PORTARIA FS Nº 1200 DE 29 DE ABRIL DE 2022
DELEGA COMPETÊNCIA PARA PRÁTICA DE ATOS QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº 5.164, de 17 de dezembro de 2007, alterada pela Lei nº
6.304, de 28 de agosto de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 43.214, de 28 de setembro de
2011, assim como as competências estabelecidas no Estatuto e Regimento Interno da
Fundação e o Contrato de Gestão assinado com a Secretaria de Estado de Saúde. Processo nº
SEI080007/004721/2022,
R E S O LV E :
Art.1º - Delegar competência à Diretora Administrativa Financeira, atualmente cargo ocupado
por Alessandra Monteiro Pereira, ID 44177810, para praticar, como Ordenador de Despesas,
nos termos da legislação em vigor, atos de gestão orçamentária, financeira e contratual no
âmbito da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
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, pagamentos de despesas orçamentárias, emissão de
ordens bancárias, ordens de pagamento e cheques nominativos;
II - autorizar a concessão de adiantamentos e diárias, aprovar e impugnar as respectivas
prestações de contas e inventários patrimoniais;
III - autorizar licitações, aprovar e homologar os resultados, inclusive aceitação de objeto de
contrato administrativo, adjudicação à vencedora, bem como dispensá-las quando for o caso,
ou mesmo declarar a inexigibilidade, tudo na forma da Lei;
IV - assinar acordos, convênios, contratos e congêneres, definidos no Parágrafo único do art. 2°
da Lei Federal n° 8.666/93, bem como aplicar as Sanções Administrativas previstas em lei,
quando verificado o descumprimento de compromisso ou obrigação, nos casos de
fornecimento, aquisição ou prestação de serviço;
V - aprovar ou ratificar Notas de Autorização de Despesas; VI - editar normas de rotina no
âmbito da Diretoria Administrativa Financeira.
Art. 2° - No exercício da competência ora delegada deverão ser observadas, com rigor, os
preceitos fundamentais do controle da despesa pública, a saber:
I - legalidade, fidelidade funcional e cumprimento dos programas de trabalho;
II - as normas de administração orçamentária, financeira, contabilidade e de controle interno;
III - toda legislação pertinente à matéria e procedimentos internos exaradas pela Fundação
Saúde.

Art. 3º - Seja dado conhecimento imediato desta Portaria ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.
Art. 4º - A autoridade delegante poderá avocar, a qualquer momento, a decisão do assunto
objeto de delegação, sem que tal ato implique em revogação parcial ou total desta Portaria.
Art. 5° - Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 27 de
abril de 2022.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022
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Diretor-Executivo

