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Decreto n.º 120 de 06 de agosto de 2.021. 
 

 
 
 

“Delega competências, na forma do que dispõe os 

artigos 73, §1º c/c 99 parágrafos único, da Lei 

Orgânica do Município de Visconde do Rio Branco 

e dá outras providências”. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, Luiz Fábio 
Antonucci Filho, no uso de uma de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos 

artigos 73, §1º c/c 99, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, e: 
 

CONSIDERANDO a necessidade de distribuição e o escalonamento das funções nos 
órgãos públicos municipais e das atribuições dos gestores públicos, inclusive em face do 

volume de documentos gerados, recomendando a delegação da atribuição para assiná-
los, e;  
  
CONSIDERANDO que a descentralização administrativa objetiva assegurar rapidez às 
decisões, tornando-se mais célere o atendimento aos pleitos da comunidade,  
  

DECRETA:  
  

Art. 1º Em razão de circunstâncias de índole técnica e com intuito de dinamizar o 
trâmite dos processos administrativos internos, fica delegada aos Secretários Municipais, 

nas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências e/ou no que couber, para:  
I – Expedir portarias administrativas, portarias de provimento e vacância de cargos 
públicos e demais de efeito individual relativo aos servidores públicos, instruções 

normativas ou quaisquer outros atos administrativos para a execução das Leis e 
regulamentos disciplinadores das atividades integrantes da área de competência das 

respectivas Secretarias, Órgãos ou Entidades Municipais, exceto quanto às inseridas nas 
atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e legais do Prefeito Municipal;  
II - Assinar as Portarias de lotação e relotação nos quadros de pessoal;  
III - Assinar as Portarias de criação de comissões e designação de seus membros;  
IV - Assinar as Portarias de instituição e dissolução de grupos de trabalho;  
V - Assinar as Portarias de autorização para contratação de servidores por prazo 
determinado e dispensa, assim como, firmar os contratos de trabalho temporários, 
conforme autorizado em lei;  
VI - Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que forem 
dirigidas ao Prefeito e forem de responsabilidade de sua pasta;  
§ 1º As decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado.  
§ 2º Não é autorizada a subdelegação.  
§ 3º Contra decisão delegada do Secretário, caberá revisão fundamentada por parte do 
Chefe do Poder Executivo, caso seja verificada erro formal ou material.  
§ 4º Os documentos previstos no Inciso VI do Artigo 1º deste Decreto, serão assinados 

conjuntamente com o responsável do departamento de Recursos Humanos, sendo co-
delegada tal competência com o Secretário Municipal da respectiva pasta.  
  
Art. 2º Poderão ser avocadas a qualquer tempo, e ao exclusivo critério do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, as competências delegadas neste Decreto.  
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Art. 3º Os Secretários Municipais responsabilizar-se-ão por todas as ações ou omissões 

a que derem causa no exercício da competência delegada.  
  

Art. 4º O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
  
 

P.R.C. 
 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, em 06 de agosto de 

2.021. 
 
 

 
Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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