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Alexander Alexis Herrera
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Tamara Gomez Bidopia
Yunaydis Rodriguez Plutin
Haydee Yuliet Pelegrino
Santana
Yaimi Alcolea Veliz

Concede repasse aos servidores médicos participantes do
“Programa mais Médicos para o Brasil”, em que o contrato
de relacionamento seja com a OPAS, do Inciso II , que faz
jus sua lotação na Sede do Município e na Zona Rural.
A Secretária Municipal de Saúde de Crateús, no uso de suas atribuições
legais, segundo o que dispõe a Lei Orgânica do Município, com vistas
ao processo de reorganização do Sistema Local de saúde e na condição
do gestor do sistema,

LOTAÇÃO

VALOR
TOTAL

ESF – Venâncios

R$ 2.200,00
R$ 2.200,00

Médica
Médica

ESF – Lagoa das
Pedras
ESF – Ibiapaba
ESF – Realejo

Médica

ESF – Irapuá

R$ 2.200,00

Médica

R$ 2.200,00
R$ 2.200,00

R$ 11.000,00
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
SAÚDE DE CRATEÚS, 03 DE JANEIRO DE 2017
DINAH BRAGA SARAIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
*******************************************************
PORTARIA Nº 002/2017
Concede repasse aos servidores médicos participantes do
“Programa mais Médicos para o Brasil”, em que o contrato
de relacionamento seja com a OPAS, do Inciso II , que faz
jus sua lotação na Sede do Município e na Zona Rural.
A Secretária Municipal de Saúde de Crateús, no uso de suas atribuições
legais, segundo o que dispõe a Lei Orgânica do Município, com vistas
ao processo de reorganização do Sistema Local de saúde e na condição
do gestor do sistema,
CONSIDERANDO a necessidade de garantir melhores condições aos
servidores que residem na sede do Município;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 397 de 20 de
Fevereiro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Concede repasse mensalmente o subsídio financeiro aos
servidores abaixo relacionados referente ao mês de Janeiro/2017.

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 001/2017

CARGO
OU
FUNÇÃO
Médico

NOME
Breno Gomes Carneiro de
Freitas
Natashira Soares Torres
Pierre de Oliveira Paiva
Rejane Maria de Almeida
Moura
Thalygon Gadelha
Loureiro

CARGO
OU
FUNÇÃO
Médico

LOTAÇÃO

VALOR
TOTAL

ESF – Centro

R$ 1.500,00

Médica
Médica
Médica

ESF – Caic
ESF – Venâncios
ESF – Fátima II

R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00

Médica

ESF – Poty

R$ 1.500,00
R$ 7.500,00

CONSIDERANDO a necessidade de garantir melhores condições aos
servidores que residem na sede do Município;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 397 de 20 de
Fevereiro de 2015.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
SAÚDE DE CRATEÚS, 03 DE JANEIRO DE 2017

RESOLVE:
Art. 1º - Concede repasse mensalmente o subsídio financeiro aos
servidores abaixo relacionados referente ao mês de Janeiro/2017.

DINAH BRAGA SARAIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
**********************************************************
PORTARIA Nº 003/2017
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Concede repasse aos servidores médicos participantes do
“Programa mais Médicos para o Brasil”, em que o contrato
de relacionamento seja com a OPAS, do Inciso II , que faz
jus sua lotação na Sede do Município e na Zona Rural.
A Secretária Municipal de Saúde de Crateús, no uso de suas atribuições
legais, segundo o que dispõe a Lei Orgânica do Município, com vistas
ao processo de reorganização do Sistema Local de saúde e na condição
do gestor do sistema,
CONSIDERANDO a necessidade de garantir melhores condições aos
servidores que residem na sede do Município;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 397 de 20 de
Fevereiro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Concede repasse mensalmente o subsídio financeiro aos
servidores abaixo relacionados referente ao mês de Janeiro/2017.

