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DECR
RETO N° 27/2021
2
Regulame
enta a movimenttação
financeira em estabelecime
entos
dá
outras
bancários
e
providênccias.
O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,
DEC
CRETA:
Art. 1º. Ficam
m autoriza
ados o Prrefeito André Luiz Andrade Ordenado
or de
pesas, co
onjuntame
ente ao Secretário
S
nda José Ilton da Silva
Desp
da Fazen
Andrrade, a mo
ovimentar toda e qua
alquer conta bancária
a da Prefe
eitura Muniicipal
de Queimada
as inscrita
a do CN
NPJ nº 14.218.952
1
2/0001-90 mantida em
ntos bancários.
estabelecimen
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
este Decre
eto refere-sse à outorg
ga de
pode
eres necesssários à execução
e
d seguinttes serviço
dos
os bancário
os:
I.
II.
III.
IV.
V.
V
VI.
V
VII.
V
VIII.
IX.
X.
X
XI.
X
XII.
X
XIII.
XIV.
X
XV.
XV
VI.
XV
VII.
XV
VIII.
XIX.
X
XX.

Emittir chequess (cód. 9);
Abrirr contas de
e depósito (cód. 10);
Soliccitar saldoss, extratos e comprovantes (có
ód. 26);
Requisitar talo
onários de cheques (c
cód. 27);
Retirrar cheque
es devolvid
dos (cód. 36)
3
Assinar contra
ato de aberrtura de cré
édito (cód. 72);
Assinar a apólice de seg
guro (cód. 73);
7
Susttar, contrao
ordenar, ca
ancelar e baixar
b
cheq
ques (cód. 94);
Cancelar cheq
que (cód. 95);
9
e (cód. 96);;
Baixxar cheque
Efetu
uar resgate
es e aplica
ações finan
nceiras (có
ód. 98);
Cadastrar, alte
erar e desb
bloquear se
enhas (cód
d. 99);
Efetu
uar pagam
mentos por meio eletrrônico (cód
d. 104);
Efetu
uar transfe
erências po
or meio ele
etrônico (có
ód. 105);
Efetu
uar movim
mentação financeira no
n RPG (có
ód. 117);
Consultar conttas e aplica
ações de programas
p
e (cód. 118
8);
e repasse
Liberar arquivo
os de pag
gamentos no Autoate
endimento
o Setor Pú
úblico
d. 119);
(cód
Emittir comprovvantes (cód. 126)
Efetu
uar transfe
erências para
p
mesm
ma titularid
dade por m
meio eletrô
ônico
(cód
d. 128);
Ence
errar conta
as de depó
ósito (cód. 133);
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XX
XI.
XX
XII.

Consultar saldo e extrato
o de Conta
a Judicial Unificada
U
(ccód. 143);
Assinar instrum
mentos de convênio e contrato prestação
o serviços (cód.
149)).

Art. 3º. Os se
erviços ba
ancários de consulta
a a saldoss e extrattos de contasentes, pou
upanças, investimen
ntos e emp
préstimos, poderão ser solicittados
corre
indivvidualmentte.
Art. 4º.
4 Este Decreto entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 5º. Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.
GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
e janeiro de
d 2021.
Estado da Bahia, em 06 de
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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DECR
RETO N° 28/2021
2
Regulame
enta a movimenttação
financeira em estabelecime
entos
dá
outras
bancários
e
providênccias.
O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,
DEC
CRETA:
Art. 1º. Ficam
m autoriza
ados o Prrefeito André Luiz Andrade Ordenado
or de
pesas, co
onjuntame
ente ao Secretário de Educa
ação, Cultu
ura, Esporrte e
Desp
Laze
erRogerio Reis de Almeida,
A
a movimenttar toda e qualquer conta bancária
do Fundo
F
Mu
unicipal da
a Educaçã
ãoinscrita do CNPJ nº 30.38
85.921/000
01-80
man
ntida em esstabelecimentos banccários.
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
este Decre
eto refere-sse à outorg
ga de
pode
eres necesssários à execução
e
d seguinttes serviço
dos
os bancário
os:
I.
II.
III.
IV.
V.
V
VI.
V
VII.
V
VIII.
IX.
X.
X
XI.
X
XII.
X
XIII.
XIV.
X
XV.
XV
VI.
XV
VII.
XV
VIII.
XIX.
X
XX.

