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DECRETO N° 058, DE 4 DE JANEIRO DE 2010 

Dispõe sobre a nomeação da Secretar ia de 
Assistência Social - SAS e Gestora do FMAS e 
FMDCA, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas 
atribuições e prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica do Município - LOM, 
de OS de abril de 1990, 

DECRETA: 

Art. 1 o - Nomeia e designa a Senhora Francisca Emmanuelle 
Almeida Silveira, portadora do CPF N° 622.757.553-49, Carteira de Identidade NO 
95002651587 SSP-CE, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Secretária 
Municipal de Assistência Social, e de Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social e 
do Fundo Municipal dos Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente - FMDCA, 
parte integrante do Quadro de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 

Art. 2° - Ficam revogados o Decreto Municipal n° 025/2009 e 
026/2009, ambos de 2 de maio de 2009. 

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO L DE JAGUARIBARA, em 4 de 
janeiro de 2010. 

Centro Administrativo Porcino M aia 
A,•,•nidalh':Nm fk '11ettf'7<!S. 3511-Centro- Jaguariburo - Ceará- CEP: 63.490.1100- Telefone· 88-3568.4530 

seinfiuguoribora@!vohoo.clim.br 
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DECRETO N° 059/2010, de 04 de janeiro de 2010. 

Delega competência para os atos 
que menciona, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso d e suas atribuições 
legais, e ainda na forma estabelecida nos artigos 100 e 101 da Lei Orgânica 
Municipal, 

DECRETA: 

Art. 1° O Prefeito Municipal de Jaguaribara delegada 
competência a Secretária Municipal Sra. FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA 
SILVEIRA, para, no âmbito da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SAS, atuar como 
Gestora e Ordenadora d e despesas das Unidades Gestoras Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS e do Fundo Municipal dos Direitos Fundamentais d a 
Criança e do Adolescente - FMDCA, e para praticar os seguintes atos a partir de 04 
de janeiro de 2010: 

I - gerir a Secretaria de Assistência Social - SAS e estabelecer 
p olíticas de aplicação dos seus recursos financeiros através de suas Unidades 
Gestoras Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e do Fundo Municipal d os 
Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente - FMDCA, de acordo com a 
programação financeira do Município; 

11 - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações 
previstas na Lei Orçamentária Anua l; 

111 - encaminhar à contabilidade central do Município as 
demonstrações de receitas e despesas para fins de consolidação, de todas as 
a ções contábeis que formam o F.M.A.S. e o F.M.D.C.A.; 

IV - subdelegar, através de portaria, competências e atribuições 
pelos estabelecimentos d e prestação de serviços e setores da administração 
p ública a cargo da Secretaria de Assistência Social - SAS do Município ; 

V - assinar cheque(s) com o (a) responsável pela Tesouraria Gerai 
da Prefeitura, quando for o caso, de todas as contas correntes vinculadas à s 
Unidades Gestoras Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e do Fund o 
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Municipal dos Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente - FMDCA, 
abertas em Instituições Financeiras; 

VI - ordenar empenhos e pagamentos das despesas da respectiva 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SAS através das Unidades Gestoras Fundo 
M unicipal de Assistência Social - FMAS e do Fundo Municipal dos Direitos 
Fundamentais da Criança e do Adolescente - FMDCA; 

VIl - Autorizar os repasses financeiros para as Associações 
Comunitárias, Fundações e Entidades conveniadas com a Secretaria de Assistência 
Social - SAS na forma da Lei; 

VIII - autorizar a realização de licitações, nas modalidades previstas 
na Lei N° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também na modalidade 
Pregão, para aquisição de materiais e execução de obras ou serviços, no interesse 
da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SAS; 

IX proceder à homologação dos processos licitatórios , 
adjudicando o respectivo objeto, na forma regulamentar; 

XI - autorizar a realização de licitações previstas na Lei N° l 0.520/02, 
p ara aquisição e contração de bens e serviços comuns; 

XII - manter controles nec essários à execução orçamentária da 
Secretaria de Assistência Social - SAS {F.M .A.S. e o F.M.D.C.A.), referente a 
empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas 
próprias, constitucionais, transferências voluntárias, convênios e contratos firmados 
para o Município; 

XIII - manter, em conformidade com o setor de patrimônio da 
Prefeitura Municipal. os controles necessários sobre os bens incorporados ao 
Patrimônio sob sua responsabilidade; 

XIV - encaminhar à contabilidade central do Município: 

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas; 

b) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral da 
Secretaria; 

XV - providenciar, juntamente com a contabilidade central da 
Prefeitura, as demonstrações mensais de forma consolidada, a se rem enviadas ao 
Tribunal de Contas dos Municípios por meio magnético através do SIM - Sistema de 
Informações Municipais, e a Prestação de Contas de Gestão das Unidades Gestoras 
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e do Fundo Municipal dos Direitos 
Fundamentais da Criança e do Adolescente - FMDCA; 

