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GABINETE DO PREFEITO
Ofício Nº 220/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE
Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2

OUTORGADO:
CPF:

SEC.PLANEJ. GESTÃO DAS FINANÇAS
13.057-5, 21.959-2, 24.562-3, 24.875-4, 25.202-6,
28.556-0, 28.558-7, 28.910, 283.141-4, 29.122-6,
35.543-7, 38.093-8, 5242-6, 5450-X, 5452-6 6.186-7,
9.796-9.

NOME:

037.625.293-61

DAVI BEZERRA DE
OLIVEIRA

512.519.813-72

FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR DE
DESPESAS SEC. DE
FINANÇAS
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
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pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 221/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE
Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
8.334-8, 18.680-5, 27.903-X, 28.427-0, 32.767-0,
36.785-0, 7498-5, 7634-1, 26.192-0, 26.193-9.

OUTORGADO:
CPF:

NOME:

895.601.593-72

LOURISMAR
OLIVEIRA GOMES

512.519.813-72

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS SEC. DE
INFRAESTRUTURA
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
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CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de

MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 223/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS

Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 222/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

AGÊNCIA
0237-2

DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
35.192-X

OUTORGADO:
CPF:
895.601.593-72

LOURISMAR
OLIVEIRA GOMES

512.519.813-72

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:

GABINETE DO PREFEITO
30.954-0, 7495-0

NOME:

895.601.593-72

LOURISMAR OLIVEIRA
GOMES

512.519.813-72

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS GABINETE
DO PREFEITO
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.

NOME:

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS
DESENV.
ECON.
E
EMPREENDEDORISMO
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.

CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de

Atenciosamente,

Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS

MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 224/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
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Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:

SEC. DE MEIO AMBIENTE
30.955-9, 32.361-6, 33.562-2, 38.468-2

NOME:

895.601.593-72

LOURISMAR OLIVEIRA
GOMES

512.519.813-72

FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR DE
DESPESAS MEIO
AMBIENTE
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 225/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

Crateús, 19 de novembro de 2018.

saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 226/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE
Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2

AGÊNCIA
0237-2

SEC. DE MEIO AMBIENTE
33.562-2

OUTORGADO:
CPF:

NOME:

895.601.593-72

LOURISMAR OLIVEIRA
GOMES

512.519.813-72

FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR DE
DESPESAS MEIO
AMBIENTE
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar

SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
7496-9

OUTORGADO:
CPF:
037.625.293-61

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (CNPJ: 16.775.163/000186), deve(m) ser movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que
este ofício está afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua
Manoel Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo
de 30 dias para conhecimento do público.
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512.519.813-72

NOME:
DAVI BEZERRA DE
OLIVEIRA

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS
SEC.
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
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Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 227/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

Crateús, 19 de novembro de 2018.

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
COMDEC - COODENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (CNPJ:
15.726.264/0001-02), deve(m) ser movimentada(s) conforme dados abaixo,
salientamos que este ofício está afixado no mural da Prefeitura Municipal de
Crateús na Rua Manoel Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e
ficará por um prazo de 30 dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
037.625.293-61

DEFESA CIVIL
33.437-5, 34.969-0

NOME:
DAVI BEZERRA DE
OLIVEIRA

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2

DEFESA CIVIL
40.538-8

OUTORGADO:
CPF:
037.625.293-61

512.519.813-72

NOME:
DAVI BEZERRA DE
OLIVEIRA
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS DEFESA CIVIL
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 228/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE
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512.519.813-72

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS
DA
SECRETARIA DE DEFESA
CIVIL
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 229/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE
Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
037.625.293-61

NEGOCIOS RURAIS
7.500-0

NOME:
DAVI BEZERRA DE

CARGO:
ORDENADOR DE
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OLIVEIRA

512.519.813-72

DESPESAS
NEGOCIOS
RURAIS

FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
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transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.

CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de

Atenciosamente,

Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS

Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 230/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 231/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
299.791.883-91

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
010.087.713-33

512.519.813-72

PROCURADORIA GERAL
28.442-4

NOME:
EMANOELL YGOR
COUTINHO DE CASTRO

FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS
PROCURADORIA
GERAL
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar

512.519.813-72

DESPORTO E JUVENTUDE
22.879-6, 35.038-9

NOME:
LUIZA AURELIA
COSTA DOS SANTOS
TEIXEIRA
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS DESPORTO
E JUVENTUDE
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
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MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 232/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

Crateús, 19 de novembro de 2018.

AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
895.601.593-72

SECRETARIA DE GOVERNO
7.501-9

NOME:
LOURISMAR
OLIVEIRA GOMES

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
299.791.883-91

512.519.813-72

CULTURA
8.197-3

NOME:
LUIZA AURELIA COSTA
DOS SANTOS TEIXEIRA
FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DESPESAS
CULTURA

DE

TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 233/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE

512.519.813-72

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS SECRETARIA
DE GOVERNO
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
Ofício Nº 234/2018
Crateús-Ce, 19 de Novembro de 2018.
Ao Ilmo. Sr
Gerente Geral do Banco do Brasil s/a
Agência: Crateús/CE
Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEÚS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
010.087.713-33

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Crateús, determino que a(s) conta(s) corrente(s) abaixo
relacionada(s) e demais operações a ela(s) vinculada(s), de titularidade da –
MUNICIPIO DE CRATEUS (CNPJ: 07.982.036/0001-67), deve(m) ser
movimentada(s) conforme dados abaixo, salientamos que este ofício está
afixado no mural da Prefeitura Municipal de Crateús na Rua Manoel
Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um prazo de 30
dias para conhecimento do público.
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512.519.813-72

CONTROLADORIA
29.263-X

NOME:
EMANOELL YGOR
COUTINHO DE
CASTRO

FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR
DE
DESPESAS
DA
SECRETARIA
DE
CONTROLADORIA
GERAL
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; consultar
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saldos/aplicações e repasses federais e estaduais; liberar e enviar arquivos de
pagamentos no gerenciador financeiro/auto-atendimento setor público;
solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; transmitir arquivos de ordens
bancárias.
CONJUNTAMENTE: Abrir contas de depósitos e encerrar contas de
depósitos, autorizar pagamentos através de ordens bancárias; autorizar
transferências e pagamentos via auto-atendimento setor público para
terceiros; emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibos e dar quitações; requisitar
talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar
cheques devolvidos; endossar cheques; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar
cheques; solicitar cópia de
Cheques; efetuar resgates/aplicações automáticas em fundos de
investimentos; efetuar saques; efetuar movimentações financeiras no RPG;
efetuar pagamentos por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas
no exterior; efetuar transferência para a mesma titularidade por meio
eletrônico; fechar operações de derivativos; alterar limites para
transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL.
*************************************************************
*************************************************************
*************************************************************
*************************************************************
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