
13/01/2021 Prefeitura Municipal de Canguaretama

www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/594CDA4A/03AGdBq243UpG74bLoHhVzOCojfbxwAtQbjAAPnXl1K1mLZyGeFuyM0DhJtxAvwNmdGELE… 1/1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DO PREFEITO 
ATO DELEGATÓRIO

ATO DELEGATÓRIO
 
Ao Banco do Brasil S/A
 
Declaro para fins de comprovação junto ao Banco do Brasil
S/A, Agência Canguaretama/RN, pelo presente TERMO DE
DELEGAÇÃO DE PODERES, que os abaixo discriminados
gozam dos poderes em sequência descritos:
1 – FABÍOLA THIELLY VALENTIM COSTA, inscrita no
RG nº 2.367.760 e CPF nº 013.627.364-57, SECRETÁRIA
ADJUNTA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE
CANGUARETAMA e responsável pela movimentação
financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social –
CNPJ: 14.569.721/0001-21, junto ao Banco do Brasil.
2 - Francisco Assis dos Santos Júnior, inscrito no Cpf sob nº
851.461.374-04 e RG nº 1.061.669, para exercer o cargo
comissionado de Secretário Municipal de Assistência Social
e responsável pela movimentação financeira da Secretaria
Municipal de Assistência Social – CNPJ: 14.569.721/0001-21,
junto ao Banco do Brasil.
PODERES: Abrir e encerrar contas de depósito, autorizar
cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condição;
receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldo, extratos e
comprovantes; autorizar débito em conta relativo e operações;
requisitar cartão eletrônico; movimentar conta corrente com
cartão eletrônico; efetuar resgates/aplicações financeiras;
cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamento por
meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico;
efetuar movimentação financeira no RPG; consultar
contas/aplicação, programas e repasse de recursos; liberar
arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar
saldo/extratos de investimentos; solicitar saldo/extratos de
operações de crédito; emitir comprovantes; fechar operações de
derivativos.
O presente Ato Delegatório possui efeitos retroativos a 01 de
janeiro de 2021.
 
Registre-se. Publique-se.
 
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 04 de janeiro de
2021.
 
WELLINSON CARLOS DANTAS RIBEIRO
Prefeito Municipal 
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