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"DESIGNA SERVIDOR PUBLICO PARA DESEMPENHAR 

ATIVIDADES REL7\CI0NADAS À TESOURARIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TALISMÃ - TO". 

O Presidente da Câmara Municipal de Talismã, Estado do Tocantins, no uso 

de suas atribuições legais, e: 

Considerando que o vereador ocupante do cargo de Tesoureiro da Câmara 

Municipal de Talismã - TO, designado através do Ato da Mesa n° 001/13, de 01 de fevereiro 

de 2013, reside distante da sede do município, o que dificulta o desempenho de suas 

atividades, principalmente quanto ao pagamento das despesas em tempo hábil e controle 

diário da movimentação financeira; j \ 

Considerando que o servidor lotado no cargo de Contador Público, propõe-se 

a desempenhar concomitantemente com a contabilidade as atividades da tesouraria, para 

garantir a eficácia dos resultados contábeis e financeiros da Câmara Municipal de Talismã. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o senhor Nivaldo Ferreira dos Santos, portador do RG n° 

242.860 SSP/TO e do CPF n° 642.507.171-00, ocupante do cargo de Contador Público, para 

desempenhar atividades relacionadas à tesouraria da Câmara Municipal de Talismã - TO, 

com exceção de assinaturas de cheques e outros documentos correlatos, que ficam a cargo 

do Tesoureiro titular. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Talismã - TO, ao 1' 

(primeiro) dia do mês de fevereiro de 2013^^^^^^^. 

Vereador DOMIQÍÕWRdC^A TAVARES JÚNIOR 
Presidente. 

CERTIDÃO: Certifico para os devidos fins de direito, que esta Portaria foi fixada no mural da 

Câmara Municipal de Talismã, para conhecimento público nesta data. 

Talismã - TO, 1° de fevereiro de 2013. 
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