
 

 

 

 

 

 

 

ATO ADMINISTRATIVO DELEGATÓRIO DE PODERES 

 
 
 

AO BANCO DO BRASIL 
Agência 4533-0 Itupiranga/PA 

 
 
 

A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA inscrita no CNPJ 05.077.102/0001-29, com sede na 
Avenida 14 de Julho S/N, nesta cidade de Itupiranga, por meio de seu REPRESENTANTE 
LEGAL, Exmº Srº Prefeito Municipal BENJAMIN TASCA, brasileiro, solteiro, portador da 
cédula de identidade nº 7.305.376-4 SSP/SP, CPF 209.250.260-34, residente e domiciliado  à 
Rodovia PA 268, S/N KM 3, Zona Rural 68.580-000 Itupiranga, CONCEDE poderes 
específicos, abaixo relacionados, a Srª MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, 
casada, portadora de identidade nº 2717448 PC/PA 2 via  e CPF nº 449.014.882-87, 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nomeada através do decreto nº 
14/2021, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 10 Bairro 12 de Outubro,  a ser 
realizado conjuntamente com a Srª  ANA PEREIRA DAMASCENA, brasileira, casada, 
portadora da cédula de identidade nº 2154914 PC/PA e CPF nº 364.900.912-91, nomeada ao 
cargo de Tesoureira Municipal, através da Port.ª nº 097/2021, residente e domiciliada à 
Avenida 14 de Julho nº 11. 
 
PODERES: Representar o outorgante junto ao Banco do Brasil, Agência 4533-0 de Itupiranga, 
bem como para efetuar o preenchimento e acesso “on line” às informações constantes das 
contas bancarias junto do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
vinculados ao CNPJ nº 37.464.007/0001-74 junto ao Banco do Brasil, garantindo o sigilo das 
informações, podendo para tanto abrir e encerrar contas; consultas e extratos bancários de 
contas corrente, poupança e aplicações financeiras; emissão de extratos bancários e 
comprovantes de pagamentos; transferências eletrônicas entre contas da prefeitura e/ à 
fornecedores; emissão de DOC’s e TED’s entre contas da Prefeitura e/à fornecedores; 
pagamentos de títulos diversos da Prefeitura à órgãos institucionais e fornecedores; aplicações, 
bem como resgate de recursos financeiros em fundos; cadastramento de senhas eletrônicas; 
realizar as atividades de manutenção e controle das contas bancarias; cumprir exigências; 
retirar atos; normas; portarias; guias; juntar de documentos; tomar vistos de processos; receber 
correspondências bancarias em geral e todas as operações que possam ser realizadas por meio 
eletrônica; praticar enfim todos os Atos concernentes ao presente Mandato para seu bom e fiel 
desempenho. 
 
 

Itupiranga-PA, 12 de Abril de 2021. 
   



 

 

 

BENJAMIN TASCA 
PREFEITO DE ITUPIRANGA-PA 


