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•Requisitar cartão eletrônico

•Fechar operações de derivativos

Ao

•Sustar/contraordenar cheques

•Encerrar contas de débito

Banco do Brasil

•Baixar cheques

Agência Jussara-Ba,

•Efetuar resgates/aplicações financeiras

•Consultar obrigações de débitos direto autorizados –
dda

Ref.: Informação faz.

•Cadastrar, alterar e desbloquear senhas.

Senhor Gerente,

•Efetuar saques-conta corrente

Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos pelo presente
informar a V.Sª, que todas as contas dos CNPJ:
31.041.912/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DO MUNICIPIO DE JUSSARA, serão movimentadas pelo
senhor HAILTON MENDES DIAS, CPF 342.940.665-04,
Prefeito Municipal e a Sr. GLADISTON RIBEIRO GOMES,
CPF 822.956.975-49, conforme lista de poderes:

•Efetuar saques-conta poupança

Sendo o que nos cabe para o momento, aproveitamos o
ensejo para renovar protestos de elevada estima e
consideração.

•Efetuar pagamentos por meio eletrônico

Atenciosamente.

•Efetuar transferências por meio eletrônico

Hailton Mendes Dias

•Solicitar movimentação financeira no RPG

Prefeito Municipal

•Emitir cheques
•Abrir contas de deposito
•Autorizar cobranças
•Utilizar o crédito aberto na forma e condições
•Receber, passar recibo e dar quitações.
•Solicitar saldos e extratos
•Requisitar talonários de cheques
•Autorizar débitos em conta relativos a operações
•Retirar cheques devolvidos

•Cartão transporte – autoriza deb/tranf meio eletrônico

•Efetuar movimentação financeira no RPG
•Consultar contas/alic. Programas repasse recursos
feder-RPG
•Liberar arquivos de pagamentos no ger. financeiro/
aasp
•Solicitar saldos/extratos de investimentos
•Solicitar saldos/extratos de operações de crédito
•Emitir comprovantes
•Efetuar transferências p/mesma titularidade- meio
eletrônico
•Efetuar transferências p/alivio numerário coban

•Endossar cheques
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