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PORTARIA N° 108/2020
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁCREA-PA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 em seu Art. 34 e, ainda, as disposições do Regimento Interno deste
Orgão.
Considerando as normas previstas no Manual Sobre Concessão e Prestação de Contas de
Suprimentos de Fundos, onde constam os procedimentos para concess ão, execução e
prestação de contas de recursos financeiros para custeio de despesas que n ão possam se
subordinar ao regime normal de aplicação;
Considerando a necessidade de suprir despesas de pequeno valor e pronto pagamento n ão
abrangidos por contrato vigente nas Inspetorias e Sede;
Considerando as exigências das normas de Saúde e Segurança no Trabalho;
Considerando que a confirmação do novo corona vírus em todos os continentes tem causado
grandes preocupações aos órgãos públicos, em todos os níveis;
Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já declarou a situação como
Pandemia;
Considerando a necessidade de adoção de medidas para a redução do potencial de contágio
da COVID-19 e para a preservação da saúde dos empregados deste Conselho;
Considerando a rápida escassez no mercado local de itens (mascaras, luvas, álcool em gel)
que auxiliam nos cuidados para de limpeza, higiene e prote ção, diminuindo os riscos de
contrair o referenciado vírus;
Considerando a necessidade de manutenção da prestação de serviços públicos por parte do
Conselho;
Considerando a necessidade da compra em caráter de URGÊNCIA desses itens para atender
os funcionários desse Conselho;
Considerando os termos da portaria 95/2020, que trata da prorrogação das portarias 67 e
68/2020 até o dia 17 de abril de 2020;
RESOLVE
Conceder o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do funcionário
CLODOALDO MARTINS SANTOS, para a aquisição em caráter de urgência desses.

senhor

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Belém, Terça-Feira, 7 de Abril de 2020.

RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS
1º Vice-Presidente No Exercício Da Presidência
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