
 

 

 

 

 
 

 

Decreto n° 005/2021, de 08 de janeiro de 2021. 

 

Dispõe sobre delegação de competências e 

autorização para ordenadores de despesas 

assinarem documentos contábeis, de prestação de 

contas, da secretária municipal de Educação 

entre outros. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, 

Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 

conferidas pela Constituição Federal, Estadual e da Lei orgânica do 

Município, 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 dos gestores 

públicos, 

 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica delegada a competência de Ordenador de 

Despesas da Secretária Municipal de Educação à Secretária Municipal de 

Educação, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, 

homologar e adjudicar licitações, assinar 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. 

Parágrafo único. Fica autorizado ao ordenador de 

despesa, Secretária Municipal de Educação a movimentar as contas bancárias 

por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em conjunto 

com o Secretário Municipal Planejamentos, Administração e Finanças. 

Art. 2º. Os gestores abaixo nominados terão a 

incumbência de gerir e efetuar conjuntamente a gestão das contas já 

existentes e as que por ventura venham a ser abertas em nome da Secretária 

Municipal de Educação de Buriti Bravo - MA, CNPJ 30.321.952/0001-78, as 

contas serão movimentadas de acordo com as informações abaixo sendo 

necessárias 02 (duas) assinaturas. 

Titulares: 

01 – MARINEIDE BRITO VIEIRA DOS SANTOS, CPF: 411.801.353-

34 – Secretária de Educação. 

02 – Carlos Daniel Oliveira Cruz, CPF: 276.848.698-17 – Secretário 

Municipal Planejamentos, Administração e Finanças. 

Poderes: 

Abrir contas de depósito; 



 

 

 

 

Autorizar cobranças, receber, passar recibos e dar quitação; 

Solicitar saldos e extratos; 

Endossar cheques; 

Efetuar resgates/ aplicações financeiras; 

Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

Efetuar saques em conta corrente; 

Efetuar pagamento por meio eletrônico; 

Efetuar transferências por meio eletrônico; 

Liberar Arquivos de pagamentos pelo autoatendimento setor Público; 

Solicitar saldo/ extrato de investimentos; 

Emitir comprovantes; 

Efetuar transferências para mesma titularidade; 

Encerrar contas de depósitos. 

Art. 3°. Os Ordenadores de Despesa exercerão as 

atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções.  

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI 

BRAVO/MA, EM 8 DE JANEIRO DE 2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

Decreto n° 006/2021, de 08 de janeiro de 2021. 

 

Dispõe sobre delegação de competências e 

autorização para ordenadores de despesas 

assinarem documentos contábeis, de prestação de 

contas, da secretária municipal de saúde, fundo 

municipal de saúde e Hospital Municipal Zuza 

Coelho, entre outros. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, 

Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 

conferidas pela Constituição Federal, Estadual e da Lei orgânica do 

Município, 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 dos gestores 

públicos, 

 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica delegada a competência de 

Ordenador de Despesas da Secretária Municipal de Saúde, Fundo Municipal 

de Saúde e do Hospital Municipal Zuza Coelho, ao Secretário Municipal de 

Saúde, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, 

homologar e adjudicar licitações, assinar 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. 



 

 

 

 

Parágrafo único. Fica autorizado ao ordenador de 

despesa, Secretário Municipal de Saúde a movimentar as contas bancárias 

por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em conjunto 

com o Secretário Municipal Planejamentos, Administração e Finanças. 

Art. 2º. Os gestores abaixo nominados terão a 

incumbência de gerir e efetuar conjuntamente a gestão das contas já 

existentes e as que por ventura venham a ser abertas em nome da Secretária 

Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Buriti Bravo/MA – CNPJ 

12.086.778/0001-44 e Hospital Municipal Zuza Coelho - CNPJ 

35.180.702/0001-89, as contas serão movimentadas de acordo com as 

informações abaixo sendo necessárias 02 (duas) assinaturas. 

Titulares: 

01 – JOSÉ WILSON ALVES DE AMORIM, CPF: 097.222.973-68 – 

Secretário de Saúde. 

