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DECRETO Nº 004/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE
DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por
Lei, e,

Considerando os princípios que regem a Fiscalização contábil, orçamentária,
financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesas 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. 1º - Fica delegada a competência de ordenador de Despesas do Fundo
Municipal de Assistência Social, a Srª. FERNANDA CLEIDE ARAÚJO DE SOUSA,
ocupante do Cargo em comissão de Secretária de Ação Social, nomeada através da Portaria
001/2017, de 02 de Janeiro de 2017, sem prejuízo das demais atribuições e
responsabilidade normais do cargo de Secretária.

Art. 2º - A Secretária de Ação Social fica autorizada a assinar empenhos e
ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços,
orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder
diligência e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar
contas de convênios com o Estado e a União.

Parágrafo único – Fica autorizado ao ordenador de despesas, Secretário
Municipal de Ação Social, a movimentar as contas bancárias por meio de cheques ou
emissão de ordens bancarias eletrônicas em conjunto com o Tesoureiro.
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Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data da sua Publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Cacimba de Dentro/PB, 02 de Janeiro de
2017.