Emittir chequess (cód. 9);
Abrirr contas de
e depósito (cód. 10);
Soliccitar saldoss, extratos e comprovantes (có
ód. 26);
Requisitar talo
onários de cheques (c
cód. 27);
es devolvid
dos (cód. 36)
3
Retirrar cheque
Assinar contra
ato de aberrtura de cré
édito (cód. 72);
Assinar a apólice de seg
guro (cód. 73);
7
Susttar, contrao
ordenar, ca
ancelar e baixar
b
cheq
ques (cód. 94);
Cancelar cheq
que (cód. 95);
9
e (cód. 96);;
Baixxar cheque
Efetu
uar resgate
es e aplica
ações finan
nceiras (có
ód. 98);
Cadastrar, alte
erar e desb
bloquear se
enhas (cód
d. 99);
Efetu
uar pagam
mentos por meio eletrrônico (cód
d. 104);
Efetu
uar transfe
erências po
or meio ele
etrônico (có
ód. 105);
Efetu
uar movim
mentação financeira no
n RPG (có
ód. 117);
Consultar conttas e aplica
ações de programas
p
e (cód. 118
8);
e repasse
Liberar arquivo
os de pag
gamentos no Autoate
endimento
o Setor Pú
úblico
d. 119);
(cód
Emittir comprovvantes (cód. 126)
Efetu
uar transfe
erências para
p
mesm
ma titularid
dade por m
meio eletrô
ônico
(cód
d. 128);
Ence
errar conta
as de depó
ósito (cód. 133);
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XX
XI.
XX
XII.

Consultar saldo e extrato
o de Conta
a Judicial Unificada
U
(ccód. 143);
Assinar instrum
mentos de convênio e contrato prestação
o serviços (cód.
149)).

Art. 3º. Os se
erviços ba
ancários de consulta
a a saldoss e extrattos de contasentes, pou
upanças, investimen
ntos e emp
préstimos, poderão ser solicittados
corre
indivvidualmentte.
Art. 4º.
4 Este Decreto entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 5º. Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.
GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
e janeiro de
d 2021.
Estado da Bahia, em 06 de
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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DECR
RETO N° 29/2021
2
Regulame
enta a movimenttação
financeira em estabelecime
entos
dá
outras
bancários
e
providênccias.
O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,
DEC
CRETA:
Art. 1º. Ficam
m autoriza
ados o Prrefeito André Luiz Andrade
pesas, conjuntam
c
mente ao
o Secretário de Meio
Desp
AgricculturaMarrcos Paulo
o Souza de
e Aquino, a movimentar toda e
banccária do Fundo Municipal
M
de Meio Ambientteinscrita
18.7
786.529/00
001-48 man
ntida em estabelecim
mentos ban
ncários.

or de
Ordenado
Ambiente
e e
qualquer conta
c
do CNPJ
J nº

Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
este Decre
eto refere-sse à outorg
ga de
pode
eres necesssários à execução
e
d seguinttes serviço
dos
os bancário
os:
I.
II.
III.
IV.
V.
V
VI.
V
VII.
V
VIII.
IX.
X.
X
XI.
X
XII.
X
XIII.
XIV.
X
XV.
XV
VI.
XV
VII.
XV
VIII.
XIX.
X
XX.

Emittir chequess (cód. 9);
Abrirr contas de
e depósito (cód. 10);
Soliccitar saldoss, extratos e comprovantes (có
ód. 26);
Requisitar talo
onários de cheques (c
cód. 27);
es devolvid
dos (cód. 36)
3
Retirrar cheque
Assinar contra
ato de aberrtura de cré
édito (cód. 72);
Assinar a apólice de seg
guro (cód. 73);
7
Susttar, contrao
ordenar, ca
ancelar e baixar
b
cheq
ques (cód. 94);
Cancelar cheq
que (cód. 95);
9
e (cód. 96);;
Baixxar cheque
Efetu
uar resgate
es e aplica
ações finan
nceiras (có
ód. 98);
Cadastrar, alte
erar e desb
bloquear se
enhas (cód
d. 99);
Efetu
uar pagam
mentos por meio eletrrônico (cód
d. 104);
Efetu
uar transfe
erências po
or meio ele
etrônico (có
ód. 105);
Efetu
uar movim
mentação financeira no
n RPG (có
ód. 117);
Consultar conttas e aplica
ações de programas
p
e (cód. 118
8);
e repasse
Liberar arquivo
os de pag
gamentos no Autoate
endimento
o Setor Pú
úblico
d. 119);
(cód
Emittir comprovvantes (cód. 126)
Efetu
uar transfe
erências para
p
mesm
ma titularid
dade por m
meio eletrô
ônico
(cód
d. 128);
Ence
errar conta
as de depó
ósito (cód. 133);

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KBR3K6SYAM/AQC65QB0Z8Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Queimadas

Quarta-feira
6 de Janeiro de 2021
7 - Ano IX - Nº 1433





PR
REFEITURAM
MUNICIPALD
DEQUEIMAD
DAS
CNPJ::14.218.952/00
00190
PraçaEveraldoProco
opiodeOliveiraa,97|CentroQ
Queimadas–Baahia|CEP:4886
60000



XX
XI.
XX
XII.