02 – Carlos Daniel Oliveira Cruz, CPF: 276.848.698-17 – Secretário 

Municipal Planejamentos, Administração e Finanças. 

Poderes: 

Abrir contas de depósito; 

Autorizar cobranças, receber, passar recibos e dar quitação; 

Solicitar saldos e extratos; 

Endossar cheques; 

Efetuar resgates/ aplicações financeiras; 

Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

Efetuar saques em conta corrente; 

Efetuar pagamento por meio eletrônico; 

Efetuar transferências por meio eletrônico; 

Liberar Arquivos de pagamentos pelo autoatendimento setor Público; 

Solicitar saldo/ extrato de investimentos; 

Emitir comprovantes; 

Efetuar transferências para mesma titularidade; 

Encerrar contas de depósitos. 

Art. 3°. Os Ordenadores de Despesa exercerão as 

atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções.  

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI 

BRAVO/MA, EM 8 DE JANEIRO DE 2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

Decreto n° 007/2021, de 08 de janeiro de 2021. 

 

Dispõe sobre delegação de competências e 

autorização para ordenadores de despesas 

assinarem documentos contábeis, de prestação de 

contas, Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Social, Cidadania e Trabalho, do Fundo 

Municipal de Assistência Social, do Fundo de 

Desenvolvimento Municipal de Buriti Bravo e do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, entre outros. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, 

Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 

conferidas pela Constituição Federal, Estadual e da Lei orgânica do 

Município, 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 dos gestores 

públicos, 

 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica delegada a competência de 

Ordenador de Despesas da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, 

Cidadania e Trabalho, do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo 

de Desenvolvimento Municipal de Buriti Bravo e do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente à Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho, ficando autorizado a assinar 

empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações; assinar 

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. 

Parágrafo único. Fica autorizado ao ordenador de 

despesa, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e 

Trabalho a movimentar as contas bancárias por meio de cheques ou emissão 

de ordens bancárias eletrônicas em conjunto com o Secretário Municipal 

Planejamentos, Administração e Finanças. 

Art. 2º. Os gestores abaixo nominados terão a 

incumbência de gerir e efetuar conjuntamente a gestão das contas já 

existentes e as que por ventura venham a ser abertas em nome da Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho, do Fundo 

Municipal de Assistência Social - CNPJ 16.646.842/0001-55, do Fundo de 

Desenvolvimento Municipal de Buriti Bravo – CNPJ 20.588.011/0001-41 e 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Buriti 

Bravo – MA – CNPJ 25.016.001/0001-55, as contas serão movimentadas de 

acordo com as informações abaixo sendo necessárias 02 (duas) assinaturas. 

Titulares: 

01 – FABIANA BORGES LEOCÁDIO RODRIGUES, CPF: 707.718983-

04 – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho. 

02 – Carlos Daniel Oliveira Cruz, CPF: 276.848.698-17 – Secretário 

Municipal Planejamentos, Administração e Finanças. 

Poderes: 

Abrir contas de depósito; 

Autorizar cobranças, receber, passar recibos e dar quitação; 

Solicitar saldos e extratos; 

Endossar cheques; 

Efetuar resgates/ aplicações financeiras; 

Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

Efetuar saques em conta corrente; 

Efetuar pagamento por meio eletrônico; 

Efetuar transferências por meio eletrônico; 

Liberar Arquivos de pagamentos pelo autoatendimento setor Público; 

Solicitar saldo/ extrato de investimentos; 

Emitir comprovantes; 

Efetuar transferências para mesma titularidade; 

Encerrar contas de depósitos. 

Art. 3°. Os Ordenadores de Despesa exercerão as 

atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções.  

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 



 

 

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI 

BRAVO/MA, EM 8 DE JANEIRO DE 2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

Decreto n° 008/2021, de 08 de janeiro de 2021. 

