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Decreto Nº017/2014

Nomeia Comissão de Servidores Municipais 
para proceder ao reconhecimento de dívidas 
do Município junto ao Senhor Chamel José Akl 
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Visconde do rio Branco, Iran Silva 
Couri, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelos artigos 73, 98 e 99 da Lei Orgânica do 
Município, CONSIDERANDO:

I - ter chegado ao Poder Executivo Municipal requerimento 
aviado pela Imobiliária JC Imóveis, administradora do imóvel 
de propriedade do Sr. Chamel José Akl, no sentido da 
regularização de despesas realizadas no ano de 2013, porém não 
quitadas oportunamente;

II - que tais despesas, não foram regularmente processadas 
e empenhadas, bem assim não se encontram inscritas em Restos a 
Pagar;

III - 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 Jayme Silva Filho - Secretário Municipal de 
Administração, Luiz Fernando Silva - Diretor de Contabilidade 
e Flaviana Lima Teixeira – Diretoria de Licitação e Contratos, 
sob a presidência do primeiro.

Art. 2º. São atribuições da Comissão ora nomeada:
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I - verificar nos arquivos da Prefeitura Municipal os 
contratos firmados entre o Município de Visconde do Rio Branco 
e o Senhor Chamel José Akl durante o exercício de 2012 e 2013, 
a execução e os pagamentos efetivamente realizados e os não 
realizados;

II - verificar a ocorrência de despesas realizadas e não 
quitadas pelo Município em favor da referida empresa;

III - 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, 31 de janeiro de 2014.

Iran Silva Couri

Prefeito Municipal


