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PORTARIA N° 052/2017
Dispõe sobre a designação de servidor para proceder à
cobrança administrativa de débitos, autos n° 633121
certidão de débito n° 053/2017, e dá outras
providências.

O Prefeito do Município de Rio do Prado, no uso das atribuições
previstas no art. 75, incisos VI, c/c com o art. 99, inciso II, alínea "d", ambos
da Lei Orgânica Municipal,
Considerando o Ofício n° 344I2017ICAMPIMPC, encaminhado
pelo então Procurador-geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais;
Considerando que as decisões do Tribunal de Contas que
apurem débito devem instruir ação judicial de execução a ser proposta pelo
Município ou entidade municipal lesada, por meio de seu representante legal;
Considerando a requisição do Ilustríssimo Procurador-Geral do
Ministério Público de Contas, para que este município proceda a cobrança
administrativa dos débitos não recolhido;
RESOLVE:
Art. 1° Fica designado o Secretário de Fazenda Municipal, Sr,
Ranieti Almeida Souza, para proceder à cobrança administrativa de débitos
provenientes de Tomada de Contas especial, ao Sr. Euler Rodrigues, CPF n°
588.614.756-04, autos n° 633121 certidão de débito n° 053/2017, emitida pelo
Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Art. 21 Após a cobrança administrativa do débito e em não sendo
realizado o pagamento ou ainda celebrado acordo de parcelamento pactuado,
caso haja autorização por meio de Lei municipal, deverá ser realizada a
inscrição do devedor em divida ativa não tributária e seu respectivo protesto,
e encaminhado o processo a Procuradoria do Município para a proposição de
Ação Judicial.
Art. 31 A designação de que trata esta portaria terá validade até o
fim do processo administrativo, salvo disposição em contrário.
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Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Rio do Prado, 27 de abril de 2017.

Gilberto Gonçalves de Aguilar
Prefeito Municipal