 

Dispõe sobre delegação de competências e 

autorização para ordenadores de despesas 

assinarem documentos contábeis, de prestação de 

contas, Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - 

MA, do Gabinete da Prefeita, da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Administração e 

Finanças, da Secretaria Municipal de Obras, 

Infra Estrutura, Transporte e Trânsito, da 

Secretaria Municipal de Agricultura e Segurança 

Alimentar, da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Lazer, Turismo e Juventude e da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, entre outros. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, 

Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 

conferidas pela Constituição Federal, Estadual e da Lei orgânica do 

Município, 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 dos gestores 

públicos, 

 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica delegada a competência de Ordenador de 

Despesas da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA, do Gabinete da 

Prefeita, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Finanças, da Secretaria Municipal de Obras, Infra Estrutura, Transporte e 

Trânsito, da Secretaria Municipal de Agricultura e Segurança Alimentar, da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude e da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ao 

Secretário Municipal Planejamentos, Administração e Finanças ficando 

autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e 

adjudicar licitações; assinar 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. 

Parágrafo único. Fica autorizado ao ordenador de 

despesa, Secretário Municipal Planejamentos, Administração e Finanças a 

movimentar as contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens 

bancárias eletrônicas em conjunto com a Tesoureira Municipal. 

Art. 2º. Os gestores abaixo nominados terão a 

incumbência de gerir e efetuar conjuntamente a gestão das contas já 

existentes e as que por ventura venham a ser abertas em nome da Prefeitura 

Municipal de Buriti Bravo - MA, CNPJ 06.052.138/0001-10, as contas serão 



 

 

 

 

movimentadas de acordo com as informações abaixo sendo necessárias 02 

(duas) assinaturas. 

Titulares: 

01 – CARLOS DANIEL OLIVEIRA CRUZ, CPF: 276.848.698-17 – 

Secretário Municipal Planejamentos, Administração e Finanças. 

02 – Celiane Silva Pereira Borges, CPF: 921.336.653-15 – Tesoureira 

Municipal.  

Poderes: 

Abrir contas de depósito; 

Autorizar cobranças, receber, passar recibos e dar quitação; 

Solicitar saldos e extratos; 

Endossar cheques; 

Efetuar resgates/ aplicações financeiras; 

Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

Efetuar saques em conta corrente; 

Efetuar pagamento por meio eletrônico; 

Efetuar transferências por meio eletrônico; 

Liberar Arquivos de pagamentos pelo autoatendimento setor Público; 

Solicitar saldo/ extrato de investimentos; 

Emitir comprovantes; 

Efetuar transferências para mesma titularidade; 

Encerrar contas de depósitos. 

Art. 3°. Os Ordenadores de Despesa exercerão as 

atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções.  

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI 

BRAVO/MA, EM 8 DE JANEIRO DE 2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

DECRETO Nº 09/2021, DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

 

 

Dispõe sobre a Programação Financeira e o 

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, 

conforme o art. 8º da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e 

para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para 

o exercício de 2021, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2020, 

na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto. 

 

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste 

exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução 

condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos 

correspondentes. 

 

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente 

poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva 

arrecadação das receitas correspondentes. 

 



 

 

 

 

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% 

da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 

2000. 

 

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite 

estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal 

efetivo. 

 

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento 

do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Art. 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários 

consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2021 para o Poder 

Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de 

cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme 

dispõe o art. 29-A da Constituição Federal. 

 

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021. 

 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Buriti Bravo-MA, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº. 014/2021, DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Procurador Geral, do município de Buriti 

Bravo, Estado do Maranhão e dá outras 

providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear o Senhor DANIEL FURTADO VELOSO, portador do RG 

nº 40744995-7 SSP/MA e CPF nº 650.001.533-91 para o cargo em comissão 

de PROCURADOR GERAL – Símbolo CC-2, do município de Buriti 

Bravo, lotado no Gabinete da Prefeita. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 8 DE JANEIRO DE 

2021. 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 



 

 

 

 

 

PORTARIA Nº. 015/2021, DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Coordenador Geral de Contabilidade, do 

município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear o Senhor HÉRCULES DA SILVA LEITE, portadora do 

RG nº 2.946.719 – SSP/PI e CPF nº 035.857.183-96 para o cargo em 

comissão de COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE – 

Símbolo CC-1, do município de Buriti Bravo, lotado na Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração e Finanças. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 8 DE JANEIRO DE 

2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 
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