Cmtro Admittistm tivo J>orcitto Ma in 
. \ i'ftlidrz V.:z:cr ftl de \1Cl<ezes, 350 -Centro- faguarib.zrn- Cenrá - CEP: 63.490.000- Telefone: SS- 356SA.~31l 

seinfiaguaribam@tftllwo.cotu.br 
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XVI - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos 
de prestação de serviços e dos empréstimos firmados para a SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL- SAS; 

XVII - autorizar inscrição de despesas da Secretaria de Assistência 
Social (F.M.A.S. e o F.M.D.C.A.) na conta "Restos a Pagar" definidas no artigo 36 da 
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

XVIII - autorizar o pagamento de indenização de despesas, nos 
casos devidamente fundamentados, dando ciência ao Prefeito Municipal; 

XIX - autorizar a concessão de diárias, bem como ordenar o 
pagamento de indenização de diárias e ajuda de custo, observando as normas 
regulamentares e o legislação pertinente; 

XX- reconhecer despesas de "Exercícios Anteriores"; 

XXI -autorizar o pagamento de Indenização de Transporte; 

XXII - assinar todos os documentos necessários à execução da 
despesa; 

Art. 2° - Fica revogado o Decreto Municipal no 026/2009 de 02 de 
maio de2009. 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Ceutro Administrativo Porcino l\ofain 
.h·enidtr lJezerm rte ,\1me::e;, 350 -Centro- Jaguaribam - Ceará - CEP: 63.490.000 - Tellfoue: 88- 356S.4:Utl 

sei11fj(!g!llll"Íbarn@l{II/IOCI.COIII.br 
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DECRETO W 132/ 2012, de 30 de abril de 2012. 

., 
i 

Delega competência para os atos 
que menciona, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso d e suas atribu1ções 
legais, e ainda na forma estabelecida nos artigos 100 e 1 O I da Lei Orgânica 
Municipal, 

DECRETA: 

Art. 1 o 8 Prefeiro Municipal ae Jaguaribara delegado 
competênc10 o )ecr..:>tnrio Mun1cipal Srr:t F~ANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA 
SILVEIRA para, no ôrr'blto do PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGAU~IBARA, atuar como 
Gestora e Ordenadora de despesas dos LJntdades GesToras Fundo GeraL Secretaria 
do Turismo, Fundo Municipal de Educoção-FME, Secretaria a e Desporto, Secretaria 
da Juventude e Cultura, Secretaria de lnfra-Esrrutura e urbanismo, Secretaria de 
Agricultura e Recursos Hídricos, FUNDO MANUT DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL 
PROFISSIONAL DO M.AGISTERIO - I=UNDEB, SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA -
SPAe paro praticar os seguintes atos a part1r de 01° (prirne1ro) d e maio d e 2012: 

• - ~.:.;er• , Furdo '--;era1 Fur:do MuniCipal de Eoucação FUNDEB e 
derna1s Secre1arias Municioal det1nidas no art. 1 o deste Decreto, e estaoelecer 
políticas de aplicação dos seus recurso~ f1nance1ros, de acordo c:on; o 
progromoçóo finance1ro do Município; 

li - acompanhar, avaliar e dec1dir sobre a realização das ações 
previstas na Le! Orc:-Jn"f~'l-ério AnL·al; 

11 - erc:apw·-har á cortabi!icade cenTral ao MUniC!plc 05 

demonstrações de rece.tas e despesas pare tins de consoliooçãc. de todas m 
ações contábe1s aue tormom as Unidades Gestoras defínidas 'lO art. 1° deste 
Decrete, 

I v - subdelegar, arraves de portaria, competências e atribuições 
pelos estabelecimentos de prestação de serviços e setores da odrninistração 
público do \l\un1cip•o 

v ass ·1ar chequets) 
da Prefeitura, quoncCJ f ,)r o cmc\ dP TOdas as -::onras correntes vin:;ulodc~. 

( ,liflY. l•lsui:: · ;.;·.rtJo'tJ Po:ciHIJ l .iouz 
\ ~l : ,;;d. Ht':l . r;l 11.: !\111 " _{"<O "'tt} l . ..:JlLYV la: .. ;uo . ~IJ'fi . c·(' H ··á - ;'rP: (~ j_..JCJf).(J(J(;.- r ..:ll}OiiC: ~ ... ,....,- )'}<;~(.f.:; ~i: 

f!:K!!!i.l·JXJ!.!.!_~:~.~1E !i!:.YJJ!!l .lt,~t~:!Q!.~~ .lll. 
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Unidades Gestoras detllrtdm no a ri. 1 o deste Decreto. abertas em Instituições 
Financeiras; 

