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DECRETO Nº 233, 11 DE ABRIL DE 2018. 

 

DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO GERIR E ORDENAR DESPESAS E LIQUIDAÇÕES 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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”, todos da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta FNDE/STN nº 2, de 28 de janeiro de 2018, que dispõe 

sobre os critérios e orientações operacionais a serem observadas pelos Estados, Distrito Federal, 

Municípios e agentes financeiros quanto à movimentação e divulgação dos recursos oriundos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), bem como prazo para sua implementação; 

CONSIDERANDO a necessidade de instituição e movimentação em conta específica de 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), pelo respectivo ordenador de despesas;  

CONSIDERANDO a necessidade das contas específicas do FUNDEB serem abertas 

obrigatoriamente no CNPJ do órgão responsável pela Educação; 

CONSIDERANDO que a movimentação e gestão de tais recursos devem ser realizados pelo 

órgão responsável pela Educação, gestor dos recursos na esfera municipal; 

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 48 e parágrafos da Lei Complementar 15, de 05 

de maio de 2009, que é possível a delegação, pelo chefe do poder Executivo, de competência 

com finalidade de assegurar eficácia e eficiência às ações administrativas; 

CONSIDERANDO que para atendimento ao disposto na citada Portaria é necessário se atribuir 

a gestão e ordenação de despesa ao titular da Secretaria Municipal de Educação, em consonância 

com a estrutura administrativa do Município; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica atribuído ao Secretário Municipal de Educação, em exercício, MOISÉS MATIAS 

PEREIRA, portador do CPF 343.233.416-87, RG M-1.554.729 SSP/MG, a gestão e ordenação 
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de despesas da Secretaria Municipal de Educação, o qual assinará todos os documentos de 

ordenamentos de despesas, liquidações, ordens de pagamentos, bem como a movimentação de 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 

Art. 2° - Que as contas bancárias serão movimentadas pelo gestor da Educação, a que se refere 

o art. 1º, em conjunto com o chefe do Executivo. 

 

Art. 3° - Fica revogado o decreto n° 218, de 15 de março de 2018. 

 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data,  

sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração 

e na forma da Lei. 

 

 Conselheiro Lafaiete, 11 de abril de 2018. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 

 

 

 

 


