
 

 

  
  
  

RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  NNºº  001100//22001133  
 

Súmula:- dispõe sobre autorização para a Diretora Financeira do 

CISAMUSEP realizar movimentações bancárias junto ao Banco do 

Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. 

 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, no uso de suas atribuições que 

lhe confere o Estatuto em vigor, 

 

RESOLVE: 
 

Art.  1º - Fica a Srta. Flávia Galbardi Soares, brasileira, solteira, 

contadora, inscrita no CRC/PR sob nº 050380/O-1, e inscrita no CPF/MF sob nº 006.892.929-37, 

Diretora Financeira do CISAMUSEP, conforme Resolução nº 024/2009, de 01/06/2009, autorizada 

a realizar as movimentações bancárias, relativas as contas correntes, de investimento e Poupança, 

de convênios e transferências, tendo como titular o Consórcio Publico Intermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP,  junto ao Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal 

- CEF, através do Internet Banking, bem como qualquer outro meio eletrônico ou não existente para 

atender à referida finalidade, das seguintes naturezas:  

 

I - Cadastrar, alterar e desbloquear senhas 

II - Cadastrar contas de fornecedores 

III - Efetuar aplicações e resgates 

IV - Abertura e encerramento de contas 

V - Emitir cheques 

VII - Abrir contas de depósito 

VIII - Autorizar cobrança 

IX - Receber, passar recibo e dar quitação 

X - Solicitar saldos e extratos 

XI - Requisitar talonários de cheques 

XII - Autorizar débito em conta relativo a operações 

XIII - Retirar cheques devolvidos 

XIV - Endossar cheque 

XV - Requisitar cartão eletrônico 

XVI - Movimentar conta corrente com cartão eletrônico 

XVII - Sustar/contra-ordenar cheques 



 

 

XVIII - Cancelar cheques 

 

 

 

XIV - Baixar cheques 

XX - Efetuar saques - conta corrente 

XXI - Efetuar saques - poupança 

XXII - Efetuar pagamentos por meio eletrônico 

XXIII - Efetuar transferencias por meio eletrônico 

XXIV - Efetuar pagamentos, por meio não eletrônico 

XXV - Efetuar transferências, por meio não eletrônico 

XXVI - Consultar contas/aplic.programas repasse recurso 

XXVII - Liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro 

XXVIII - Solicitar saldos/extratos, exceto investimentos 

XXIX - Solicitar saldos/extratos de investimentos 

XXX - Solicitar saldos/extratos de operações de crédito 

XXXI - Emitir comprovantes 

XXXII - Efetuar transferência p/ mesma titularidade 

XXXIII - Efetuar transf. Eletrônica p/ alivio de numeração 

XXXIV - Encerrar contas de depósito 

XXXV - Consultar obrigações do débito direto autorizado 

XXXVI - Outras movimentações necessárias 

 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogada a Resolução 002/2013. 

 

Art. 3º - Publique-se. 

 

Maringá, 28 de janeiro de 2013. 

 

 

Ismael Ibraim Fouani 

PRESIDENTE 

 


