
 

Praça da Liberdade, n.º 257, bairro centro, Wall Ferraz Piauí, C.N.P.J. n.º 
01.612.612/0001

 
Decreto n° 17/2022    

 
 

O Prefeito Municipal de Wall Ferraz, estado do Piauí, no uso de 
suas atribuições constitucionais na forma prevista na Lei Orgânica 
Municipal e amparada pela Legislação da Org
Vigente. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica o Sr. Luiz Guilherme Maia de Sousa, CPF: nº 
058.741.023-02, nomeado juntamente com 
Barroso de Souza CPF: n° 845.980.263
Conta abaixo relacionada, em no
Ferraz Piauí, CPNJ: 01.612.612/0001

 
Caixa Econômica Federal
Agencia: 3832         Operação: 006      Conta:  647037
 

Com poderes relacionados abaixo:
 
Emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; 
o credito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar 
quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar 
talonários de cheques, autorizar debito em conta relativo a operações; 
endossar cheques; requisitar cartão eletrôni
corrente com cartão eletrônico; sustar/contra
cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar 
pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferê
eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 
financeiro/AASP. 
 

Registre

_______________________________
Luiz Guilherme Maia de Sousa

Praça da Liberdade, n.º 257, bairro centro, Wall Ferraz Piauí, C.N.P.J. n.º 
01.612.612/0001-06, CEP – 64.548-000 

/2022             Wall Ferraz(PI), 29 de março de 2022.

O Prefeito Municipal de Wall Ferraz, estado do Piauí, no uso de 
suas atribuições constitucionais na forma prevista na Lei Orgânica 
Municipal e amparada pela Legislação da Organização Administrativa 

o Sr. Luiz Guilherme Maia de Sousa, CPF: nº 
02, nomeado juntamente com o Sr. Mário Henrique 

Barroso de Souza CPF: n° 845.980.263-91 para movimentação da 
Conta abaixo relacionada, em nome da Prefeitura Municipal de Wall 
Ferraz Piauí, CPNJ: 01.612.612/0001-06. 

Caixa Econômica Federal 
Agencia: 3832         Operação: 006      Conta:  647037

Com poderes relacionados abaixo: 

Emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; 
o credito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar 
quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar 
talonários de cheques, autorizar debito em conta relativo a operações; 
endossar cheques; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta 
corrente com cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; 
cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar 
pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferê
eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 

Registre-se, publique-se e cumpra-se,
 
 

_______________________________ 
Luiz Guilherme Maia de Sousa 

Prefeito Municipal 
 
 

Praça da Liberdade, n.º 257, bairro centro, Wall Ferraz Piauí, C.N.P.J. n.º 

Wall Ferraz(PI), 29 de março de 2022. 

O Prefeito Municipal de Wall Ferraz, estado do Piauí, no uso de 
suas atribuições constitucionais na forma prevista na Lei Orgânica 

anização Administrativa 

o Sr. Luiz Guilherme Maia de Sousa, CPF: nº 
o Sr. Mário Henrique 

91 para movimentação da 
Prefeitura Municipal de Wall 

Agencia: 3832         Operação: 006      Conta:  647037-9 

Emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; utilizar 
o credito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar 
quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar 
talonários de cheques, autorizar debito em conta relativo a operações; 

co; movimentar conta 
ordenar cheques; 

cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar 
pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio 
eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 

se, 
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