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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Decreto nº 008/2018. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA 

– PB, Estado da Paraíba, no uso legal de suas atribuições, 

nos termos do disposto na lei Orgânica do Município de 

Catingueira, 

 RESOLVE:  

Art.  1º. Que a conta corrente nº  70392-3, pertencente 

ao Fundo Municipal  de Assistência Social de Catingueira, 

CNPJ: 17.641.975/0001-00, poderá ser acessada de chave de 

Acesso ao Gerenciador Financeiro que serão criadas e 

pertencerá DONATO LEITE PEREIRA, CPF nº 

467.707.984-68, Prefeito constitucional e JOSÉ 

GERALDO QUEIROZ, CPF nº 020.710.614-20, 

Tesoureiro, com poderes para emitir cheques, abrir conta de 

depósitos, autorizar cobranças, receber, passar recibo e dar 

quitação, solicitar saldo, extratos e comprovantes, requisitar 

talonário de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar 

cheques, efetuar transferência/ pagamentos/ sustar/ contra 

ordenar cheques, desenvolvidos, cancelar cheques, baixar 

cheques, solicitar saldos/extratos de emitir comprovantes 

efetuar resgates/ aplicações/ financeiras/ cadastrar, alterar e 

desbloquear, efetuar saques conta corrente, efetuar saques 

conta poupança, emitir comprovantes e encerrar contas 

depósitos, pagamento por meio eletrônico, efetuar 

movimentação financeira por RPG, liberar arquivos de 

pagamentos gerenciador financeiro com transferências com 

a mesma titularidade, movimentar todas as contas pelo 

gerenciador financeiro entre outras atividades que fizer 

necessário das contas correntes a baixo relacionadas. 

Art. 2º . Este decreto entra em vigor a partir da data 

da sua publicação. 

Catingueira, Estado da Paraíba, 08 de março de 2018. 
Catingueira – PB, 05 de março de 2018 

 
 

ODIR PEREIRA BORGES FILHO 
Prefeito 

 
DONATO LEITE PEREIRA      JOSÉ GERALDO QUEIROZ 

PRESIDENTE                 TESOUREIRO 

 
 

 
Decreto nº 009/2018.      

   O PREFEITO 

MUNICIPAL DE CATINGUEIRA – PB, Estado da 

Paraíba, no uso legal de suas atribuições, nos termos do 

disposto na lei Orgânica do Município de Catingueira, 

RESOLVE:  

   Art. 1º - Solicitar ao Banco do 
Brasil (Agência Patos – PB) o cadastramento na conta 
corrente nº 70392-3 na chave do gerenciar financeiro 
JB797117 pertencente ao Contador desse município 
RADSON DOS SANTOS LEITE, CPF nº 000.080.864-43, 
RG nº 1.649.229 SSP/PB, com poderes para solicitar 
saldos/extratos de contas correntes e de aplicações, emitir 
comprovantes de pagamentos, depósitos e transferências 
bancárias, cadastrar e consultar PASEP, emitir relatório de 
empréstimos consignados. 

Art. 2º. Este Decreto entra em 

vigor a partir da data da sua publicação.  

Catingueira – PB, 05 de março de 2018. 

 
ODIR PEREIRA BORGES FILHO 

Prefeito 
 

DONATO LEITE PEREIRA      JOSÉ GERALDO QUEIROZ 
PRESIDENTE                 TESOUREIRO 

 
 


