
 

 

 

 

 

 
 

Município de Itapicuru 
Prefeitura Municipal de Itapicuru 

Gabinete do Prefeito 
 

PORTARIA Nº 160, DE 23 DE JUNHO DE 2021 

 

Dispõe sobre designação de servidor municipal 
para exercer a função de tesoureiro e dá outras 
providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente,  

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º. DESIGNAR o Sr. WASHINGTON LUIZ DA SILVA para exercer a função de 
TESOUREIRO, diretamente subordinado à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 

Art. 2º. No exercício de suas atribuições, o servidor poderá operar e movimentar todas 
as contas bancárias pertencentes ao Poder Executivo do município de Itapicuru, sempre em 
conjunto com o prefeito municipal, além de: 

I - emitir cheques; 

II - abrir contas de deposito; 

III - autorizar cobrança; 

IV - utilizar o credito aberto na forma e condições; 

V - receber, passar recibo e dar quitação; 

VI - solicitar saldos, extratos e comprovantes; 

VII - requisitar talonários de cheques; 

VIII - autorizar debito em conta relativo a operações; 

IX - retirar cheques devolvidos; 

X - endossar cheque; 

XI - sustar/contraordenar cheques; 

XII - cancelar cheques; 

XIII - baixar cheques; 

XIV - efetuar resgates/aplicações financeiras; 

XV - cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

XVI - efetuar pagamentos por meio eletrônico; 
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XVII - efetuar transferências por meio eletrônico; 

XVIII - liberar arquivos de pagamentos no ger. Financeiro; 

XIX - solicitar saldos/extratos, exceto investimento; 

XX - solicitar saldos/extratos de investimentos; 

XXI - solicitar saldos/extratos de operações de crédito; 

XXII - emitir comprovantes; 

XXIII - efetuar transferências. 

Art. 3º. Esta Portaria retroage seus efeitos para a data de 1º de janeiro de 2021. 

Art. 4º. Publique-se e cumpra-se. 

 
Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 23 de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 

 
 
 
 
 

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES 
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 
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