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DECRETO N° 5063, de 23 de novembro de 2001

Estabelece regras de delegação do exercício de 
competência, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. Io Fica delegado o exercício de competência ao Titular da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças para a prática dos seguintes atos, conjuntamente com 
as autoridades nominadas a seguir:

I - abrir e encerrar contas bancárias, assinar cheques e emitir ordem 
bancária, conjuntamente com a Titular da Secretaria Municipal de Tributação, observando-se 
no que couber, o art. Io, a, do Decreto n° 5042, de 19 de outubro de 2001;

II- autorizar a abertura de licitação, na modalidade de convite, destinada à 
compra de materiais e execução de serviços, cabendo-lhe sua homologação e a formalização 
do respectivo contrato, determinando a emissão de ordem de pagamento;

III- determinar a emissão de empenho, transferências bancárias entre contas 
do Município, e suprimento de fundos aos diversos órgãos da Administração Direta do 
Município.

Art. 2o Ficam-lhe, ainda, delegadas as atribuições previstas no inciso II do art. 
Io, referentes ao procedimento licitatório destinado a execução de obras e serviços de 
engenharia, pelo prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da vigência deste Ato 
Administrativo.
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Art. 3 o Cabe, também, ao Titular da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, por delegação de competência, determinar os procedimentos relativos a dispensa e 
inegibilidade de licitação, de acordo com estatuído na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 
com as alterações promovidas pela Lei n. 8.883, de 08 de junho de 1993.

Art. 4o A delegação do exercício de competência de que trata este Decreto, 
confere ao Titular da Secretaria Municipal de Administração e Finanças a condição de 
ordenador de despesa dos atos praticados com fundamento no mesmo, enquanto perdurar o 
prazo de vigência da delegação.

Parágrafo único. A autoridade delegada encaminhará ao Chefe do Executivo 
relatório circunstanciado de todos os atos praticados na forma determinada neste Decreto, até 
o dia 05 (cinco) do mês imediatamente posterior ao da realização dos respectivos atos 
administrativos.

Art. 5o Quando entender necessário, poderá a autoridade delegante exercer, 
mediante a avocação do caso, os correspondentes poderes de sua competência, ora delegada, 
sem prejuízo da validade da delegação aqui determinada.

Art. 6o Todos os atos previstos neste Decreto, antes de sua realização, deverão 
ser submetidos ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n° 593 de 30 de julho de 2001, 
exceto àqueles que sejam praticados para atender situação de necessidade inadiável de 
relevante interesse público, os quais serão submetidos ao Colegiado na primeira reunião após 
sua efetivação.

Art. T  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 30 de setembro de 2001.