NOME
Haydee Yuliet Pelegrino
Santana
Yaimi Alcolea Veliz

CARGO
OU
FUNÇÃO
Médica

ESF – Realejo

R$ 3.500,00

Médica

ESF – Irapuá

R$ 3.500,00
R$ 7.000,00

VALOR
TOTAL

LOTAÇÃO

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Crateús, 05 de janeiro de 2017.
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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 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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 013/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
SAÚDE DE CRATEÚS, 03 DE JANEIRO DE 2017
DINAH BRAGA SARAIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
**********************************************************
GABINETE DO PREFEITO
Ofício Nº 012/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) AntonioVarlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2

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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS ADMINISTRAÇÃO
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS INFRA-ESTRUTURA

0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20
512.519.813-72

7.498-5, 6.591-9, 7.634-1, 8.334-8, 18.680-5,
21.577-5, 23.488-5, 27.903-x, 28.427-0,
30.495-6, 31.904-x, 32.765-4, 32.766-2,
32.767-0, 5.963-3, 26.192-0, 26.193-9.
NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO
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 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.

512.519.813-72

5.884-5, 7.496-9.
NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO 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 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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 014/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2

Crateús, 05 de janeiro de 2017.

Manoel Augustinho nº 544, São Vicente, Crateús – CE, e ficará por um
prazo de 30 dias para conhecimento do público.
AGÊNCIA
CONTAS CONTROLADORIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
512.519.813-72
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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS NEGOCIOS RURAIS
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

512.519.813-72

7.500-0, 21.504-X, 22.947-4, 29.792-5.
NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO 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 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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 015/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2

29.263-X

NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO
DE FINAÇAS
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
DE CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 016/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS PROCURADORIA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

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
do MUNICÍPIO 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
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512.519.813-72

28.442-4

NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO DE
FINAÇAS
TESOUREIRO

PODERES:
INDIVIDUALMENTE: Solicitar saldos e extratos; requisitar cartão
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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
DE CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 017/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2

Crateús, 05 de janeiro de 2017.

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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº018/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (CNPJ:
16.775.163/0001-86), 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
CONTAS MEIO AMBIENTE
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS
512.519.813-72
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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS CULTURA
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

512.519.813-72

8.197-3
NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO 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 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;
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33.562-2
NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO 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 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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 019/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS MEIO AMBIENTE
0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

512.519.813-72

30.955-9, 31.552-4, 32.361-6
NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO 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 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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 020/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do MUNICÍPIO 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:
590.537.554-20

CONTAS GABINETE
7495-0

NOME:
YURI VALERY

CARGO:
SECRETÁRIO

512.519.813-72

MOURÃO DIAS
FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA
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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 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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 021/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do MUNICÍPIO 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

CONTAS GOVERNO
7501-9

0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

512.519.813-72

NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO 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 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
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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 022/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do MUNICÍPIO 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

CONTAS DESPORTO E JUVENTUDE
22.879-6

0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20
512.519.813-72

NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO
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 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
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transferências e pagamentos e cadastramento de contas favorecidas de
crédito.
Atenciosamente,
MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE
CRATEÚS.
*********************************************************
Ofício Nº 023/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do MUNICÍPIO 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

CONTAS DES. ECONÔMICO
35.192-X

0237-2
OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

512.519.813-72

NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO 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 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
DE CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 024/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
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Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do MUNICÍPIO 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

CONTAS DE DEFESA CIVIL

31.840-X, 31.841-8, 33.013-2, 35.344-2, 35.9580, 36.449-5, 36.558-0, 36.705-2, 36.763-X,
38.454-2, 38.456-9, 38.457-7, 38.459-3, 38.4615, 38.462-3, 38.464-X, 38.466-6.

0237-2

OUTORGADO:
CPF:

OUTORGADO:
CPF:
590.537.554-20

512.519.813-72

FRANCISCA
ANAYSA
BATISTA DE
FIGUEIREDO

512.519.813-72

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR (A) DE
DESPESAS DOFUNDO
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
TESOUREIRO

PODERES:
NOME:
YURI VALERY
MOURÃO DIAS
FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
SECRETÁRIO 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 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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 025/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CNPJ:
13.715.979/0001-26), 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

NOME:

299.791.883-91

33.437-5, 34.969-0
0237-2
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CONTAS ASSISTÊNCIA

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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 026/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS EDUCAÇÃO

