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DECRETO N"02/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 

 

DELEGA  COMPETÊNCIA  DE  ORDENAÇÃO  DE DESPESAS DO ÂMBITO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÁO BÁSICA E DE UALORIZAÇÁO DOS PROFIISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — FUNDEB DE 

MILAGRES DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

0 Senhor Prefeito Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuiçôes legais, de acordo com 

a Lei Orgânica Municipal, 

 

Art. 1º Fica delegada competência, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, para a SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, Sr.ª ALINE SILVA CALDAS RODRIGUES (CPF nº 789.654.463-68) e a TESOUREIRA, Sr.ª MILENA FREITAS 

NOGUEIRA D’LIMA (CPF nº 051.574.793-95), na respectiva área de atuação e nos limites dos créditos estabelecidos no orçamento, 

para prática dos seguintes atos: 

I - ordenação de despesas das respectivas unidades orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nos limites dos 

correspondentes créditos orçamentários, bem como todas as movimentações bancárias sendo responsáveis pela movimentação 

financeira das contas referentes ao respectivo Fundo, com no mínimo duas assinaturas, podendo os mesmos transferir e encerrar a 

conta específica, cadastrar senhas, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos 

e extratos de contas, requisitar talões de cheques, ordenando pagamentos, receber juros e correções monetárias; atualizar cadastros; 

cadastrar senhas, realizar operações pelo gerenciador financeiro; 

II- assinatura, nos impedimentos do Prefeito Municipal e/ou do Vice-Prefeito, de contratos, convênios e outros ajustes com 

a União Federal, os Estados, os Municípios e com órgãos públicos, desde com a homologação da Procuradoria Geral do Município e 

ressalvado o disposto nos íncisos I e II, do § 2º deste artigo. 

§ 1º Inclui-se na delegação de competência estabelecida no art. 1°, inciso 1, deste Decreto, a ordenação de despesas com 

pessoal, encargos sociais da Administração Direta, cuja competência é privativa do titular da Secretaria Municipal de Finanças. 

§ 2• Excluem-se da delegação estabelecida no are 1º, inciso 11, deste Decreto, por ser de competência exclusiva do Senhor 

Prefeito Municipal: 

I - as operações de crédito, empréstimos e financiamentos, que deverão ser firmados pelo Prefeito Municipal; 

II - Os instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial mobiliário ou imobiliário, os instrumentos 

de aquisição de bem patrimonial imobiliário e instrumentos de cessão de pessoal. 

§ 3º As competências delegadas neste Decreto, poderão ser avocadas específica ou genericamente pelo Prefeito. 
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§ 4° Entende-se como Ordenador de Despesa a autoridade investida do poder de realizar despesa que compreenda os 

atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recurso pelos quais responda. 

§ 5º 0 Ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão. 

 Art. 2º Considera-se, para os efeitos deste Decreto, ordenada a despesa a partir da respectiva requisição de compras, 

responsabilizando-se como seu ordenador, o titular do órgão cuja dotação orçamentária for onerada. 

Parágrafo único. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem o prévio empenho. 

Art. 3º As notas de empenho, nas quais deverão constar, em local apropriado, o nome do ordenador da despesa, seu 

cargo e a citação que a delegação de competência se dá por força do presente Decreto, serão emitidas pela Secretaria de Administração. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

MANDO, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução do presente Decreto pertencerem que 

o cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. Ao ilustríssimo Secretário Municipal De Administração, Obras, 

Transportes, Urbanismo e Habitação o faça imprimir, publicar e correr. 

Gabinete do Prefeito do município de Milagres do Maranhão, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

vinte um, 25º Aniversário de Emancipação Político – Administrativa. 

 

JOSÉ AUGUSTO CARDOSO CALDAS 

Prefeito Municipal 

 

CERTIFICO que nesta data publiquei o presente Decreto n°. 02/2021, por meio de Edital, tendo sido afixado um exemplar 

no mural desta Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, e demais locais de acesso ao público. 

Milagres do Maranhão (MA), 04 de janeiro de 2021. 

 

ANTONIO DE PÁDUA VERAS LOPES 

Secretário Muniicpal de Administração, Obras, Transportes, Urbanismo e Habitação.  
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