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Atos do Poder Executivo 
 
 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB 
GABINETE DA PREFEITA 

 

Oficio nº.  04/2017 

 

Ao Sr. Gerente do Banco Santander, agencia de Cajazeiras 

- PB. 

 

A Prefeita Constitucional do Município de Carrapateira, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DELEGAR PODERES, para que o servidor, Giluvane 

da Silva, portador do RG. 1525971, CPF. 161.391.118-11, 

Tesoureiro Municipal de Carrapateira – PB, possam dentro 

de suas atribuições: 

-Emitir cheques 

-Abrir contas de deposito 

-Autorizar cobrança 

-Receber, passar recibo e dar quitação 

-Solicitar saldos, extratos e comprovantes 

-Requisitar talonários de cheques 

-Retirar cheques devolvidos 

-Endossar cheque 

-Sustar/contraordenar cheques 

-Cancelar cheques 

-Baixar cheques 

-Efetuar resgates/aplicações financeiras 

-Cadastrar, alterar e desbloquear senhas 

-Efetuar saques - conta corrente 

-Efetuar saques - poupança 

-Efetuar pagamentos por meio eletrônico 

-Efetuar transferências por meio eletrônico 

-Consultar contas/aplicativos programas repasse recursos 

-Liberar arquivos de pagamentos no ger. 

Financeiro/autoatendimento setor publico 

-Solicitar saldos/extratos de investimentos 

-Emitir comprovantes 

-Efetuar transferência p/ mesma titularidade- 

-Encerrar contas de deposito 

 

Gabinete da Prefeita Constitucional de município de 

Carrapateira-PB, 02 de janeiro de 2017. 

 

 

Marineidia da Silva Pereira 

Prefeita Constitucional 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB 
GABINETE DA PREFEITA 

 

Oficio nº.  05/2017 

 

Ao Sr. Gerente da Caixa Econômica Federal, agencia de 

Cajazeiras - PB. 

 

 

A Prefeita Constitucional do Município de Carrapateira, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DELEGAR PODERES, para que o servidor Giluvane da 

Silva, portador do RG: 1525971, CPF: 161.391.118-11, 

Tesoureiro Municipal de Carrapateira – PB, possam dentro de 

suas atribuições: 

-Emitir cheques 

-Abrir contas de deposito 

-Autorizar cobrança 

-Receber, passar recibo e dar quitação 

-Solicitar saldos, extratos e comprovantes 

-Requisitar talonários de cheques 

-Retirar cheques devolvidos 

-Endossar cheque 

-Sustar/contraordenar cheques 

-Cancelar cheques 

-Baixar cheques 

-Efetuar resgates/aplicações financeiras 

-Cadastrar, alterar e desbloquear senhas 

-Efetuar saques - conta corrente 

-Efetuar saques - poupança 

-Efetuar pagamentos por meio eletrônico 

-Efetuar transferências por meio eletrônico 

-Consultar contas/aplicativos programas repasse recursos 

-Liberar arquivos de pagamentos no ger. 

Financeiro/autoatendimento setor publico 

-Solicitar saldos/extratos de investimentos 

-Emitir comprovantes 

-Efetuar transferência p/ mesma titularidade- 

-Encerrar contas de deposito 

 

Gabinete da Prefeita Constitucional de município de 

Carrapateira-PB, 02 de janeiro de 2017. 

 

 

Marineidia da Silva Pereira 

Prefeita Constitucional 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB 
GABINETE DA PREFEITA 

 

Oficio nº.  10/2017 

 

Ao Sr. Gerente da Caixa Econômica Federal, agencia de 

Cajazeiras - PB. 

 

 

A Prefeita Constitucional do Município de Carrapateira, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DELEGAR PODERES, para que o servidor Daniel 

Tavares da Silva, portador do RG n°.34577797, CPF: 

082.037.044-41, Secretário Municipal de Saúde, possa dentro 

das atribuições de sua pasta: 

-Emitir cheques 

-Abrir contas de deposito 

-Autorizar cobrança 

-Receber, passar recibo e dar quitação 

-Solicitar saldos, extratos e comprovantes 

-Requisitar talonários de cheques 

-Retirar cheques devolvidos 

-Endossar cheque 

-Sustar/contraordenar cheques 

-Cancelar cheques 

-Baixar cheques 

-Efetuar resgates/aplicações financeiras 

-Cadastrar, alterar e desbloquear senhas 

-Efetuar saques - conta corrente 

-Efetuar saques - poupança 
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-Efetuar pagamentos por meio eletrônico 

-Efetuar transferências por meio eletrônico 

-Consultar contas/aplicativos programas repasse recursos 

-Liberar arquivos de pagamentos no ger. 

Financeiro/autoatendimento setor publico 

-Solicitar saldos/extratos de investimentos 

-Emitir comprovantes 

-Efetuar transferência p/ mesma titularidade- 

-Encerrar contas de deposito 

 

Gabinete da Prefeita Constitucional de município de 

Carrapateira-PB, 02 de janeiro de 2017. 

 

 

Marineidia da Silva Pereira 

Prefeita Constitucional 
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