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DECRETO Nº 293, DE 21 DE AGOSTO DE 2018. 

 
DELEGA COMPETÊNCIA AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS ATRIBUINDO-LHES 

A GESTÃO E O ORDENAMENTO DAS DEPESAS E LIQUIDAÇÕES DE SUAS 
RESPECTIVAS PASTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme artigos 12, 

90 inciso VI e artigo 116, inciso I, alínea “b”, da Lei Orgânica do Município e 48 da Lei 

Complementar 15/2009; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da busca da eficiência e da agilidade na gestão pública, o que 
demanda descentralização de atribuições e da competência decisória, conforme preceitua art. 93, 
inciso IV da Lei Orgânica do Município; 
CONSIDERANDO que secretários municipais são solidariamente responsáveis com o Prefeito 
pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem; 
CONSIDERANDO que nos termos do inciso II do art. 40 da Lei Complementar nº 15, de 05 de 
maio de 2009, a autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando ou 
encaminhando o caso à consideração de outra autoridade; 
CONSIDERANDO que a busca do desenvolvimento demanda a estratégia de intersetorialidade, 
a qual se funda na articulação de conhecimentos, da experiência daqueles envolvidos nos 
diversos setores de planejamento e nas avaliações de ações com objetivo de alcançar resultados 
integrados e eficientes; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos: 31, que trata da competência comum, do 35 ao 38 
da Lei Complementar n.º 15, de 05 de maio de 2009, que tratam dos princípios normativos da 
administração; 
CONSIDERANDO que a gestão orçamentária e financeira é parte significativa, essencial da 
Administração Pública, demandado sempre comprometimento, dedicação no controle e na 
operacionalidade para alcançar rapidez e segurança nas respostas;   
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica delegada a atribuição de ordenador de despesas aos Secretários Municipais em 
exercício, inclusive em acumulação, que ficarão responsáveis pela gestão, ordenações de 
despesas, liquidações e ordens de pagamentos decorrentes de suas atividades/atribuições 
desempenhadas no âmbito de sua respectiva Secretaria, quais sejam: 
I - Secretário Municipal de Administração, 
II - Secretário Municipal de Cultura, 
III - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
IV - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, 
V - Secretário Municipal de Defesa Social, 
VI - Secretário Municipal de Educação, 
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VII - Secretário Municipal e Esporte e lazer, 
VIII - Secretário Municipal de Fazenda, 
IX - Secretário Municipal de Governo, 
X - Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente,  
XI - Secretário Municipal de Planejamento,  
XII - Secretário Municipal de Saúde, 
 
Art. 2º - A realização de despesas fica condicionada, sob pena de responsabilidade do Secretário 
Municipal, aos limites disponibilizados pela Secretaria da Fazenda, para cumprimento e 
observância das exigências da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001. 
Parágrafo único – A execução de movimentação financeira dos recursos fica a cargo do 
Secretário Municipal da Fazenda e do Gerente de Tesouraria. 
 
Art. 3º - Por força do presente decreto caberá a cada Secretário Municipal cumprir 
integralmente com as competências que lhe são delegadas, sob pena de responsabilidade na 
forma da lei. 
 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor a partir de 
01/09/2018, sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 
Administração e na forma da Lei. 
 
 Conselheiro Lafaiete, 21 de agosto de 2018. 
 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 
José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 
 

 
 
 