0237-2

1.043-X, 5.170-5, 5.652-9, 5.823-8, 5.824-6,
6.029-1, 6.061-5, 6.439-4, 7.154-4, 7.232-X,
76.17-1, 7.851-4, 7.852-2, 8.102-7, 9.007-7,
10.792-1, 12.849-X, 15.276-5, 15.277-3, 21.6313, 21.668-2, 22.114-7, 22.554-1, 23.069-3,
24.343-4, 24.437-6, 24.118-1, 26.369-9, 26.7236, 26.806-2, 26.807-0, 26.808-9, 26.905-0,
27.540-9, 28.226-X, 29.009-2, 29.296-6, 29.389X, 29.624-4, 29.630-9, 29.691-0, 30.980-X,
31.061-1, 31.851-5, 33.747-1, 33.783-8, 33.867-
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2, 33.941-5, 33.961-X, 34.861-9, 35.145-8,
35.556-9, 35.895-9, 35.913-0, 36.674-9, 36.7214, 36.772-9, 50.002-X, 58.022-8.
OUTORGADO:
CPF:

299.791.883-91

512.519.813-72

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

CARGO:
ORDENADOR (A)
DE DESPESAS DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 027/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2

SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
512.519.813-72

0237-2

OUTORGADO:
CPF:
665.854.903-63

1.034-0, 5.021-0, 6.197-2, 6.922-1, 7.664-3,
8.259-7, 8.872-2, 10.018-8, 10.055-2, 10.220-2,
15.173-4, 17.349-5, 18.967-7, 21.106-0, 21.7174, 22.600-9, 22.738-2, 22.741-2,23.486-9,
23.611-x, 23.838-4, 23.842-2, 26.123-8, 26.8240, 26.890-9, 27.403-8, 27.543-3, 27.870-x,
27.937-4, 28.211-1, 28.752-0, 29.037-8, 31.0794, 58.042-2, 58.043-0

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.
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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 028/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2
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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS ASSISTÊCIA SOCIAL

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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS SAÚDE

08

0237-2

OUTORGADO:
CPF:

9.001-8, 18.187-0, 18.206-0, 26.891-7, 27.413-5,
27.987-0, 28.169-7, 28.473-4, 31.603-2, 31.60-0,
31.605-9, 31.849-3, 31.875, 33.835-4, 33.836-2,
34.793-0, 35.124-5, 35.125-3, 35.126-1, 35.127X, 35.128-8, 35.129-6, 35.342-6, 35.344-2,
35.518-6, 35.958-0, 36.558-0,
36.705-2,
36.763-X, 36.763-X,
NOME:

299.791.883-91

FRANCISCA
ANAYSA BATISTA
DE FIGUEIREDO

512.519.813-72

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

CARGO:
ORDENADOR (A)
DE DESPESAS DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
TESOUREIRO

PODERES:
NOME:
DINAH BRAGA
SARAIVA

CARGO:
ORDENADOR (A) DE
DESPESAS DA

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.
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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 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 DE
CRATEÚS.
**********************************************************
DECRETO Nº 782, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.
Dispõe sobre delegação de competências e autorização
para MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS dos
agentes públicos nas secretarias de governo.

Atenciosamente,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, no uso de
suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO o disposto no art. 71, IV, da Lei Orgânica
Municipal e os princípios que regem a fiscalização contábil,
orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

MARCELO FERREIRA MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE
CRATEÚS.
**********************************************************
Ofício Nº 029/2017
Crateús-Ce, 05 de Janeiro de 2017.
Ao
Sr(a) Antonio Varlandio Ferreira
Gerente Geral
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: Crateús/CE-0237-2

CONSIDERANDO o disposto no art. 84, VI, alínea “a”, da
Constituição Federal de 1988 e que o ordenador de despesa e
movimentação financeira é responsável pelos atos praticados com os
recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;
CONSIDERANDO a distribuição e o escalonamento das
funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores
públicos;

Assunto: ATUALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS

DECRETA:

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
do MUNICÍPIO 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
CONTAS FINANÇAS

0237-2

OUTORGADO:
CPF:

Art. 1º. Fica decretado que a movimentação financeira da unidade
gestora Secretaria Municipal de Saúde será feita pelo ordenador de
despesa da respectiva pasta em conjunto com o Tesoureiro Geral do
Município.
Art. 2°. A movimentação financeira da unidade gestora Secretaria
Municipal de Educação será feita pelo ordenador de despesa da
respectiva pasta em conjunto com o Tesoureiro Geral do Município.