Consultar saldo e extrato
o de Conta
a Judicial Unificada
U
(ccód. 143);
Assinar instrum
mentos de convênio e contrato prestação
o serviços (cód.
149)).

Art. 3º. Os se
erviços ba
ancários de consulta
a a saldoss e extrattos de contasentes, pou
upanças, investimen
ntos e emp
préstimos, poderão ser solicittados
corre
indivvidualmentte.
Art. 4º.
4 Este Decreto entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 5º. Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.
GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
e janeiro de
d 2021.
Estado da Bahia, em 06 de
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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DECR
RETO N° 030/2021
0
Regulame
enta a movimenttação
financeira em estabelecime
entos
dá
outras
bancários
e
providênccias.
O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,
DEC
CRETA:
Art. 1º. Ficam
m autoriza
ados o Prrefeito André Luiz Andrade Ordenado
or de
pesas, co
onjuntame
ente ao Secretário
S
eAlex Cun
nha Ramo
os, a
Desp
de Saúde
movvimentar toda
t
e qualquer
q
o Fundo Municipal de
conta bancária do
Saúd
deinscrita do CNPJ nº 12.782
2.605/0001-60 mantida em esttabelecime
entos
banccários.
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
este Decre
eto refere-sse à outorg
ga de
pode
eres necesssários à execução
e
d seguinttes serviço
dos
os bancário
os:
I.
II.
III.
IV.
V.
V
VI.
V
VII.
V
VIII.
IX.
X.
X
XI.
X
XII.
X
XIII.
XIV.
X
XV.
XV
VI.
XV
VII.
XV
VIII.
XIX.
X
XX.

Emittir chequess (cód. 9);
Abrirr contas de
e depósito (cód. 10);
Soliccitar saldoss, extratos e comprovantes (có
ód. 26);
Requisitar talo
onários de cheques (c
cód. 27);
es devolvid
dos (cód. 36)
3
Retirrar cheque
Assinar contra
ato de aberrtura de cré
édito (cód. 72);
Assinar a apólice de seg
guro (cód. 73);
7
Susttar, contrao
ordenar, ca
ancelar e baixar
b
cheq
ques (cód. 94);
Cancelar cheq
que (cód. 95);
9
e (cód. 96);;
Baixxar cheque
Efetu
uar resgate
es e aplica
ações finan
nceiras (có
ód. 98);
Cadastrar, alte
erar e desb
bloquear se
enhas (cód
d. 99);
Efetu
uar pagam
mentos por meio eletrrônico (cód
d. 104);
Efetu
uar transfe
erências po
or meio ele
etrônico (có
ód. 105);
Efetu
uar movim
mentação financeira no
n RPG (có
ód. 117);
Consultar conttas e aplica
ações de programas
p
e (cód. 118
8);
e repasse
Liberar arquivo
os de pag
gamentos no Autoate
endimento
o Setor Pú
úblico
d. 119);
(cód
Emittir comprovvantes (cód. 126)
Efetu
uar transfe
erências para
p
mesm
ma titularid
dade por m
meio eletrô
ônico
(cód
d. 128);
Ence
errar conta
as de depó
ósito (cód. 133);
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XX
XI.
XX
XII.

Consultar saldo e extrato
o de Conta
a Judicial Unificada
U
(ccód. 143);
Assinar instrum
mentos de convênio e contrato prestação
o serviços (cód.
149)).

