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Prefeitura Municipal de
Ibicoara publica:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Portaria N.º 001, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a edição de ordem
nos documentos oficiais produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Sustentável e dá outras providências.
Portaria N.º 001, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a edição de ordem
nos documentos oficiais produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e dá outras providências.
Portaria N.º 001, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a edição de ordem
nos documentos oficiais produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação e dá outras providências.
Portaria N.º 001, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a edição de ordem
nos documentos oficiais produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de
Finanças e dá outras providências.
Portaria N.º 001, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a edição de ordem
nos documentos oficiais produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de
Infaestrutura, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e dá outras
providências.
Portaria N.º 001, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a edição de ordem
nos documentos oficiais produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo e dá outras providências.
Portaria n.º 001, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a edição de ordem
nos documentos oficiais produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
e dá outras providências.
Portaria N.º 001, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a edição de ordem
nos documentos oficiais produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de
Transporte e dá outras providências.
Portaria N.º 002, de 05 de janeiro de 2021 - Dispõe sobre a visitação pública
ao Parque Natural Municipal do Espalhado e dá outras providências.
Portaria Nº. 004, de 05 de janeiro de 2021 - Nomeia e autoriza o secretário de
finanças a movimentar contas da prefeitura municipal de Ibicoara - BA perante
as instituições bancárias.

Gestor - GILMADSON CRUZ DE MELO / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
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Portarias

PORTA
ARIA n.º 001,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe
e sobre a edição de orde
em nos
docume
entos oficia
ais produzidos no âm
mbito da
Secreta
aria Munic
cipal de Desenvolv
vimento
Econôm
mico e Sustentáv
vele dá outras
providê
ências.”

OSECR
RETÁRIOM
MUNICIPAL
L DE DESENVOLV
VIMENTO ECONÔM
MICO E
SUS
STENTÁVE
ELDEIBICO
OARA, Esstado da Bahia, no
o uso de suas atribuições
consstitucionaiss e na forma
f
pre
evista na Lei Orgâ
ânica Mun
nicipal e demais
dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Os do
ocumentos, procedim
mentos e processo
os adminis
strativos
oficia
ais produzzidos no âmbito de
estaSecrettaria Muniicipal de Desenvolv
vimento
Econ
nômico e Sustentáve
S
el, visando
o facilitar o controle e ordem,terãonumera
ação do
tipo sequencia
al, com renovação an
nual.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
revo
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.

Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

GILM
MADSON AGUIAR
A
DE
D MELO JUNIOR
J
Secretá
ário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Praçaa Américo Martins Juniorr, S/N, Centro
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PORTA
ARIA n.º 001,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe
e sobre a edição de orde
em nos
docume
entos oficia
ais produzidos no âm
mbito da
Secreta
aria Munic
cipal de Desenvolv
vimento
Social e dá outras
s providênc
cias.”

OSECR
RETÁRIOM
MUNICIPAL
L
DE
DESE
ENVOLVIM
MENTO
SOC
CIALDEIBIICOARA, Estado da Bahia, no uso
u
de ssuas atribuições
consstitucionaiss e na forma
f
pre
evista na Lei Orgâ
ânica Mun
nicipal e demais
dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Os do
ocumentos, procedim
mentos e processo
os adminis
strativos
oficia
ais produzzidos no âmbito de
estaSecrettaria Muniicipal de Desenvolv
vimento
Sociial, visando facilitar o controle
e e ordem
m,terãonum
meração do
o tipo sequencial,
com renovação
o anual.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
REGIST

Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

NILSON
N GOMES QUEIROZ
Z
Secretá
ário Municipal de Des
senvolvime
ento Social
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PORTA
ARIA n.º 001,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe
e sobre a edição de orde
em nos
docume
entos oficia
ais produzidos no âm
mbito da
Secreta
aria Municip
pal de Edu
ucação e dá
á outras
providê
ências.”

