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Brejões

Atos Administrativos

Prefeitura Municipal de Brejões
CNPJ 14.197.768/0001-01

Brejões – BA., 02 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 017/2021

Ilustríssimo Senhor
Sr. João Raimundo Santos Filho
MD Gerente do Bradesco S/A – Agência de Brejões
Nesta.
Assunto: Autoriza e outorga poderes para movimentação dos recursos financeiros das
contas bancárias da Prefeitura.

Senhor Gerente,

Ficam autorizados a efetuar a movimentação dos recursos financeiros em nome do Munícipio,
Brejões, sempre em conjunto, os senhores Alessandro Rodrigues Brandão Correia, Prefeito
Municipal portador da cédula de identidade nº 0923964290 emitida pela SSP/BA e inscrito no
CPF/MF sob nº 013.186.505-69; e Marcelo Gonçalves Lima Secretário Municipal de
Administração e Finanças, portador da cédula de identidade nº 0769387004 emitida pela
SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 005.714.725-67, as pessoas acima estão autorizadas a
movimentar toda e qualquer conta aberta e as que vierem a ser abertas em nome do Munícipio
de Brejões portador do CNPJ 14.197.768/0001-01, mantidas em estabelecimentos bancários.
A autorização de que trata o presente refere-se à outorga de poderes necessários a execução dos
seguintes serviços bancários:
- emitir cheques;
- abrir conta de deposito;
- utilizar o crédito aberto na forma e condições;
- receber, passar recibo e dar quitação;
- solicitar saldos, extratos e comprovantes;
- requisitar talonários de cheques;
- autorizar débito em conta relativo a operações;
- retirar cheques devolvidos;
- endossar cheques;
- assinar instrumento de crédito;
- assinar proposta de empréstimo/financiamento;
- efetuar transferências/ pagamentos, exceto por meio eletrônico;
- sustar/contra-ordenar cheques;
- cancelar cheques;
- baixar cheques;
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- efetuar resgates/aplicações financeiras;
- cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- efetuar saques – conta corrente;
- efetuar saques – poupança;
- efetuar pagamentos via BB Digital PJ/AASP;
- efetuar transferências via BB Digital PJAASP;
- efetuar pagamento exceto por meio eletrônico;
- efetuar transferência, exceto por meio eletrônico;
- efetuar movimentação financeira no RPG;
- consultar contas aplicações programas repasses recursos;
- liberar arquivos de pagamentos via BB Digital PJ/AASP;
- solicitar saldos/extratos de investimentos;
- solicitar saldos/extratos de operações de crédito;
- solicitar saldos e extratos de depósitos em garantia;
- emitir comprovantes;
- efetuar a transferência para a mesma titularidade via BB Digital PJ/AASP;
- encerrar conta de depósitos;
- consultar obrigações do DDA via BB Digital PJ/AASP;
- encerrar conta de depósitos;
- consultar obrigações do DDA via BB Digital PJ/AASP;
- assinar contrato de abertura de crédito;
- assinar instrumento de convênio e contato de prestação de serviços.

Atenciosamente,

Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito

_____________________________________________________________________________________
Pça da Bandeira, 36 – Centro – Fone: (75) 3654-2158/2140
CEP 45.325-000 – Brejões – Bahia E-mail: brejoes@terra.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YVMBVUF8ADRZUIY9DUMIMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

