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Gabinete da Prefeita 

PORTARIA Nº 082, de 02 de fevereiro de 2017. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, no uso de suas atribuições legais que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. 

 

R E S O L V E: 

NOMEAR, MARIA LÚCIA DA SILVEIRA DE VILHENA, para coordenar o Fundo Municipal 

de Assistência Social - FMAS, criado pela Lei Municipal nº 004/2002, de 15 de fevereiro 

de 2002; 

DELEGAR a Coordenadora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e à 
Secretária Municipal de Finanças, IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA, em conjunto, a 
realização de todos os atos inerentes a: abrir contas de depósito, autorizar cobrança, 
receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, 
efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, 
efetuar saques – conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar pagamentos e 
transferências por meio eletrônico, efetuar pagamentos e transferências exceto por 
meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, consultar contas/aplicações 
de programas de repasse de recursos, liberar arquivos de pagos no gerenciador 
financeiro/auto atendimento setor público, emitir comprovantes, efetuar transferência 
para a mesma titularidade, encerrar contas de depósito, consultar obrigações do 
débito direto autorizado, assinar instrumento de convênio e contrato prestação de 
serviços, e consultar saldo/extrato de depósitos judiciais, a partir de 16 de janeiro de 
2017. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Paço Municipal, Gabinete da Prefeita, em 02 de fevereiro de 2017. 

 
 

Camille Macedo Paiva de Vasconcelos 
Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré 

 

Certifico que este Ato foi publicado, mediante afixação no mural desta Prefeitura, e 

registrado nesta Secretaria de Administração na data supra. 

 
Ione Maria de Oliveira Moura 

Secretária de Administração 