VI - ordenar empenhos e pagamentos das despesas das respectiva 
un_idades Gestorqs definidas no art. 1 o deste Decreto; 

VIl - A'".ronzar os repasses fínance1ros para as Associações 
Comunitárias. Fundações e Entidades conveniadas coM o Secretaria de Ass1stência 
Social - SAS na forma da Lei, 

VIII - autorizar a realização de licitações, nas modalidades previstas 
na Lei No 8.666/93. e suos alterações posteriores. como também na modalidade 
Pregão. para aquisição d e materiais e execuç ão de obras ou serviços, no interesse 
da Prefeitura Municipal de Jaguaribara; 

IX preceder à horologação dos processos licitatórios. 
adjudicando o respE:ciivo obJeto. no forma regulamentar: 

X!- avto:i<..m a realização de licitações previstas na Le1 l'-i0 i0.520/02. 
para aquisição e cortraç ~o .:je bens e serviços comuns; 

Xl_l - man+er controles necessários à execução orçamentário das 
Un-idades Gestoras definidas no art. 1 o deste Decreto. referente a empenhos, 
liquidação e pagamento rias despesas e aos recebimentos das receitas próprias, 
constitucionais, tronsferéncías voluntárias convênios e contratos firmados para o 
Município · 

XIII - mor ~er. err. conforn-.:dode com o setor de patrimônio ao 
Prefeitura Municipal. os controles necessários sobre os bens Incorporados ao 
Patrimônio sob sua respon,abilidode 

XIV - encaminhar à contabilidade centrai do Município: 

a) mensalmente as demonstrações de receitas e despesas; 

b) anualrr.ente. o inventário dos oens rnove1s e o balanço geral ao 
Secretaria; 

. xv - prc''idenCiar jUntamerrte corn o contabilidade central do 
Prefeitura. os demonstrações rnensais de forrr.8 consolidada. o serem enviados ao 
Jribunal de Contas aos lv\unicipios por me1o rnagnérico através do SIM - Sistema de 
Informações Municipais. e o Prestação de Contas de Gestão dos Unidades Gestoras 
as Unidades Gestoras definidos no ari. 1 o deste Decreto; 

/ 
XV' - ma..,ter os ::;ontroles necessários sobre convê'lios ou contratos I,. 1 

de prestação de servicos e dos empréstimos firmados para a Prefeitura Municipal de '·1i 
Jaguaribara; rv 

Cc..t ,·c' '>..!lllmist"""'" hn< i•111 .. !c'll' íf-1/ / -·' 
.'I.Vellttla He: crr:t tl.l.' \1P111'::~• • .l'ifl-i..'l'lclr<'- l c~gundltttrn. Cu. o·ti- C'EP· 1:.3.4<1/j,(}(lfl - 1 elejonc· 8-'<- hl-:,<.46.~0 .,. Í; ÍL , .. ~ 

".f!.!!Li!i;:Ji:lrillara <Yu,rlw{l,t m11. o r '~ / I 
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XVtl - autorizar inscrição de aespesas das unidades Gestoras 
definidas no art. 1 o dest:; C ec eto PC cor,to ''Restos a Pagar" definidas no artigo 36 
d a Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

'<VI'! ~ todz:'Jr c ::-ogcr~ento de 1ndenizacão de despesas nos 
casos dev•damenre rur1domentados, dando ciênCia ao Prefeito fviLJntCIPOI: 

XlX - autor:zor a c oncessão de diémas bem corno ordenar o 
pagamento de indenização de diárias e ajuda de custo, observando as normas 
regulamentares e a leg1slacão pertinente; 

XX - reconhecer despesas de "Exercícios Anteriores"; 

XXI - autorizar o pagamento de Indenização de Transporte: 

XXII - assinar todos os oocumentos necessários à execução da 
despesa· 

Art. 2° Este Dl';;creto enrra em vigor a partir de 1° (primeiroj de maio 
de 2012 (dois mil e doze) na data de sua pubrcação, revogadas as disposições em 
c ontrário. 

Centm Admimstmtn·t, Pr-.-r iuo i\'lt ri11 
.4.Vt'lllda Bl':;,•rru AL' Uri!c':e:;, 35(} -Ceu!ru· Jwgunril>am- C.-ur,i - Cl:P· 6.3.-190.000- Telefvue: 88-3568.4530 

~em ·;,1X!.!.f![.Wura{!)ualwo.co•ll.bl 

~'8illllllllillllli-::=:;;;::;;J~;:t~~§i!l:.-:J:1WiiSL..:rt.:U~~ .,.n2V~MtWC .zm~l'.AtZi'!·itMffii!ê:e:tlttlfli!iói~~ 
~{.-"f ·~~. ·~ ,Y· -'• Q,}r. ;_._·~;r·~·~·-:· 


