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DECRETO Nº 980, de 7 de fevereiro de 2017. 

 

Nomeia Chefe de Departamento de 

Administração de Campos, Quadras e 

Ginásios esportivos, e dá outras 

providências. 

 

 O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica nomeado para o cargo de Chefe de Departamento de 

Administração de Campos, Quadras e Ginásios esportivos, nos termos do art. 

13, a, da Lei Municipal nº 243, de 26 de dezembro de 2011, o Sr. Vivaldo 

Barbosa dos Santos Neto. 

 Art. 2º. Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 7 de 

fevereiro de 2017. 

 

MILLER SILVA FERRAZ 

      Prefeito Municipal.�
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PORTARIA N° 627/a, de 07 de fevereiro de 2017. 
 
 

Designa servidor municipal para exercer as 
atividades não remuneradas de fiscalizar e 
atestar a comprovação da entrega dos bens 
ou da efetiva prestação dos serviços. 

 
 
O Prefeito Municipal de Macarani-BA, MILLER SILVA FERRAZ, no 

uso das suas atribuições legais, com arrimo na Lei Orgânica do Município de 
Macarani. 

 
- Considerando a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios 

para que seja designado servidor para apurar a liquidação da despesa, 
principalmente no tocante as exigências contidas no Art. 63, § 2º, III, da Lei 
4.320/64. 

 
 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º - Designar o Servidor Municipal IRANILSON ANTUNES DA 

LUZ, matrícula nº 2199, para exercer as atividades não remuneradas de 
fiscalizar e atestar a comprovação da entrega dos bens ou da efetiva prestação 
dos serviços quando da liquidação da despesa. 

 
Art. 2º - Os pagamentos oriundos da liquidação das despesas somente 

se processarão após o servidor acima designado firmar comprovação do quanto 
estabelecido no Art. 63, § 2º, III, da Lei 4.320/64, mediante declaração no verso 
do nota fiscal e/ou recibo. 

 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 

revogando-se todas as disposições em contrário. 
 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 07 

de fevereiro de 2017. 
 
 

MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal 

 


