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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000
* TEL.: (32) 3559-1900 * FAX: (32) 3559-1903 *
Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br
www.viscondedoriobranco.mg.gov.br

DECRETO Nº 055/2017
NOMEIA COMISSÃO DE SERVIDORES MUNICIPIAS PARA PROCEDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO A CLINICA TERAPEUTICA OBRA SOCIAL SITIO ESPERANÇA. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, das que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IV, da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO:

- Ter chegado ao Poder Executivo Municipal requerimento aviado pela empresa Clínica Terapêutica OBRA SOCIAL SITIO ESPERANÇA, no sentido da regularização de despesas realizadas nos meses agosto, setembro e outubro do ano de 2016, porém não quitadas oportunamente;

- Que tais despesas foram referentes ao credenciamento de internação de vaga social entre a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco e a Clínica Terapêutica Obra Social Sitio Esperança;

- Considerando o disposto no art. 37 da Lei 4.320/64, segundo o qual: “As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê- las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor a Comissão Especial de Reconhecimento de Dívidas de Exercícios Anteriores os servidores Fernando Silva Vilas, brasileiro, casado, funcionário público municipal, (Secretário Municipal de Saúde), portador da Carteira de Identidade Nº  M- 5.328.832 –  SSP/MG,  CPF  Nº  731.560.276-34,  com  endereço
Profissional na Rua Major Felicíssimo, nº 163 - Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, que será o presidente da Comissão; Isabel Cristina de Freitas, brasileira, solteira, ocupante do cargo efetivo de Servente Escolar, portadora da Carteira de Identidade Nº 23.174.302-6 com CPF sob o nº 174.399.868-65, com endereço Profissional na Rua Major Felicíssimo, nº 163 - Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Visconde do Rio Branco/MG e Adrine de Paula Almeida, brasileira, solteira, ocupante do cargo efetivo de Analista de Gestão Pública , portadora da Carteira de Identidade Nº MG- 14.238.936 com CPF sob o nº 092.943.646.66 com endereço Profissional na Praça 28 de Setembro, nº 317, na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, sob a presidência do primeiro.

Art. 2º. São atribuições da Comissão ora nomeada:
verificar a ocorrência de despesas realizadas e não quitada pelo Município em favor da referida empresa;
colher depoimentos dos servidores responsáveis pela aquisição;
emitir relatório circunstanciado da situação verificada, bem assim indicar as medidas de regularização.

Art. 3º. Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para que a Comissão ora nomeada conclua os trabalhos aqui indicados.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 17 de abril de 2017.




Iran Silva Couri
Prefeito Municipal

