
05/01/2021 Prefeitura Municipal de Canguaretama

www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/5352249E/03AGdBq26m8u2WpJZWV-08f4hqoEq29FpZ0uuYIJRwU2SjVQnP0PYk0RZG4BRrgWG… 1/1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DO PREFEITO 
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 as pessoas abaixo discriminadas
gozarão dos poderes em sequência descritos:
 
1 - emanuelle lisboa pinto ribeiro, inscrita no CPF sob nº
035.631.844-37 e RG nº 1.695.9482, SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE SAÚDE e responsável pela movimentação financeira da
Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o no
13.094.678/0001-22, junto ao Banco do Brasil.
 
2 - juliana câmara da fonseca lima, inscrita no RG nº 2.462.195 e
CPF nº 964.705.504-87, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CANGUARETAMA e
responsável pela movimentação financeira da Secretaria Municipal de
Saúde, inscrita no CNPJ sob o no 13.094.678/0001-22, 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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