
Estado do Piaur

PREFEITURA MUNICIPAL  DE

J®SE  DE  FREITAS

UM NOVO TEMPO

DECRETO N°   184/2022

Delega Competencia.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS, ESTAD0 D0 PIAUI, no
uso  de  suas  atribuig6es,  que  lhe  confere  o  art.  72,  inciso  11  e  VI,  da Lei  Orginica Municipal

(LOM), e

CONSIDERANDO   a  conveni6ncia  t6cnica  da  delegapao   de   compet6ncias   e
responsabilidade no ambito do Poder Executivo,

DECRETA:

Art.  10.  Fica  delegada  a  competencia,  no  inbito  da  Secretaria  Municipal  de  Administra9ao,
Finangas e Recursos Humanos o titular RUMMENIGGE RIBEIR0 DA ROCHA, identidade
n°  I.951.384, Sspml, CPF n° 654.332.033-87, Secretdrio Municipal de Administrapao, Finangas

e  Recursos  Humanos,  nomeado  pela  Portaria  n°  316/2022,  de  08/12/2022,  mantendo-se  o
Tesoureiro Municipal atual, FRANCISCO DE ASSIS DE ASSUNCAO MORAIS FILHO, RG
n°.1.538.600  SSPPI,  CPF n°.  635.217.413-20,  nomeado pela portaria de n°.  02, de 04/01/2021,

observadas as compet6ncias previstas em Lei, em conjunto, para a pratica dos atos de:

I  -   ordenagao  de  despesas  das  respectivas  unidades  organentdrias  e  dos  fundos  a elas
vinculados, mos limites dos correspondentes cieditos orgamentinos;

11 -Adotar as medidas cabiveis na forma da lei.

Art. 2°.   Excluem-se da delegagao estabelecida no art.  1° deste Decreto, por ser de competencia
exclusiva do Senhor Prefeito Municipal:

I - as operac6es de cr6dito, empr6stimos e financiamentos, que deverao ser firmados pelo
Prefeito Municipal;

11 - Os instrumentos de alienagao, cessao ou concessao de bern patrimonial mobiliario ou
imobilidrio, os instrumentos de aquisi9ao de bern patrimonial imobilidrio e instrumentos de
cessao de pessoal.

Art.  3°.  A  competencia  ora  delegada  podera  ser  avocada,  a  qualquer  momento  pelo  Prefeito
Municipal.
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Art. 4°. 0 Secretdrio Municipal e o Tesoureiro deverao responsabilizar-se por todos os atos, ag5es
ou omiss6es praticadas no exercicio de suas competencias administrativas.

Art. 5°. Nenhuma despesa podera ser realizada sem o pr6vio empenho. E nenhum pagamento, sem
a pievia liquidapao, de acordo com a Lei Federal n°. 4.320/64.

Art.  6°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao, com efeitos retroagindo a 08 de
dezembro de 2022, revogadas as disposig6es em contrdrio.

GABINETE DO PREFEIT0 MUNICIPAL DE JOSH DE FREITAS, ESTAD0 DO
PIAuf, em 08 de dezembro de 2022.
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