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ESTADO DO PIAUÍ 
~~ PREFEITURA MUNlClPAL DEGILBUES 

__;:._.,.. Praça Joaq1.1im . Paranaguà, S - Centro - CEP: 64930-000 

CNPJ: 06.554.216/0001-85 

Dll)CRBTO 1"' 002/2021 - DB 02 DB JAIIIBIRO DE 2021. 

DISPOE SOBRE A DELEGAÇÃO DA 
COMPETENClA DOS ORDENADORES DE 
DESPESA DO MUNIC1PIO DE GILBtraS. E 
DA OUTRAS PROVIDl!:NCIAS. 

O PRltFElTO MUIIICIPAL DB Gn.Buts, Estado do Piauí, nos uso das 
atribuições que lhe confere o art. 70 e lX, da Lei Orgânica Municipal. 

Conâde.ranclo os princípios que regem a fiscalização CQntâbil, 
orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos pO.blicos; 

Conaldenndo que o ordenador de despesa é responsável pelos atos 
praticados com os recuT!IOfi públicos e, portanto, tem o dever de prestar 
contas; 

Conalden.ndo a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos 
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos, 

Dll)CRBTA: 

Art. 1°. F:ica delegada a competência de ORDEKADOR DB DESPBB.AS 
da Prefeitura Municipal de Gilbués, exceto a Secretaria Munjcipal de 
Saúde, Secretaria Munícipal de Educação, Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Manutenção e 
Desenvolvim.ento da Educação Bãsica e de Valorização dos Profiasionais 
da Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e Unidade 
Hospitalar Areolino Mascarenhas Lustosa, ao Secretário Municipal de 
Finanças, Sr. TIIOLIO FERllAJmBS .FIGUBRBDO FILHO, portador do 
CPF: 017.625.998-30, ficand.o autoriza.d a assinar empenhos e ordens 
de pagamento, homologar e adjudicar . lícítações, assinar balancetes, 
balanços, orçam.entoa e demais doeu . entos contábeis, encaminhar 
documentos, responder diligências e de ·s solicitações dos Tribunais 
de Contas do Estado e da União e a p tar contas de convênios com o 
Estado ou União. 

Art. 2°. Fica delegada a competência de 8RDBIIADOR DE DBSPBSA. da. 
Secretária Municipal de Sallde, do Fundo Municipal de Saúde - FMS e 
Unídade Hospitalar Areolino Mascarenhas Lustosa, à Secretâria 
Municipal de Saúde, a Sra. AllTOlfIA 11.AIAllA RIBBIRO DE 
CARVALHO, portadora do CPF: 016.315,473-03, ficando autorizada a 
assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar 
licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais 

documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências 
e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a 
prestar contas de convênios com o Estado ou União. 

Art.3º. Os Ordenadores de Despesa exercerão as atividades sem 
prejuízo das demais atribuiçõe.s dos seus cargos ou funções. 

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua afücaçào no ãtrio da 
Poder Executivo Municipal e sua publícação simultânea no órgão de 
imprensa oficial do Município. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Gilbués-PI, 02 de janeiro de 2020. 

· ueredo Filho 
u "cipal-

~ 
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DECRETO lf• 003/2021, DE 02 DE .JANJtlRO DE 2021. 

DJSPOI!: SOBRE O RECAOASTRAME TO 
DOS SERVfDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 00 POO.ER 
e>CECUTfVO MUNICIPAL DE Oll.BUl!:S- Pl, E 
DA OUTRAS PROVI ÉNCtAS: 

O PRBJ!'B[TO MUNICIPAL DB GILSUÚ-PI, Amilton Lustosa. Figueredo 
Filho, no uso de StUl,;, atribuições legais.. com fundrunento na Lei 
Orgãnka do Muni.cipjo, no qu Re refere o ;ntere ,~ p.:'lt>Uco municipal 
de grande relcvànc!n, convcní~ncla, oportunidade, e : 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizaç o periódica dos datlos 
cádál'Jtráh, do pessoal em ativida.de com o escopo de trnçnr polJticas de 
valorização do ,senr:idor pilblico, bem como para adequar a d istribuição 
dos recursos humanos da Administração Direta Municipal, sobretudo, 
para fins de redistribuiçã.o de lotação de se.nridores ot>se.rvados os 
critérios legais e o inte esse púbUco relevante da continuidade do 
SCJViço público municipal; 

CONSIDERANDO a ncc -ssidade de zelar pelo interesse público, 
mormente no que tari.ge à proteç o do ErArio, atrav<!s do controle dos 
gastos com pessoa.!, de maneíra a equilibrar aii. finanças públicas. 

