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PORTARIA Nº 084, de 22 de novembro de 2022. 

 

REGULAMENTA O PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO 

DE COMPRAS NO MUNICÍPIO DE AURORA DO 

PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal. 

R E S O L V E: 

Art. 1º - Ficam regulamentadas novas medidas para autorização no processo de compras de 

fornecedores, no âmbito do município de Aurora do Pará, que passam a obedecer: 

I – A ordem de compra expedida, após regular processo licitatório, deverá conter 

detalhamento específico dos itens a serem adquiridos, com atenção obrigatória a: 

a) Quantidade dos itens; 

b) Valores dos itens; 

c) Local para onde serão destinados, mencionando-se o órgão público; 

II- Será de apresentação obrigatória no momento da compra a ordem de pagamento assinada 

pelo ordenador de despesa, bem como acompanhada de Recibo de Autorização (Anexo I) 

expedido e assinado pela Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Finanças. 

III – As notas fiscais expedidas deverão estar acompanhadas das respectivas ordens de compra 

autorizativas ou notas de entrega, para fins de comprovação da legalidade do ato. 

§1º. Se constatado recebimento na Secretaria Municipal de Finanças de processo de compra 

realizado sem a apresentação dos documentos mencionados neste artigo, dever-se-á ser o mesmo 

devolvido para a Secretaria de origem SEM PAGAMENTO¸ aplicando-se ainda todos os 

procedimentos legais previstos no ordenamento jurídico vigente, cabíveis de responsabilização 

caso comprovada improbidade ou má-fé do agente público. 

§2º. SOMENTE serão pagas as compras que possuírem todo o rol de documentações 

especificados neste artigo. 

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

contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

 

Aurora do Pará, 22 de novembro de 2022. 

 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA 

Prefeita Municipal de Aurora do Pará 
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