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DECRETO N" 035 1202L, de L2 de Janeiro de2.O2L.

"Dispõe sobre o nomeoção de servidor público
paro o exercício do cargo comissionodo que
menciono e do outrds providêncios".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANHANGUERA - GoIÁs, no uso de suas
otribuições legois conferidas pelo art. 70, lX do Lei Municipal n.001, de 05 de obril de
1.990, Lei Orqânico do Município de Anhonguera, e

CONSIDERANDO o necessidade de provimento de cargo púbtico do poder

Executivo onte o início de umo novo gestõo administrativo no município;
CONSIDERANDO o previsõo legol omporodo pelo art. 6", 11,,,o,,, do Lei

Municipal n" 760, de 27 de moio de 2.020, que dispõe sobre o estruturo odministrotivo
orgonizacionol e institucionol do Prefeituro de Anhonguero e dá outros providêncios;

DECRETA.

Art. 1" - Fica nomeada para o exercício do cargo de DIRETOR A FINANCEIRO

DO IPASA a senhora LUCIA HELENA M.DA COSTA Rt BETRO (CPFIMF N' 409.783.891-

1§I

Art. 2'- São funções comuns do(a) DTREToR(A) FtNANcEtRo Do tpAsA.

Competem ao Diretor(a) Financeiro do IPASA, exercer ante a confiança da autoridade nomeante,
as seguintes atribuições:

| - Arrecadas as contribuições previdenciárias;

ll - Ordenar das despesas em conjunto com o Superintendente do IPASA;

lll - Cotação e aquisição de produtos e serviços;

lV - Promover a movimentação financeira;

V - Aplicar os recursos em conjunto com o Superintendente de acordo com as normas

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e com a Política de

investimento estabelecidas anualmente;

Vl - Promover a contabilidade e prestação de contas relativa ao IPASA;
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Vll - Operacionalizar a compensação financeira entre regimes previdenciários;

Vlll - Promover o pagamento dos benefícios e dos fornecedores

Art. 6'- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE.SE E PUBLIQUE-SE.

ANHANGUERA/GOIÁS, 12 DE JANEIRO DE2.O2L,

Ma @seca
Secretário de Administração,

Governo e Planejamento.
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