DECRETA, 

Art. 1°. Os senr:idores públicos cm atividade da Admíni .. tra.çil.o Diréta do 
Poder Executivo Municipal de Oilbués-PI , devera.o se recada:E;trar, nas
oondiçõcs definidas n este Decreto, com a finalídade de promover a 
atualização de seus dados. 

Art. 2". O período de recadastramcnto dar-se-á ímpreterivelmente de 
11/01/2021 a 22/01/2021. 

Art. 3°. O rccadast:ramento dar-se- á mediante o oomparecim nto do 
servidor junto ao órgão municipal, munido da cópia dos seguintes 
docu.ment.os: 
! - documento de identidade i-econhecido legalmente em territôrio 

nacional, com fotografia; 
II - tltulo de eleitor e comprovante de votação da última .,J.,içà.o; 

Ili - cadastro nacional de pes- fisica - CPF; 

IV - certificado de .-cservi.s-ta. ou dispensa de lncor,;,oraçAo, ao do se><o 
masculino; 
V - comprovante de ree ·d ncia atualizo.do; 
VI - comprovante de conclusão de habilitaç~o exigida para o cargo, 

devidamente reoonhecida pelo sistema federal ou pelo,;,. si,;r.t<,mas 
estaduais de ensino, conforme o c,;,,'c'o; 
VII - comprovante de regist>v ern órsAo de classe, quando se tratar de 
profissão rcgulamentii.d.a; 
VIII - certidã.o de casamento, quando for o caso; 

IX - certidão de nascimento dos filhos, quando houver; 
X - docum.ento de itlentid.ade reconhecido legalmente em t.errit-O.rio 
nacional. com fotografia, ou certidão de nascimento tios dependentes 
legais. se houver. é documento q.ue comprove legalmente a oondiçAo de 
dependé ncja, bem. como ae tem algum d .ependente •·■peal.al; 

XI - Contracheques alternados dos ultiJnos 6 (seis) meses (agosto. 
outubro e dezembrol 
XII - compl'Ovante de escolaridade dos dependente"' at6 14 a.nos, 3e for 

O C\\$0. 
§ 1 º . Alem dos documentos elencados no art. 3", o servidor deverá: 
1 - ap, esentar 01 (uma) foto 3;,c4 recente. 
n - reaponder ao• que1J,tion,mento• <lo N1<>a.d.aatN14or. 

§2". As cópias dos documentos referidos neste artigo sào 
imprescindlvel. 

Art. 4", O r cadastramento de que cuida este Decreto será ooord<!:nado 
pelá 5ccn:tarta Municipal de Administração e realizado junto ao órgão 
municipal, conforme estã sendo divulgado . 

Art. Sº. O seTVldor público municipal que, sem justi ,cativa, deixar de ;..e 
recad.ast.ar no prazo que vier a ser est.abeleéido terá aus1xmso o 
pagainento dos seus venciJnentos, sem prejuízo d e ou.tra'c' medidas 
ca'biveia . 

Paragrafo O.nico. O pagamento a que se refere o "caput" deaté artigo aerá 
restabelecido quando da regularizaç o do reco.do.strnmc:nto no. formo. 
dc:t:crmlno.da por c&te O<":cn-:to. 

Art. 6". Respontleré. nos termos da leglslaÇão pertinente, o servido 
p0blico munici pal que ao se recada...tràr prestar infonnações incorretas. 
ou incompleta;EJ .. 

Art. r. A Secrceta.ría Municipal de Adrninistraç o. no prazo de JS 
(quinze) d ias oontados do tt:nni.no do n!dadast:ramento, apresenta.rã o 
relatório final ao Prefeito. 

Parágrafo .:m;co. As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal de 
Admini stração, a.pós o pra,;:es,;r.a;men o dos do.doe colhid.os ao l.ongo de> 
recade.atrarnenw, servirã o de base para a toma.da. das providê:nda& 
co.blvei:., inclusive para fin"' de redistribui.ção de lotaçA.o de servidores. 
observados os cri.térlos legais e o irt térésSé p ublico reJ,.vante da 
continuidade do 19ervJço público muníoipál, ainda para a preservação 
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restituição ao Erário se for o caso, bem como para apuração de 
responsabilidades, observados os procedimentos legais. 

Art. SD. A Secretaria Municipal de Adntinistração editarã as instruções 
complementares a este Decreto para assegurar a efetivídade do 
recadastramento. 

Art. 9°. Este decreto entra em vigor na data de sua afücação no átrio do 
Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de 
imprensa oficial do Município. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Gilbués-PI, 02 de janeiro de 2020. 
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