ASECR
RETÁRIAM
MUNICIPAL
L DE EDU
UCAÇÃOD
DE IBICO
OARA, Esttado da
Bahiia, no uso
o de suass atribuiçõe
es constitu
ucionais e na forma
a prevista na Lei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Os do
ocumentos, procedim
mentos e processo
os adminis
strativos
oficia
ais produzzidos no âmbito
â
desstaSecreta
aria Municiipal de Ed
ducação, visando
v
faciliitar o conttrole e ord
dem,terãon
numeração
o do tipo sequencial
s
l, com ren
novação
anua
al.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.

Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

ALCION
NE FERRE
EIRA SILVA
A
S
Secretária
Municipal de Educação
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PORTA
ARIA n.º 001,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe
e sobre a edição de orde
em nos
docume
entos oficia
ais produzidos no âm
mbito da
Secreta
aria Municipal de Fin
nançase dá
á outras
providê
ências.”

OSECR
RETÁRIOM
MUNICIPAL
L DE FIN
NANÇAS DE
D IBICO
OARA, Esttado da
Bahiia, no uso
o de suass atribuiçõe
es constitu
ucionais e na forma
a prevista na Lei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Os do
ocumentos, procedim
mentos e processo
os adminis
strativos
oficia
ais produzzidos no âmbito desstaSecreta
aria Municcipal de F
Finanças, visando
v
faciliitar o conttrole e ord
dem,terãon
numeração
o do tipo sequencial
s
l, com ren
novação
anua
al.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.

Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

HAIRAN SILVA DE
E OLIVEIR
RA
Secretário
o Municipal de Finançças
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BA CEP 46.76
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PORTA
ARIA n.º 001,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe
e sobre a edição de orde
em nos
docume
entos oficia
ais produzidos no âm
mbito da
Secreta
aria
Mun
nicipal
de
Infaes
strutura,
Planejamento e Desenvolv
D
imento Urrbano e
dá outra
as providências.”

OSECR
RETÁRIOM
MUNICIPAL
L DE INF
FRAESTRU
UTURA, P
PLANEJAM
MENTO
E DESENVOL
LVIMENTO
O URBANO
ODE IBICOARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuiçõe
es constitu
ucionais e na forma prevista na
n Lei Orgâ
ânica Mun
nicipal e
dem
mais dispossitivos legais em vigor,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Os do
ocumentos, procedim
mentos e processo
os adminis
strativos
oficia
ais produ
uzidos no
o âmbito destaSecre
d
etaria Mu
unicipal d
de Infraes
strutura,
Plan
nejamento e Desenvolvimento Urbano, visand
do facilita
ar o conttrole e
orde
em,terãonu
umeração do
d tipo seq
quencial, com renova
ação anuall.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.

Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

EMER
RSON SILV
VA BISPO
Se
ecretário Municipal
M
de
e Infraestrutura,
Plan
nejamento e Desenvo
olvimento Urbano
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PORTA
ARIA n.º 001,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe
e sobre a edição de orde
em nos
docume
entos oficia
ais produzidos no âm
mbito da
Secreta
aria Munic
cipal de M
Meio Ambiente e
Turismo
o e dá outrras providê
ências.”

OSECR
RETÁRIOM
MUNICIPAL
L
DE
D
MEIO-AMBIENTE
E
TUR
RISMODEIBICOARA
A, Estado da Bah
hia, no uso
u
de suas atribuições
consstitucionaiss e na forma
f
pre
evista na Lei Orgâ
ânica Mun
nicipal e demais
dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Os do
ocumentos, procedim
mentos e processo
os adminis
strativos
oficia
ais produzzidos no âmbito de
estaSecreta
aria Municcipal de M
Meio-Ambiente e
Turissmo, visan
ndo facilita
ar o controle e ordem
m,terãonum
meração do
o tipo sequencial,
com renovação
o anual.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
REGIST

Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

LUÃ SILVA SA
AMPAIO
Secretárrio Municip
pal de Meio
o-Ambiente
e e Turism
mo

Praçaa Américo Martins Juniorr, S/N, Centro
o, Ibicoara-B
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60-000
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PORTA
ARIA n.º 001,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe
e sobre a edição de orde
em nos
docume
entos oficia
ais produzidos no âm
mbito da
Secreta
aria Municiipal de Sa
aúde e dá
á outras
providê
ências.”

