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PORTARIA N° 012/2021

Portaria nº 012/2021. 
Serra Caiada/RN, 26 de Janeiro de 2021.
    
            A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
CAIADA/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.
 
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR a Sra. CRISTILENE BEZERRA DE AZEVEDO
inscrito  no  CPF  sob  nº  012.961.734-29  e  O  Sr.  FRANCISCO
MARCONI AVELINO DE MELO, Tesoureiro da Câmara Municipal
de Serra Caiada/RN, inscrito no CPF sob nº 019.857.954-34 para
realizarem  em  conjunto  as  devidas  movimentações  das  contas
referentes  à  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SERRA  CAIADA,  CNPJ:
09.428.533/0001-43,  conforme  descritas:  emitir  cheques;  abrir
contas de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo e
dar quitação;  solicitar  saldos,  extratos e comprovantes;  solicitar
saldos e extratos de depósito em garantia; requisitar talonários de
cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheque; requisitar cartão eletrônico;
movimentar  conta  corrente  com  cartão  eletrônico;  efetuar
transferências/pagamentos,  inclusive por meio eletrônico; sustar/
contraordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar
resgates/aplicações  financeiras;  cadastrar,  alterar  e  desbloquear
senhas; efetuar pagamentos, inclusive por meio eletrônico; efetuar
transferências,  inclusive  por  meio  eletrônico;  consultar  contas/
aplic.programas repasse recursos; liberar arquivos de pagamentos
no  gerenciador  financeiro/AASP;  solicitar  saldos/extratos,  exceto
investimentos;  solicitar  saldos/extratos  de  investimentos;  emitir
comprovantes;  efetuar  transferência  p/  mesma  titularidade;
encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto
autorizado;  assinar  apólice  de  seguro;  assinar  instrumento  de
convênio  e  contrato  prestação  de  serviços;  assinar  termo  de
cooperação técnica do sistema licitação.
 
2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
 
Publique-se e cumpra-se.
 
 
___________________________________________
CRISTILENE BEZERRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE
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