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"f)ísptie sobre a criaçdo de IInidu(1cs administrativas

denominadas

Secretarias

E\Wlti\'(J.~

Orçamentarias.,

\'íllculada.~aos órgãOSda Adrnillislraçllo Pública Direta do
Poder Exefutivo do r..fullicípío de UmJJUrerarna,e dá outras
pmvitli'llôas.".
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PREFEITO MUNICIPAL

DE URURURETAMA,

Lui;:. VladcirfoflOliveira de ~lIeiro::.

Filho, no uso das atrihuiçocs contidas no inciso 111do 3rt. 57, ambos da Lei Orgánir.:a do \1unicípio
(lOM): Faço saber que a C..J.mara\,ofunicipal de Urubun:rama-CE aprovou c cu sanciono e promulgo a
seguinte Lei Municipal:

Art. lI!.Cria, no ãmhito da Administração
administrativa

dcnominaw

Illlblica Direta do rLX1erExcçurivo, a unidade

Secretaria Executi\'a Orçamentária, cujas atribuiçocs c responsabilidades

estão definidas nesta I.d.
Art. 2'J. Ficam criadas as Secretarias [xecutÍ\"as Orçamentárias para todas as Secretarias
Municipais da Adminislraç;lo Pública Direta do Poder Executivo, e equiparadas de Uruburetama:
~JI'.Em rq~ra o Sn:retário Municipal. descentralizado

e

por meio lb ki \.lunicipal n° 500,

de 10 de janeiro de 2013 c Ld Federal nO 4.320, dl' 17 de março de 1964, é o onlcnador de despesa,
~endo,

por meio de portaria,

Secretário Executivo Orçamentário

emitido pelo Chefe do roder

Executivo

\..Iunicipal, nomear o

para fazer o papel de oroenador de despesa, com basc nesta lei,

dividindo funçàes adminisLrari\'as, com aquele Sl'Crcrárin.

J

~21l.Poderá

o Chefe do Poder Exl.'Cutivo Municipal descentralizar

() ordenador de despesa

d Secretário Municipal.
!:i3l!.

Não ocorrl'ndo

a desccntralizaçán

JispnSI:l nesta lei o ordt:nauo

de despesa

continuará sendo o Secrl'rário Municipal de cada pa~(a de governo.
Art. 3°. Compete às Secretarias [xccutÍ\"as Orçamentárias
proccssamemo

definidas nu artigo anterior o

das despesas, nos termos da Lei ni' 4.320, de 17 de março de 1964, compreendendo

seguintes atribuiç{)es:
l.

Empl~nhar,liquidar e autorizar () pagamento da despesa;

Pr.JÇ3S03rt$ Buk;io, /91- Centro, CEP n" 62650~(}()(} - Umburer.ama.-CE CNIJ n" OT.611.06f}/OOOI-IO

as

•1

I
P,~d"","'_.pai

••

Ó"

Ulllooreta/TlQ
Um""'"

(rmp:>c~!

Parágrafo

Único: Ortlcnador

de despesa é toda e qualquer

rt...<;ulreIlla emissão de empenho, a liquidação. <1autorÍZaçào de pagamt:nw,

autoridade,

cujos atos

a concessão de suprimento

de fundos ou os disptnd.ios de recursos do !\.funicípio nu rx:!a qual responda.
Art. 69, O Secretário Executivo Orçamentário,

r cjuÍZos

causados

à Fazenda

Pública

Municipal

salvo conivêncu.

decorrente

nãn é responsável por

de atos praticados

por agente

•,

subordinado que cxorbitaruas ordens recebidas.
Art. T'J. O órgão central de contahilidade,

vinculado á S•.:cretaria lk Aclmíni.slração,

Planejamento c Finanças, inscrc"cr,i como gcstor responsável todo o Ordenador da l1cspcsa. o qual
pooerâ ser exonerado, porém sua rcsponsabílidadc

•

persiste até o julgamentos regulare.",de suas contas

pqn Tribunal de Contas respectivo .
Ar£. 8°. As despesas
orçamentária

com a execução

consignada de cada Seuetaria

\tunicipal

desta

Lei scr:lo suportatLts

rcla docação

ou úrg<10equiparado indicados nesta Lei, as

quais serão suplcrnentadas, se nt-'Cessário.
An. 9". Ficam ft:mgadas as disposil,'ocs em contr.lrio.
Art. 10. Esta l.ci entra em vigor na Ua£a de sua puhlical,~ào. c terá seus efeitos jurídicos
retroagidos a I"de janeiro de 2013.
Paço da Prefeitura Munidpal

de Uruburetama

- Ceará. em 03 de junho de 1013 .
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