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Fone (FAX)  (66) 3539-6065 

CEP. 78.528-000   -   NOVO MUNDO – MT  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

 

PORTARIA N.º 108/2016. 
De 18 de Abril de 2016. 

 
“Dispõe sobre Nomeação de 
Ordenador de Despesa, e dá outras 
providências.” 

 
O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso 
das atribuições que lhe confere o cargo, 
 

R E S O L V E : 

 

Art. 1º NOMEAR, a Senhora ESDENIRA BOERI DA SILVA, brasileira, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 0867896-0 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob 
nº. 604.517.501.87, Secretária de Assistência Social e Presidente do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS, como ORDENADORA DE DESPESA e AUTORIZA-LA a realizar as 
seguintes movimentações financeiras do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do 
Município de Novo Mundo/MT:  Emitir, assinar, endossar, cancelar, baixar, sustar/contra-ordenar 
e requisitar cheques; abrir contas de depósitos; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar 
quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes da conta corrente, das aplicações, 
investimentos e operações de crédito; autorizar débito em conta; efetuar resgates/ aplicações 
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos, transferências, 
consulta de saldos e extratos por meio eletrônico; efetuar movimentação financeira, pagamentos 
e transferências no RPG; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais 
RPG; liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro, emitir comprovante; efetuar 
transferência para mesma titularidade, inclusive em meio eletrônico, fechar operações de 
derivativos; encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto autorizado, 
receber ordens de pagamento, juntamente com o Prefeito Municipal quando for o caso.  

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE 

PUBLIQUE-SE 

CUMPRA-SE 

 

Gabinete do Prefeito, 18 de Abril de 2016. 

 

 

JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 

 


