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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GAPRE N° 155/2017

Ao Ilustríssimo Senhor:
Gerente de Serviço do Banco do Brasil S/A – Agência Araruna – PB
Cristiano Eric Barbosa
Assunto: Movimentação de Contas Correntes – Ordenador de

Despesas – Secretário de Saúde

Venho através do presente, informar que a Sra. RAYANNE
COSTA SOUSA HENRIQUE, foi nomeada Secretária de Saúde deste município,
através da portaria n° 228/2017, publicada no D.O.M. Edição 043, de 06 de setembro
de 2017, portanto, na qualidade de Prefeito Constitucional, venho conceder a esta,
poderes para realizar as movimentações financeiras  de TODAS AS CONTAS
CORRENTES existentes em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, CNPJ nº 12.011.663/0001-90 e demais que
tenham recursos destinados para a saúde desta cidade, nesta agência de n° 1344-7, quais
sejam, contas de nº: 16692-8/ 16693-6/ 16695-2/ 16696-0/ 17413-0/ 18292-3/ 18364-4/
18383-0/ 18384-9/ 18385-7/ 18628-7/ 18661-9/ 18698-8/ 19402-6/ 19726-2/ 19896-X/
1206-8/ 1534-2/ 1962-3/ 2002-8/ e a conta de n° 6777-6/ 6800-4.

O ordenador de despesas acima designado será competente para:

- Emitir e assinar Cheques;
- Abrir contas correntes;
- Abrir contas de depósito;
- Autorizar cobranças;
- Utilizar o crédito aberto na forma e condições;
- Receber, passar recibos e dar quitação;
- Solicitar saldos extratos e comprovantes;
- Requisitar talonários de cheques;
- Autorizar débito em conta relativo a operações;
- Retirar cheques devolvidos;
- Endossar Cheques;
- Movimentar conta corrente com cartão eletrônico;
- Efetuar transferências/pagamentos;
- Sustar/Contraordens cheques;
- Cancelar cheques;
- Baixar cheques;
- Efetuar resgates/aplicações financeiras;

- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- Efetuar saques-conta corrente;
- Efetuar saques-conta poupança;
- Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- Efetuar transferência por meio eletrônico;
- Efetuar pagamentos;
- Efetuar Transferências;
- Efetuar movimentação financeiras no RPG;
- Consultar contas/Aplicações de programas, repasses recursos públicos;
- Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro;
- Solicitar saldos/extratos;
- Solicitar saldos/extratos de investimentos;
- Solicitar saldos/extratos operações de crédito;
- Emitir comprovantes;
- Efetuar transferências para a mesma titularidade;
- Encerrar contas de depósito;
- Encerrar contas corrente;
- consultar obrigações do débito direto autorizado-DDA;

Sendo o que tinha a tratar no momento, reitero cordiais e
elevados votos de consideração e apreço.

Cacimba de Dentro-PB, 14 de novembro de 2017.