ASECR
RETÁRIAM
MUNICIPAL
L DE SAÚ
ÚDEDE IBIICOARA, Estado da
a Bahia,
no uso
u de sua
as atribuiçções constitucionais e na form
ma prevista
a na Lei Orgânica
O
Mun
nicipal e de
emais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Os do
ocumentos, procedim
mentos e processo
os adminis
strativos
oficia
ais produzidos no âmbito de
estaSecrettaria Municipal de Saúde, visando
v
faciliitar o conttrole e ord
dem,terãon
numeração
o do tipo sequencial
s
l, com ren
novação
anua
al.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.

Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

Mile
ene Silva Vaccari
V
Secretária Municipal de Saúd
de
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PORTA
ARIA n.º 001,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe
e sobre a edição de orde
em nos
docume
entos oficia
ais produzidos no âm
mbito da
Secreta
aria Munic
cipal de T
Transporte
e e dá
outras providência
p
as.”

OSECR
RETÁRIOM
MUNICIPAL
L DE TRA
ANSPORT
TES DEIBICOARA, Estado
da Bahia,
B
no uso
u de suas atribuiçções consttitucionais e na form
ma prevista
a na Lei
Orgâ
ânica Municipal e demais dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Os do
ocumentos, procedim
mentos e processo
os adminis
strativos
oficia
ais produzzidos no âmbito desttaSecretarria Municip
pal de Tran
nsportes, visando
v
faciliitar o conttrole e ord
dem,terãon
numeração
o do tipo sequencial
s
l, com ren
novação
anua
al.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.

Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

NEILTON
N AMORIM
M FERREIR
RA
S
Secretário
M
Municipal
de
d Transpo
ortes

Praçaa Américo Martins Juniorr, S/N, Centro
o, Ibicoara-B
BA CEP 46.76
60-000
Tel. (77) 3413-2199
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PORTA
ARIA n.º 002,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Dispõe sobre a v
visitação pública
p
ue Natura
al Municipal do
ao Parqu
Espalhad
do
e
dá
outras
providências.”

