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comprovantes; encerrar contas de depósitos;
apresentar documentos, prestar declarações,
informações, fazer e assinar requerimentos;
requerer, receber e assinar o que preciso for e
praticar finalmente todos os demais atos que se
fizerem necessários ao completo e fiel desempenho
da presente designação.
Esta portaria entre em vigor na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposições em
contrário.
DECRETO Nº 014/2021 de 06 de janeiro de 2021.

A Prefeita Municipal de MIRACEMA DO
TOCANTINS-TO, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais...

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
CAMILA FERNANDES DE ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº CPF nº 909.520.731-53

RESOLVE:
Designar JONAIR OLIVEIRA DE SOUZA, brasileiro,
casado, enfermeiro, portador do RG nº 151629 SSPTO e CPF nº 577.508.311-34, ocupante do cargo de
Secretária Municipal de Saúde e ROMULO DA
SILVA BRITO, brasileiro, casado, contador ,
ocupante do cargo de Secretário Municipal de
Finanças, portador do RG nº 861380 SSP-TO e CPF
nº 028.787.161-40, para constituírem o rol de
responsáveis pela movimentação financeira das
contas de depósito do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS,
CNPJ/MF nº 11.545.460/0001-11, mantidas junto ao
Banco do Brasil S/A, agência 0862-1 de Miracema
do Tocantins-TO, pelo período de 01/01/2021 a
31/12/2024.
Para o fiel desempenho da presente designação,
confere-se aos designados, como titulares não
solidários os seguintes poderes: emitir cheques; abrir
contas de depósitos; solicitar saldos, extratos e
comprovantes; requisitar talonários de cheques,
retirar cheques devolvidos; endossar cheques;
sustar/contraordenar cheques; cancelar cheques;
baixar
cheques;
efetuar
resgates/aplicações
financeiras; cadastrar,

alterar e desbloquear senhas; efetuar saques;
efetuar pagamentos e transferências por meio
eletrônicos; receber ordenas de pagamento; liberar
arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro;
solicitar saldos/extratos de investimentos; emitir
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DECRETO Nº 015/2021 de 06 de janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal de MIRACEMA DO
TOCANTINS-TO, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais...
RESOLVE:
Designar TATIANE DA COSTA BARROS,
brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº
305093 SSP-TO e CPF nº 890.220.331-04, ocupante
do cargo de Secretária Municipal de Educação e
ROMULO DA SILVA BRITO, brasileiro ,casado,
contador, ocupante do cargo de Secretário Municipal
Finanças, portador do RG nº 861380 SSP-TO e CPF
nº 028.787.161-40, para constituírem o rol de
responsáveis pela movimentação financeira das
contas de depósito da SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CNPJ/MF nº 06.075.364/0001-17,
mantidas junto ao Banco do Brasil S/A, agência
0862-1 de Miracema do Tocantins-TO, pelo período
de 01/01/2021 a 31/12/2024.
Para o fiel desempenho da presente designação,
confere-se aos designados, como titulares não
solidários os seguintes poderes: emitir cheques; abrir
contas de depósitos; solicitar saldos, extratos e
comprovantes; requisitar talonários de cheques,
retirar cheques devolvidos; endossar cheques;
sustar/contraordenar cheques; cancelar cheques;
baixar
cheques;
efetuar
resgates/aplicações
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
efetuar saques; efetuar pagamentos e transferências
por meio eletrônicos; receber ordenas de
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pagamento; liberar arquivos de pagamentos no
gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de
investimentos; emitir comprovantes; encerrar contas
de depósitos; apresentar documentos, prestar
declarações,
informações,
fazer
e
assinar
requerimentos; requerer, receber e assinar o que
preciso for e praticar finalmente todos os demais atos
que se fizerem necessários ao completo e fiel
desempenho da presente designação.

informações, fazer e assinar requerimentos;
requerer, receber e assinar o que preciso for e
praticar finalmente todos os demais atos que se
fizerem necessários ao completo e fiel desempenho
da presente designação.

Esta portaria entre em vigor na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposições em
contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Esta portaria entre em vigor na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposições em
contrário.

CAMILA FERNANDES DE ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº CPF nº 909.520.731-53

CAMILA FERNANDES DE ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº CPF nº 909.520.731-53

DECRETO Nº 016/2021 de 06 de janeiro de 2021.
A Prefeita Municipal de MIRACEMA DO
TOCANTINS-TO, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais...
RESOLVE:
Designar SALÉSIA MARIA FERNANDES DE
ARAÚJO, brasileira, casada, professora aposentada,
portadora do RG nº 1021455 SSP-TO e CPF nº
397.436.321-15, ocupante do cargo de Secretária
Municipal de Assistência e ROMULO DA SILVA
BRITO, brasileiro, casado, contador, ocupante do
cargo de Secretário Municipal de Finanças, p
Suspende atendimento externo nos órgãos Públicos
Municipais como medida preventiva ao portador do
RG nº 861.380 SSP-TO e CPF nº 028.787.161-40,
para constituírem o rol de responsáveis pela
movimentação financeira das contas de depósito do
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CNPJ/MF nº 13.450.056/0001-90, mantidas junto ao
Banco do Brasil S/A, agência 0862-1 de Miracema
do Tocantins-TO, pelo período de 01/01/2021 a
31/12/2024.
Para o fiel desempenho da presente designação,
confere-se aos designados, como titulares não
solidários os seguintes poderes: emitir cheques; abrir
contas de depósitos; solicitar saldos, extratos e
comprovantes; requisitar talonários de cheques,
retirar cheques devolvidos; endossar cheques;
sustar/contraordenar cheques; cancelar cheques;
baixar
cheques;
efetuar
resgates/aplicações
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
efetuar saques; efetuar pagamentos e transferências
por meio eletrônicos; receber ordens de pagamento;
liberar arquivos de pagamentos no gerenciador
financeiro; solicitar saldos/extratos de investimentos;
emitir comprovantes; encerrar contas de depósitos;
apresentar documentos, prestar declarações,
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