamento e cheques nominativos.  

Art. 2° - Seja dado conhecimento imediato desta Portaria ao Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado de Fazenda. 

Art. 3° - A autoridade delegante poderá avocar, a qualquer momento, a decisão do assunto 

objeto de delegação, sem que tal ato implique revogação parcial ou total desta Portaria. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 04 de 

junho de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020 

ROSSI MURILO DA SILVA 

Diretor-Executivo 

 


