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DECRETO Nº. 1627 DE 17 DE JANEIRO DE 2017. 

“Dispõe sobre a nomeação da Responsável 
Financeiro da Prefeitura Municipal de Nova 
Nazaré-MT”. 

O Sr. JOÃO TEODORO FILHO, Prefeito do Município de Nova Nazaré, Estado de 
Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeado o Secretário Municipal Sr. ELSON HIDEYOSHI 
KAMIGUCHI, inscrito no CPF sob o nº 338.506.888-60 responsável financeiro pelas contas 
bancarias da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré sob o CNPJ: 04.202.280/0001-71, 
assinando pelas mesmas, junto com o Prefeito Municipal – JOÃO TEODORO FILHO, 
inscrito sob o CPF nº 441.299.551-87. 

Art. 2º - Fica o Secretario Municipal autorizado fazer os atos abaixo descritos: 

 Emitir cheques abrir contas de deposito autorizar cobrança utilizar o credito 
aberto na forma e condições receber, passar recibo e dar quitação solicitar saldos, 
extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar debito em 
conta relativo a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, requisitar 
cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, sustar/contra-
ordenar cheques, cancelar cheques baixar cheques efetuar resgates/aplicações 
financeiras cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos e 
transferências por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, 
consultar contas, aplicações, programas,  repasse, recursos, liberar arquivos de 
pagamentos no gerenciador financeiro, solicitar saldos/extratos de conta corrente, 
investimentos e de operações de credito, emitir comprovantes,  efetuar transferência 
p/ mesma titularidade e encerrar contas de deposito e demais assuntos de interesse 
desta municipalidade, referente as contas abaixo relacionados; 

Banco Brasil:  

 

 Conta nº 6.680-X 

 

 Conta nº 6.8608-8 
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 Conta nº 16.286-8  

 

 Conta nº 16.621-9  

 

 Conta nº 19.020-9 

Conta Fundo PDE. 

 22.423-5 
 26.880-1 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

Município de Nova Nazaré, em 17 de Janeiro de 2017. 

 
JOÃO TEODORO FILHO 
Prefeito Municipal 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 