O SEC
CRETÁRIO
O MUNICIP
PAL DE MEIOAMB
BIENTE E TURISM
MO DO
MUN
NICÍPIO DE
D IBICOA
ARA, Esttado da Bahia,
B
no uso de suas atribuições
consstitucionaiss e na forma
f
pre
evista na Lei Orgâ
ânica Mun
nicipal e demais
dispo
ositivos leg
gais em vig
gor,
CO
ONSIDERA
ANDO os te
ermos do art.
a 196, da
a Constituiição da Re
epública
Fede
erativa do Brasil que
e estabele
ece que a saúde é direito
d
de todos e de
ever do
Esta
ado, garantido media
ante políticcas sociais
s e econôm
micas que visem à redução
r
do risco
r
de do
oença e de
d outros agravos
a
e ao acessso universa
al e igualittário às
açõe
es e serviçços para su
ua promoçã
ão, proteçã
ão e recup
peração;
CO
ONSIDERA
ANDO a Le
ei Federal n.º
n 13.979, de 6 de ffevereiro de 2020,
que Dispõe sobre
s
as medidas
m
p
para
enfre
entamento da emerg
gência de
e saúde
pública de imp
portância internacion
nal decorre
ente do co
oronavírus responsáv
vel pelo
surto
o de 2019;
CO
ONSIDERA
ANDO as Portarias
P
de
d n.° 188
8/GM/MS, d
de 4 de fe
evereiro
de 2020
2
e a Portaria
P
no
o 356, de 11 de março de 202
20, ambass do Ministtério da
Saúd
de que declara Em
mergência em Saúd
de Pública
a de Impo
ortância Nacional
N
(ESP
PIN), em decorrênccia da Inffecção Hu
umana pelo novo C
COVID-19 e que
"Disp
põe sobre a regulam
mentação e operacio
onalização do dispossto na Lei Federal
n.° 13.979, de
d 6 de fevereiro de 2020, que esta
abelece a
as medida
as para
enfre
entamento
o da emerrgência de
e saúde pública
p
de
e importân
ncia intern
nacional
deco
orrente do Coronavírrus (COVID
D-19) no Brasil", resp
pectivamen
nte;
CO
ONSIDERA
ANDO o fa
ato de a Organização
o Mundial de Saúde
e (OMS)
ter declarado,
d
em 11 de
d março de 2020, que a contaminaç
c
ção com o novo
coro
onavírus (C
COVID-19) caracterizza pandemia;
CO
ONSIDERA
ANDO a condição de tran
nsmissão comunitá
ária do
coro
onavírus (ccovid-19), reconhecid
r
da por meio da Porta
aria n.º 454
4 do Ministério da
Saúd
de, de 20 de
d março de
d 2020;
CO
ONSIDERA
ANDO o teo
or do Decrreto Legisla
ativo n.º 06
6, de 20 de
e março
de 2020,
2
que reconhece
r
a ocorrência do esta
ado de cala
amidade p
pública no Brasil;
B
CO
ONSIDERA
ANDO a Po
ortaria da Sematur
S
03/2020, de
e 27 de no
ovembro
de 2020,
2
que permitiu a reabertu
ura da Uniidade de Conservaç
C
ção Municiipal por
temp
po indeterm
minado;
Praçaa Américo Martins Juniorr, S/N, Centro
o, Ibicoara-B
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Tel. (77) 3413-2199

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: P0RSKWPSMDJXSPCZMF18RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Terça-feira
5 de Janeiro de 2021
11 - Ano IX - Nº 2282

