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ordenadora de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA, do Municipio de Novo Acordo — TO. 

A Prefeita Municipal de Novo Acordo, Estado do Tocantins, a Sm. Deusany Batista de 
Castro no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Orgânica deste Município, 

DECRETA:  

Art.  1° - NOMEAR a servidora pública, ANTONIA BATISTA DE CASTRO GAMA, 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, portadora do CPF n° 360.817.101-06, para responder 
como ordenadom de despesas das contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA de Novo Acordo/TO, inscrito no CNPJ sob n° 18.297.163/0001 - 43, pelo 
período de 14 de março de 2022 a 31/12/2024.  

Art.  2° - Para fiel  desempenho da presente designação, confere-se aos designados como titulares 
não solidários os seguintes poderes; abrir contas de depósitos, solicitar saldos, extratos e comprovantes; 
requisitar talonirios de cheques; cancelar cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; 
sustar/contraordenar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicação financeiras; cadastrar alterar e 
desbloquear senhas; efetuar saques; efetuar pagamentos transferências por meio eletrônico; receber 
ordens de pagamentos no Gerenciador Financeiro; solicitar saldos/extratos de investimentos; emitir 
comprovantes; encerrar contas de depósito; requerer, receber e assinar o que preciso for e praticar 
fielmente todos os demais atos que se fizerem necessários ao completo e fiel desempenho da presente 
designação.  

Art.  30  - Pela cumulação dos cargos citado no  artigo anterior, não decorrerá a nomeada o direito 
de acréscimo aos subsídios, continuando o mesmo a receber como Secretária de Assistência Social.  

Art.  4° -  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

2022.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
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