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DECRETO Nº 1718 DE 13 DE JULHO DE 2017. 

 

“Dispõe sobre delegação de competências e 
autorização para ordenadores de despesas assinarem 
documentos contábeis, de licitações, de prestação de 

contas, entre outros.” 

O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA NAZARÉ juntamente com os demais membros, 
nos uso das atribuições que lhe confere o art. 62, I, da Lei de Estruturação do PREVI-
NAZARÉ - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova 
Nazaré e outros, 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica delegada a competência como responsável financeiro o Srº. 
ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº 433.924.071-00, 
responsável financeiro pelas contas bancarias do Fundo Municipal de Previdência 
Social de Nova Nazaré-MT sob o CNPJ: 05.301.456/0001-05, assinando pelas 
mesmas, junto com a Diretora Executiva srº KENIA CRISTINA CAMPOS DE 
AZEVEDO IUEN CPF sob o nº 550.239.241-49. 

Art. 2º - Fica o Tesoureiro e a Diretora Executiva Municipal autorizados a fazerem 
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 
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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. 

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

Município de Nova Nazaré, em 13 de Julho de 2017. 

 
 

ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI 
Presidente do Conselho Curador 

 

Membros: 

 

 

 