5.242-6, 5.450-x, 5.452-6, 6.117-4, 6.186-7,
9.796-9, 11.918-0, 13.057-5, 21.772-7, 21.773-5,
21.959-2, 22.662-9, 24.562-3, 24.875-4, 25.2026, 26.000-2, 26.740-6, 28.556-0, 28.558-7,
29.122-6, 35.543-7, 283.141-4
NOME:

590.537.554-20

YURI VALERY
MOURÃO DIAS

512.519.813-72

FRANCISCO
VALDEON
RODRIGUES DE
ALMEIDA

Art. 3°. A movimentação financeira da unidade gestora Secretaria
Municipal de Assistência Social será feita pelo ordenador de despesa da
respectiva pasta em conjunto com o Tesoureiro Geral do Município.
Art. 4°. No que tange as unidades gestoras:












CARGO:
ORDENADOR DE
DESPESAS DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS
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 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




Gabinete do Prefeito;
Procuradoria Geral do Município;
Controladoria Geral;
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa;
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão das Finanças;
Secretaria Municipal de Governo;
Secretaria Municipal de Cultura;
Secretaria Municipal de Desporto e Juventude;
Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo
e Empreendedorismo;
Secretaria Municipal de Negócios Rurais;
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil;


a movimentação financeira será feita exclusivamente pelo Secretário de
Planejamento e Gestão das Finanças em conjunto com o Tesoureiro
Geral do Município.
Art. 5º. Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação
revogando as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Crateús, aos 05 de janeiro de 2017.
MARCELO FERREIRA MACHADO - Prefeito Municipal de
Crateús.
*****************************************************
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PORTARIA Nº. 078.02.01/2017
O GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO
CEARÁ, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito MARCELO
FERREIRA MACHADO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomea r o ( a ) Sr. ( a ) M A R I A O N E T E
B RANDÃO
ARAUJO,
portador (a)
do
CPF
nº.
4 1 0 . 0 00 . 3 0 3 - 0 0 e RG nº . 2 0 0 2 . 0 9 9 0 5 96 2 0 SS P - C E , para
exercer a função de Comissão Permanente de Sindicância da
Controladoria Geral - S í m b o l o D A S - 2 , l o t a d o ( a) n a
Controladoria Geral d o M u n i c í p i o d e C r a t e ú s - CE conforme
estabelece a Lei Municipal nº. 393, de 26 de janeiro de 2015, publicada
no Diário Oficial nº. 003/2015, de 27 de Janeiro de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS,
ESTADO DO CEARÁ, em 02 de Janeiro do ano de 2017.
MARCELO FERREIRA MACHADO - Go v e r n o M u n i c i p a l d e
C r a t e ú s - C E.
* * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** *
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS-CONTROLADORIA
GERAL
PORTARIA Nº 01/2017-CGM DE 05/01/2017
Instaura Processo Administrativo Disciplinar que
irá apurar provável irregularidade no gozo de
licença de Servidor Público.
A Controladoria Geral do Município de Crateús, Estado do
Ceará, por seu Controlador Geral, Francisco José Nunes Carrilho, no
uso de suas atribuições legais, conforme capítulo II art. 2º, item IV e VII
do Regimento Interno da Controladoria-Geral do Município RESOLVE:
Art. 1º. - Abrir Processo Administrativo Disciplinar, contra
Francisca Alice Cunha Rodrigues, brasileira, Enfermeira, a qual, em
tese, praticou conduta irregular de licença e encontra-se com o prazo
expirado.
Art. 2º - Designar a servidora, MARIA ONÊTE BRANDÃO
ARAÚJO GOMES, matrícula n.º 0894 e CPF 410.000.303-00, como
presidente, e os servidores JOSÉ WILTON RODRIGUES MARTINS,
matrícula n.º 55 e CPF 004.648.393-43 e MOACIR CARLOS FILHO
– CPF 264.543.003-15, ambos como membros, para comporem a
Comissão destinada a apurar o fato mencionado no item 1º, bem como
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer do apuratório.
Art. 3º - Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão
dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período
justificadamente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Crateús, em 05 de Janeiro de 2017.
Francisco José Nunes Carrilho - Controlador Geral do Município.
**********************************************************
******************************************************
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