
RESOLUQAO N° 001 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017.
“Disciplina as movimentagoes financeiras / bancarias da Camara Municipal de 
Cajamar”.

FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A 
SEGUINTE RESOLUQAO:

Art. 1° Esta Resolugao disciplina as movimentagoes financeiras/bancarias de 
titularidade do Poder Legislative de Cajamar, que compreendem:

I - Emissao de cheques;
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IV - Endosso de cheques;

V - Sustagao ou contra - ordem de cheques; f

VI - Resgates e aplicagoes financeiras;

VII - Cadastramento, alteragao, bloqueio e desbloqueio de senhas;

VIII - Pagamentos;

IX - Transferencia de recursos;

X - Transferencia de recursos entre contas de mesma titularidade;

XI - Encerramento de contas de depositos;

Paragrafo unico: As movimentagoes referidas neste artigo poderao ser 
realizadas atraves de meios eletronicos, cheques, ou quaisquer outros mecanismos.

Art. 2° Ficam o Presidente da Camara Municipal de Cajamar e a quern mais o 
primeiro indicar, autorizados a realizar todas as movimentagoes referidas no artigo 1°.

Art. 3° Fica autorizada a Tesoureira da Camara Municipal de Cajamar a realizar 
as movimentagoes constantes nos incisos I, III, IV, V, VIII, IX, X, do artigo 1°.

Art. 4° Todas as movimentagoes financeiras, constantes no artigo 1° deverao ser 
feitas sempre atraves de duas assinaturas e/ou senhas eletronicas, sendo obrigatoria a 
do Presidente da Camara Municipal de Cajamar.
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Art. 5° As demais transagoes acessorias e que nao envolvam movimentagao 
financeira, em especial as abaixo relacionadas, poderao ser feitas pelo Presidente ou 
por quem este indicar, atraves de uma unica assinatura e/ou senha eletronica.

I - Solicitagao de saldos e extrato de movimentagao de conta corrente e/ou 
investimentos;

II - Retirada de cheques devolvidos;

III - Liberagao/transmissao de arquivos de pagamentos ou de quaisquer outras
naturezas;

IV - Cancelamento de cheques.

Art. 6° As despesas decorrentes da execugao da presente Resolugao correrao 
por conta de verbas proprias constantes no orgamento vigente, suplementada se 
necessario.

Art. 7° Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art. 8° Revogam-se as disposigdes em contrario, em especial a Resolugao n° 
226 de 27 de outubro de 2016.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de fevereiro de 2016.
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