CO
ONSIDERA
ANDO o Decreto
D
Municipal
M
n
n.º108
de 27/11/202
20 que
estabelece o protocolo
p
d reabertu
de
ura do turis
smo de Ibiccoara dura
ante a pand
demia;
CO
ONSIDERA
ANDO o Decreto
D
Municipal
M
n
n.º111
de 01/12/202
20 que
defin
ne as con
ndições de
e acesso e taxas para
p
o Pa
arque Natu
ural Munic
cipal do
Espa
alhado – PNME;
P
CO
ONSIDERA
ANDO o Decreto Esttadual n.º 49.055, d
de 31 de maio
m
de
2020
0, o qual sistematiiza as re
egras relattivas às medidas
m
ttemporária
as para
enfre
entamento
o da emerrgência de
e saúde pública
p
de
e importân
ncia intern
nacional
deco
orrente do novo coronavírus, re
esolve:
RESOLV
VE:
Art. 1º -A reabe
ertura da unidade de
d conservvação devverá respe
eitar as
med
didas de prevenção
p
e a reto
omada das atividades de turrismo e atrativos
a
natu
urais estab
belecidos pelo
p
Estad
do e Munic
cípio e que se enco
ontra localizada a
unidade de conservação
o.
Art. 2º - O dispo
osto nesta Portaria se
s aplica a todos o
os prestado
ores de
servviços, agê
ências e operadore
es de turismo que
e atuam na unida
ade de
consservação.
Art. 3º - As ativid
dades de vvisitação pública
p
nass unidadess de conse
ervação
pode
erão ser realizadass desde que obse
ervadas as
a seguintes medid
das de
prevvenção:
I - Uso obrigatório
o
o de másca
ara de protteção facia
al cobrindo
o a região do
d nariz
e bo
oca, ainda que artessanal, dura
ante todo o período
o que estivver no inte
erior do
parq
que.
II - Uso
o obrigatóriio de álcoo
ol gel 70%
% ou produ
uto de higienização para as
mão
os nas esttruturas ab
bertas à visitação, bem
b
como
o áreas qu
ue necessiitam de
apoio como co
orrimões, cordas,
c
ped
dras, arvorres, e entre
e outros.
III - Man
nter o dista
anciamento
o mínimo de
d 1,5 metrros no perccurso da trrilha.
Art. 4º - Serão pe
ermitido o número de
e 120 visittantes ao llongo do tempo e
do espaço,
e
atrravés de agendamen
a
nto prévio pelo site janoo.com..br, sendo horário
de entrada
e
da
as 7h às 15h para melhor organizaçã
o
o do fluxo
o dos gru
upos de
visita
antes, visa
ando evitarr aglomera
ações e/ou
u picos de visitação em determ
minados
locais, dias ou horários.
I – Cada
a guia poderá conduzir 06 (seis
s) pessoass;
II – O guia
g
não cadastrado
c
o na SEMA
ATUR pod
derá apena
as acompa
anhar o
grup
po que trou
uxer e não
o mais con
nduzir. Não será cob
brado a ta
axa de visitação e
não será conta
ado entre o número de
d visitante
es;
III - Se
erá permitido por ve
ez 30 (trin
nta) pesso
oas entre ao Cacho
oeira do
Bura
acão e Gam
meleira, co
om tempo de
d perman
nência de 1:30min;
1
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IV – O local de espera pa
ara entrada na Cach
hoeira serrá no Laje
edo das
Orqu
uídeas;
V - Para
a o Piscinão, os crittérios de visitação
v
p
permanece
em o estab
belecido
naqu
uantidade de pessoa
as definida
a para a visitação
v
do dia. Só será perm
d
mitido a
entra
ada com Guia;
G
VI – O agendamento do voucher
v
se
erá feito de forma o
online, atra
avés de
agen
ndamento pelo site: janoo.com
j
.br
VII –O pagamento
p
o será feito
o na retirad
da do vouccher no CA
AT;
VIII - Só
ó poderá se
er feito age
endamento
o de 1 CPF
F por grupo
o;
IX - O guia não po
oderá cond
duzir 02 (du
uas) vezess no dia.
X- Fica
a estabelecido que para o acesso
a
e visitação
v
d
dos muníc
cipes é
obrig
gatório a apresentaçã
a
ão de com
mprovante de
d residência de até 90 dias.
Art. 5º - Os visita
antes deve
erão ser orrientados quanto
q
ao cumprimento das
restrrições imp
postas e receber
r
in
nformações
s referente
es ao atrrativo do parque,
quan
nto a horá
ários, loca
alidades, número
n
de
e visitante
es e outro
os limitanttes que
venh
ham a incid
dir para ca
ada atrativo
o.
Art. 6º - No PN
NME a vissitação de
everá seguir as dirretrizes sa
anitárias
estabelecidas nesta porrtaria e nos normativ
vos editados nos âm
mbitos Esta
adual e
Mun
nicipal.
Art. 7º - Havendo
o disposiçção em contrário qua
anto ao esstabelecido
o nesta
Portaria e noss normativvos editado
os nos âm
mbitos Esta
adual ou M
Municipal, deverá
prevvalecer a norma
n
lega
al do estad
do ou mun
nicipal ond
de se enco
ontra localizada a
unidade de conservação
o.
Art. 8º - Quem descumprir
d
r as norma
as preconiizadas nessta portaria
a estão
sujeitos ao encerramen
e
nto do pa
asseio e ser retira
ado do P
PNME, alé
ém das
pena
alidades previstas
p
n
nas
Leis Municipais
s 16/2005
5 e 199/20
013; Lei Federal
9605
5/1998 e Decreto
D
Fed
deral 6514
4/2008.
Art. 9º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
REGIST
Ibicoara
a – BA, em
m 05 de janeiro de 202
21.