Art. 3º. Os se
erviços ba
ancários de consulta
a a saldoss e extrattos de contasentes, pou
upanças, investimen
ntos e emp
préstimos, poderão ser solicittados
corre
indivvidualmentte.
Art. 4º.
4 Este Decreto entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 5º. Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.
GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
e janeiro de
d 2021.
Estado da Bahia, em 06 de
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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DECR
RETO N° 031/2021
0
Regulame
enta a movimenttação
financeira em estabelecime
entos
dá
outras
bancários
e
providênccias.
O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,
DEC
CRETA:
Art. 1º. Ficam
m autoriza
ados o Prrefeito André Luiz Andrade Ordenado
or de
pesas, co
onjuntamente a Seccretáriade Assistênccia Social, a movime
entar
Desp
toda
a e qualq
quer conta bancária do Fundo
F
Mu
unicipal d
de Assistê
ência
Sociialinscrita do CNPJ nº 15.211.230/0001-77 mantid
da em esttabelecime
entos
banccários.
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
este Decre
eto refere-sse à outorg
ga de
pode
eres necesssários à execução
e
d seguinttes serviço
dos
os bancário
os:
I.
II.
III.
IV.
V.
V
VI.
V
VII.
V
VIII.
IX.
X.
X
XI.
X
XII.
X
XIII.
XIV.
X
XV.
XV
VI.
XV
VII.
XV
VIII.
XIX.
X
XX.

Emittir chequess (cód. 9);
Abrirr contas de
e depósito (cód. 10);
Soliccitar saldoss, extratos e comprovantes (có
ód. 26);
Requisitar talo
onários de cheques (c
cód. 27);
es devolvid
dos (cód. 36)
3
Retirrar cheque
Assinar contra
ato de aberrtura de cré
édito (cód. 72);
Assinar a apólice de seg
guro (cód. 73);
7
Susttar, contrao
ordenar, ca
ancelar e baixar
b
cheq
ques (cód. 94);
Cancelar cheq
que (cód. 95);
9
e (cód. 96);;
Baixxar cheque
Efetu
uar resgate
es e aplica
ações finan
nceiras (có
ód. 98);
Cadastrar, alte
erar e desb
bloquear se
enhas (cód
d. 99);
Efetu
uar pagam
mentos por meio eletrrônico (cód
d. 104);
Efetu
uar transfe
erências po
or meio ele
etrônico (có
ód. 105);
Efetu
uar movim
mentação financeira no
n RPG (có
ód. 117);
Consultar conttas e aplica
ações de programas
p
e (cód. 118
8);
e repasse
Liberar arquivo
os de pag
gamentos no Autoate
endimento
o Setor Pú
úblico
d. 119);
(cód
Emittir comprovvantes (cód. 126)
Efetu
uar transfe
erências para
p
mesm
ma titularid
dade por m
meio eletrô
ônico
(cód
d. 128);
Ence
errar conta
as de depó
ósito (cód. 133);
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XX
XI.
XX
XII.

Consultar saldo e extrato
o de Conta
a Judicial Unificada
U
(ccód. 143);
Assinar instrum
mentos de convênio e contrato prestação
o serviços (cód.
149)).

Art. 3º. Os se
erviços ba
ancários de consulta
a a saldoss e extrattos de contasentes, pou
upanças, investimen
ntos e emp
préstimos, poderão ser solicittados
corre
indivvidualmentte.
Art. 4º.
4 Este Decreto entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 5º. Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.
GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
e janeiro de
d 2021.
Estado da Bahia, em 06 de
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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PORTA
ARIA Nº 00
05/2021
Autoriza
a e delega
a poderes a
ao servidorr que
indica para
p
solicittação de ssaldo, emiissão
de extra
ato e de comprovan
c
ntes das co
ontas
e
aplicações
a
s
finan
nceiras
em
estabellecimentoss bancários e dá outras
providências.

O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,

RES
SOLVE:
Art. 1º. Autoriizar o serrvidor mun
nicipal, JO
OSÉ ILTON
N DA SILV
VA ANDRA
ADE,
ador da cé
édula de id
dentidade nº 895016
6168 SSP/BA, inscrito no CPF
F/MF
porta
sob nº 013.75
57.895-46, nomeado para o ca
argo de Se
ecretário d
da Fazend
da do
Mun
nicípio de Queimadas
Q
s Estado da
d Bahia pelo
p
Chefe
e do Executivo Muniicipal
atravvés do De
ecreto nº 003/2021,
0
de 04 de janeiro de
e 2021, a isoladam
mente
soliccitar saldo
o, emitir extrato
e
e comprovan
c
nte em to
oda e qua
alquer con
nta e
apliccação financeira do Município
o de Queim
madas/BA
A, vinculada à Secre
etaria
Mun
nicipal da Fazenda,m
F
mantida em estabelec
cimentos bancários d
dentro e forra do
Mun
nicípio.
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
esta Portaria refere-sse à delegação
p
ne
ecessários à execuçã
ão dos seguintes servviços banccários:
de poderes
I - solicitar saldos e extratoss (cód. 26);
astrar, alterrar e desblloquear se
enhas (cód. 99);
II - cada
IV - soliccitar saldos/extratos de investim
mentos (có
ód. 124);
V - emittir comprovvantes (cód
d. 126).
Art. 3º. Esta Po
ortaria entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 4º.
4 Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.

GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
Estado da Bahia, em 06 de
e janeiro de
d 2021.
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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PORTA
ARIA Nº 00
06/2021
Autoriza
a e delega
a poderes a
ao servidorr que
indica para
p
solicittação de ssaldo, emiissão
de extra
ato e de comprovan
c
ntes das co
ontas
em
e
aplicações
a
s
finan
nceiras
estabellecimentoss bancários e dá outras
providências.

O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,

RES
SOLVE:
Art. 1º. Autorizzar o servid
dor municipal, ROGE
ERIO REIS
S DE ALMEIDA, porttador
c
de identidade
e nº 13133
394602 SS
SP/BA, insscrito no C
CPF/MF so
ob nº
da cédula
030.972.025-7
79, nomead
do para o cargo de Secretário
o de Educcação, Cultura,
Turissmo, Espo
orte e Laze
er do Mun
nicípio de Queimada
as Estado da Bahia pelo
Cheffe do Execcutivo Mun
nicipal atravvés do Decreto nº 00
02/2021, de 04 de janeiro
de 2021,
2
a iso
oladamentte solicitar saldo, em
mitir extrato
o e compro
ovante em toda
e qu
ualquer conta e apliccação fina
anceira do Fundo Mu
unicipal de
e Educaçã
ão de
Queimadas/BA
A, vinculad
da à Secre
etaria Mun
nicipal Educação, Cu
ultura, Turismo,
orte e Lazzer,mantid
da em esttabelecime
entos banccários den
ntro e fora
a do
Espo
Mun
nicípio.
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
esta Portaria refere-sse à delegação
de poderes
p
ne
ecessários à execuçã
ão dos seguintes servviços banccários:
I - solicitar saldos e extratoss (cód. 26);
II - cada
astrar, alterrar e desblloquear se
enhas (cód. 99);
IV - soliccitar saldos/extratos de investim
mentos (có
ód. 124);
V - emittir comprovvantes (cód
d. 126).
Art. 3º. Esta Po
ortaria entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 4º.
4 Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.

GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
e janeiro de
d 2021.
Estado da Bahia, em 06 de
ANDRÉ
É LUIZ ANDRADE
Pre
efeito Munic
cipa
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PORTA
ARIA Nº 00
07/2021
Autoriza
a e delega
a poderes a
ao servidorr que
indica para
p
solicittação de ssaldo, emiissão
de extra
ato e de comprovan
c
ntes das co
ontas
em
e
aplicações
a
s
finan
nceiras
estabellecimentoss bancários e dá outras
providências.

O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,

RES
SOLVE:
Art. 1º. Autorizar o servvidor mun
nicipal, ALE
EX CUNH
HA RAMOS
S, portado
or da
ula de ide
entidade nº
n 851052
2444 SSP/BA, inscrrito no CP
PF/MF so
ob nº
cédu
019.318.635-7
71, nomead
do para o cargo de Secretário
o de Saúde do Muniicípio
de Queimadas
Q
s Estado da
d Bahia pelo Chefe do Executtivo Municcipal atravé
és do
Decrreto nº 004
4/2021, de
e 04 de janeiro de 2021, a isola
adamente solicitar saldo,
emittir extrato e comprovvante em toda
t
e qua
alquer conta e aplica
ação financeira
do Fundo
F
Mu
unicipal de
e Saúde de Queim
madas/BA, vinculada
a à Secre
etaria
Mun
nicipalSaúd
de,mantida
a em esta
abelecimen
ntos banccários den
ntro e fora
a do
Mun
nicípio.
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
esta Portaria refere-sse à delegação
p
ne
ecessários à execuçã
ão dos seguintes servviços banccários:
de poderes
I - solicitar saldos e extratoss (cód. 26);
astrar, alterrar e desblloquear se
enhas (cód. 99);
II - cada
IV - soliccitar saldos/extratos de investim
mentos (có
ód. 124);
V - emittir comprovvantes (cód
d. 126).
Art. 3º. Esta Po
ortaria entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 4º.
4 Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.

GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
Estado da Bahia, em 06 de
e janeiro de
d 2021.
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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PORTA
ARIA Nº 00
08/2021
Autoriza
a e delega
a poderes a
ao servidorr que
indica para
p
solicittação de ssaldo, emiissão
de extra
ato e de comprovan
c
ntes das co
ontas
em
e
aplicações
a
s
finan
nceiras
estabellecimentoss bancários e dá outras
providências.

O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,

RES
SOLVE:
DE OLIV
Art. 1º. Autorrizar o servidora municipal, GILSARA
G
VEIRA MAT
TOS,
ador da cé
édula de id
dentidade nº 905150
0996 SSP/BA, inscrito no CPF
F/MF
porta
sob nº 006.56
65.285-16, nomeado
o para o cargo
c
de Secretária
ade Assistê
ência
Sociial do Mun
nicípio de Queimada
as Estado da Bahia pelo Chefe
e do Exec
cutivo
Mun
nicipal atra
avés do Decreto
D
nºº 006/2021, de 04 de janeirro de 202
21, a
isola
adamente
e solicitar saldo,
s
emittir extrato e comprovvante em to
oda e qualquer
contta e aplica
ação finan
nceira do Fundo Municipal de Assistên
ncia Socia
al de
Queimadas/BA
A, vinculad
da à Secrretaria Mu
unicipal Asssistência Social,mantida
e
mentos bancários de
entro e fora
a do Municcípio.
em estabelecim
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
esta Portaria refere-sse à delegação
p
ne
ecessários à execuçã
ão dos seguintes servviços banccários:
de poderes
I - solicitar saldos e extratoss (cód. 26);
astrar, alterrar e desblloquear se
enhas (cód. 99);
II - cada
IV - soliccitar saldos/extratos de investim
mentos (có
ód. 124);
V - emittir comprovvantes (cód
d. 126).
Art. 3º. Esta Po
ortaria entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 4º.
4 Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.

GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
Estado da Bahia, em 06 de
e janeiro de
d 2021.
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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PORTA
ARIA Nº 00
09/2021
Autoriza
a e delega
a poderes a
ao servidorr que
indica para
p
solicittação de ssaldo, emiissão
de extra
ato e de comprovan
c
ntes das co
ontas
em
e
aplicações
a
s
finan
nceiras
estabellecimentoss bancários e dá outras
providências.

O PR
REFEITO MUNICIPA
AL DE QUEIMADAS, Estado da
d Bahia, n
no uso de suas
atrib
buições, co
onforme o disposto
d
na
a Lei Orgâ
ânica Municcipal,

RES
SOLVE:
Art. 1º. Autorizzar o servid
dor municiipal, MARC
COS PAUL
LO SOUZA
A DE AQU
UINO,
ador da cé
édula de id
dentidade nº 138706
60503 SSP
P/BA, inscrrito no CPF
F/MF
porta
sob nº 029.026
6.285-28, nomeado para o carrgo de Seccretáriode Meio Ambiente
e Ag
gricultura do Municíípio de Queimadas Estado da
d Bahia p
pelo Cheffe do
Execcutivo Mun
nicipal atra
avés do De
ecreto nº 007/2021, de
d 04 de ja
aneiro de 2021,
2
a is
soladamen
nte solicita
ar saldo, emitir ex
xtrato e comprovantte em tod
da e
qualquer conta
a e aplicaçção finance
eira do Fun
ndo Municiipal de Meio Ambientte de
Queimadas/BA
A, vinculada à Secretaria MuniccipalMeio Ambiente
e e
Agriccultura,ma
antida em estabelecim
e
mentos bancários de
entro e fora
a do Município.
Art. 2º. A autorrização de que trata o art. 1º de
esta Portaria refere-sse à delegação
p
ne
ecessários à execuçã
ão dos seguintes servviços banccários:
de poderes
I - solicitar saldos e extratoss (cód. 26);
astrar, alterrar e desblloquear se
enhas (cód. 99);
II - cada
IV - soliccitar saldos/extratos de investim
mentos (có
ód. 124);
V - emittir comprovvantes (cód
d. 126).
Art. 3º. Esta Po
ortaria entrra em vigo
or na data de
d sua pub
blicação.
Art. 4º.
4 Revoga
am-se as disposiçõe
d
s em contrrário.

GABINETE DO PREFEITO
O DO MUN
NICÍPIO DE
D QUEIMA
ADAS,
Estado da Bahia, em 06 de
e janeiro de
d 2021.
É LUIZ ANDRADE
ANDRÉ
Preffeito Munic
cipal
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