PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Av. Capitão João Pinto nº 193TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90

DECRETO Nº 019/2020

“Delega poderes a Agentes Políticos
para o fim que especifica”.

O Prefeito em exercício do Município de Carlos Chagas, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido no artigo 82, inciso I, alínea
“b” da Lei Orgânica do Município de Carlos Chagas, e
considerando que o Prefeito Municipal, Acássio Vieira de Azeredo
Coutinho, está em gozo de suas férias regulamentares no período de 3 a 22 de
fevereiro do ano corrente;
considerando que, supervenientemente à edição e publicação do
Decreto Municipal n° 14/2020, chegou ao conhecimento da Prefeitura Municipal de
Carlos Chagas que o Prefeito Municipal se encontra internado para tratamento
médico desde o dia 06/02/2020, no Município de Belo Horizonte;
considerando ainda que, segundo Relatório Médico encaminhado
para a Prefeitura Municipal, assinado pelo profissional médico que acompanha o
Prefeito, o mesmo deverá permanecer em observação no hospital, sem
possibilidade de retorno às atividades cotidianas, no mínimo, até o dia 06/03/2020;
considerando, por fim, a necessidade de definir os responsáveis pelas
atribuições da Prefeitura Municipal, para, sempre em conjunto, manter contato com
o Banco do Brasil,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam designados os Agentes Políticos abaixo relacionados
para, perante a Caixa Econômica Federal e SEMPRE EM CONJUNTO DE 2
(DOIS), abrir conta corrente, emitir cheques, solicitar saldos e extratos, requisitar
talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar e
contraordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates e
aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar
pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico,
solicitar transferências por carta, liberar arquivos de pagamentos e efetuar
transferências para a mesma titularidade, com o respectivo débito nas contas
correntes de titularidade, do MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS – CNPJ nº
18.477.315/0001-90,conforme especificação a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Av. Capitão João Pinto nº 193TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90

MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS:
NOME: Hermes Ferreira Souto Neto
CPF: 479.863.366-68
CARGO: Vice-Prefeito Municipal
NOME: Stálin Silva de Jesus
CPF: 023.727.836-70
CARGO: Secretário Municipal da Fazenda
Art. 2º Revogam-se às disposições em contrário.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Carlos Chagas, aos 14 dias do mês
de fevereiro do ano de 2020.

Hermes Ferreira Souto Neto
Prefeito Municipal em exercício