Luã
ã Silva Sampaio
Se
ecretário Municipa
al de Me ioAmbien
nte e Tur ismo
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PORTA
ARIA nº. 004,
0
de 05 de janeiro
o de 2021..

“Nomeia e au
utoriza o secretá
ário de
finanç
ças a moviment
m
tar conta
as da
prefeitura mun
nicipal de
e Ibicoara
a - BA
perante as instiituições b
bancárias.”

O PREF
FEITO MU
UNICIPAL DE IBICO
OARA, Esstado da B
Bahia, no uso de
suass atribuiçõe
es constitu
ucionais, na
n Lei Orgâ
ânica Municipal e de
emais disp
positivos
legais em vigo
or,
RESOLV
VE:
Art. 1º - Fica auto
orizado ao SenhorHA
AIRAN SIL
LVA DE O
OLIVEIRA, inscrito
no CPF
C
sob o n.º 358.087.108-04, Secretá
ário Municcipal de Finanças no
omeado
pelo Decreto Municipal
M
n 009, de
n.º
e 05 de Jan
neiro de 20
021, para, em conjun
nto com
o Exxmo. Sr. Prefeito
P
MunicipalGIL
LMADSON
N CRUZ DE
D MELO,, inscrito no
n CPF
sob o n.º149.013.655-7
72, a ser responsá
ável pela movimenta
ação das contas
banccárias do MUNICÍP
PIO DE IB
BICOARA - BA, insscrito no CNPJ sob
b o n.º
13.9
922.588/00
001-82, con
ncedendo-lhes os seguintes po
oderes:
I. Ab
brir e encerrrar contass de depóssitos;
II. Em
mitir chequ
ues;
III. Autorizar
A
co
obrança;
IV. Receber,
R
p
passar
recib
bo e dar qu
uitação;
V. Solicitar saldos, extrattos da conta corrente
e e aplicaçções;
VI. Requisitar
de cheque
R
t
talonários
e;
VII. Retirar
R
che
eques devo
olvidos;
VIII. Endossar cheque;
IX. Efetuar
E
tran
nsferênciass/pagamen
ntos;
X. Sustar/contrra-ordenarr cheques;
XI. Cancelar
C
cheques;
XII. Baixar
B
che
eques;
XIII. Efetuar re
esgates/aplicações fin
nanceiras;
VIV. Cadastrarr, alterar e desbloque
ear senhas
s;
Praçaa Américo Martins Juniorr, S/N, Centro
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XV. Efetuar sa
aques – contas corren
ntes e pou
upança;
XVI. Efetuar pa
agamentoss por meio
o eletrônico
o;
XVII. Efetuar trransferênccias por me
eio eletrônico;
XVIII. Liberar arquivos
a
de
e pagamen
ntos e emitir comprovvantes;
XIX. Solicitar saldos/extr
s
ratos;
XX.E
Encerrar co
ontas de depósito;
XXI. Efetuar tra
ansferênciias para mesma titula
aridade – meio
m
eletrô
ônico;
o de créditto;
XXII. Assinar instrumento
ar obrigaçõ
ões do déb
bito;
XXIII. Consulta
XXIV
V. Consulta
ar contas – aplicaçõe
es program
mas repassse;
XXV
V. Consulta
ar saldo/exxtrato de co
onta judicia
al unificada
a.
Art. 2º - A presen
nte portaria entrará em vigor na
n data de
e sua publicação,
revo
ogando as disposiçõe
es em conttrário.
REGIST
TRE-SE, PUBLIQUE
P
E-SE E CUMPRA-SE
E.
Gabinette do Prefe
eito Municipal de Ibic
coara – BA
A, em 05 de
e janeiro de
e 2021.

G
GILMADS
SON CRU
UZ DE ME
ELO
P refeito do
o Municípiio de Ibico
oara
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