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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.043  Manutenção da Assessoria Contábil e Jurídica-Saú

3.3.90.39.00  Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de 
consultoria e assessoria jurídica em atendimento às necessidades de órgãos da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE a serem realizados no municípios e adjacências, para prestar serviços jurídicos 
especializados de advocacia para contribuir juntamente com as demais áreas técnicas., para qual 
solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.39.05  Serviços técnicos profissionaisSUBELEMENTO :

Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica em atendimento às necessidades de órgãos da 
Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde para prestar serviços jurídicos especializados de advocacia 
para Secretaria Municipal de Saúde na forma exigida pela legislação aplicável. Atuar oferecendo suporte jurídico em 
Processos Administrativos de avaliação de requerimentos de servidores da área de saúde, expedindo pareceres 
jurídicos e orientações verbais da Secretaria Municipal de Saúde na forma exigida pela legislação aplicável , Atuar 
oferecendo suporte jurídico em Processos Disciplinares da área de saúde, expedindo pareceres jurídicos e orientações 
verbais, e propondo minutas de peças em atendimento às exigências legais a serem realizados na secretaria. Atuar 
perante os órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo Federal e Governo do Estado do Pará , 
sediados nos Municípios de Medicilândia, Altamira e Santarém, que executem repasses de recursos ao Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM Fundo Municipal de Saúde.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

010352 SERVIÇOS JURIDICOS PARA DEMANDAS DO MUNICIPIO - SAUDE 12,0000 MÊS 7.000,00

Medicilândia, 24 de Junho de 2021

ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA

RESPONSÁVEL
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