ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete da Prefeita
DECRETO No

01

08009/2021.

Delega poderes para ordenador dê dêspesas

da Secretaria da Cultura e Turismo e adota
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atÍibuiçôes
constitucionais, na Lei Orgânica do Município e êm especial, na Lei Municipal no 1 .103, de 27 de
novembro de 200í , e

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos internos de
realização da despesa e de prestação dos sêrviços públicos, bêm como o atingimento das metas
e a manutenção do equilÍbrio da execuçáo orçâmentária e Íinanceira;
CONSIDERANDO a necessidade de descentralizar os atos administrativos da
gestão orçâmentária, financeira ê patrimonial com a Íinalidade de promover a efetividade das
decisões;
CONSIDERANDO que

a

descentralização das decisões administrativas

é

um

princípio de carâer obrigatório previsto em lêgislação, com a finalidade de tomar mais céleres a
soluÉo dos problemas ligados ao interesse público ou da coletividade;

CONSIDERANDO, a determinaÉo de que sê contém o parágrafo 2o do artigo 41 da
Carta Constitucional do Estado do Ceará.
DECRETA:

Art. 10. DELEGA ao WALISSON SILVA GOMES' servidor público, ocupante do
provimento
em comissáo de GooRDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ll,
caÍgo de
SIMÍBOLCiGIA CDA-g, CPF n' 037.07í.0í 3.47, integrante da estrutura organizacional do Poder
Executivo de Tauá, junto à Secrêtaria da Cultura e Turismo, poderes para, a paJtir_d_a_data deste
Decreto, exercer a! funções de ordenador de despesas, no âmbito da SECRETARIA DA
CULTURA E TURISMO, desempenhando todos os atos, dos quais resultem emissão de
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndios de recursos do município, e os
demais atos neceséários àfiel execução dos atos ob.ietos da delêgação, incluindo-se, os poderes
para celebrar contÍatos, convênios, ajusles, acordos e outros instrumentos congêneres, pêlos
quais esta responda, observadas as exigências legais, ficando o mesmo obrigado a
apresentação dâ prestação de contas de gêstão de sua responsabilidade pêrante o Tribunal de
iontas do Estado do Ceará - TCE-CE na forma da legislaÉo peÍlinente e, igualmente, sujeito a
tomada de contas realizadas pelas auditorias de controle interno ou pelas realizadas pelo
controle extemo, quando ajuizadas necesúrias, pelos órgãos competentes'

Art. 20. Todos os atos administrativos de gestáo orçâmentária, Íinanceira

e

patrimonial praticados pelo ordenador dê despesa, em cumprimento a delegaÉo de poderes,
ôbieto deste decreto, deveráo ser realizados por foÍçâ de documento que crmprove,
devidamente, a operação transacionada e registrados na contabilidade mediante a classificação
na conta adequada.

Art. 30. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus
efeitos que retroagirão a dala de 04 de janeiro de 2021 .
PAÇO DA PREFEITuRA MUNIGIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, em oB de janeiro de 2021'
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PREFEITA MUNICIPAL
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