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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-09, CGF 
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 
- Centro - Guaramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu 
procurador infra-assinado, art. 12, II do CPC, a honrada presença 
de V. Exa. Na AÇÃO DE EXECUÇÃO  FISCAL - CIVEL epigrafada, 
que move em desfavor de VERA LUCIA DE SOUZA, expor e re-
querer o que se segue: 

Tendo em face a citação da executada realizada às 
fis. 10V, pe 	que digne-se V. Exa. de deferir penhora on-line, via 
BACEN—JUE, su com ausência deste, pelo sistema RENA-JUD. 
em nome da aev:dora. 
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUI'ZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA. -
PROC. N° 864/15 (4-70.2015.8.06.0195/0)
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O M__UNlCiPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de Direito PL'1blico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-O9, CGF
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409
— Centro — Guaramiranga -1 Cearé - CEP 62.766-000, vem, por seu
procurador infra-assinado, art. 12, II do CPC, a honrada presenga
de V. Exa. _Na AQAO DE EXECUQAO FISCAL - CiVEL epigrafada,
que move em desfavor de VERA LUCIA DE SOUZA, expor e re-
querer 0 que se segue: I

_\

Tendo em face a citagao da executada realizada as
fls. 10V, pe‘ = que digne-se V. Exa. de deferir penhora on-line, via
BACEN-JU , ucom auséncia deste, pelo sistema RENA-JUD.
em nome da evdora.

___.__‘__ ,. ._.___/\ ..___

'4: \/ ..

N.’ rmos7

.De rimen K“ ~v -

uarami1 \ga, 9-_-e abril de 2015.
. '- .. . ..

Fra' eis-@( I de Almeida Farias
PrQ(;u|'adQ Gera . .1 \' cipio de Guaramrrangal Ce.

-r - -OA CE. ' 6.874
. . . . ,. -

,-\



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO nscu  

lo. 

COM. VINC. GUARAMIP,JNGA 
330-30.2015306 0195 
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O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06920.268-0,; estabelecido à Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, n° 409 - Centro - Guaramiranga - Ceará - 
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in tine assinado, art. 12, li do CPC, documen-
tação junta, com fundamentos na Lei no 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUÇÃO FISCAL, relativo à Multa, constante da 
Certidão da Dívida Ativa - CDA em anexo, em face de VE-
RA LUCIA DE SOUZA, ora demandada, brasileira, solteira, 
funcionária pública, inscrita no CPF sob o n° 720.621.263-
87, residente e domiciliada no Conjunto Frei Domingos, S/N 
- CEP: 62.766-000— Centro - Guaramiranga - Estado de 
Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos: 

1. C6hsoârïte' se verifica da CDA n° 
73080/2015, em anex6, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Município de Guaramiranga, no valor atuali-
zado de R$ 616,60 (seiscentOs e dezesseis reais e ses-
senta centavos). - - 

1 

m=;a=-‘uni

\./

\_¢
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O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-

ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920268-0',";estabelecido a Rua Joaquim Al-
ves Nogueira, n° 409 — Centro - Guaramiranga - Cearé -
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, ll do CPC, documen-
tacéo junta, com__ fundamenios na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUQAO FISCAL, relativo a Multa, constante da
Certidao da Divida Ativa - CDA em anexo, em face de VE-
RA LUCIA DE SOUZA, ora demandada, brasiieira, solteira,
funcionéria publica, inscrita no CPF sob o n° 720.621.263-
87, residente e domicjliada no Conjunto Frei Domingos, S/N
— CEP: 62.766-000; Centro -__ Guaramiranga - Estado de
Cearé, pelos fun;1a_rr;e_ntos a_ seguir aduzidos:

. .,_,\ ,__ , 0
1. Gonsoahte“ se verifica da CDA n

7308012015, em ‘ane§to';"o'o' Executado é devedor de multa
aplicada pelo Municipio de’ Guaramiranga, no valor atua|i-
zado de R$ 616,60‘(seiscentos e dezesseis reais e ses-
senta centavos). 1  ’
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execução 
fiscal. 

Pelo exposto, REQUER: 

A citação do Executado para, em 5 (cinco) 
dias, promover o pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou 
garantir a execução nos termos do artigo 90  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem para garantir o pagamento da dívida. 

A condenação do Executado nas custas e 
honorários advdcatícíos arbitrados por este d. juízo. 

D.' se à causa o valor de R$ 616,60 (seis-
centos e dezeW is reais e sessenta centavos). 

Guara ira 'a, Éãve agosto de 2015. 

Francisco Ma éIk 7"&' Imeid 
Procurador Geraldo nic\io  de Guaramiranga/Ce. 
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-

tado perante 0 fisco municipal enseja a presente execucéo
' fiscal. '

Pelo exposto, REQUER:

A citacao do Executado para, em 5 (cinco)
dias, promover oupagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC Le demais encargos constantes da CDA, ou
garantir a execucaq nos termos do artigo 9° da Lei de Exe-
cucoes Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para garantir 0 pagamento da divida.

~ A’_»condenafc1'E'_1o'do Executado nas custas e
honorarios advocaticios arbitrados por este d. juizo.

.=

Dse la causa o valor de R$ 616,60 (seis-
centos e dezess isreais e sessenta centavos).

' Guara ira ‘ - a, agosto de 2015.

E Francisco Ma élid - <3: Imeid Q ~- ‘
Procurador G_eral do -- nicio de GuaramirangalCe.
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execução 
fiscal. 

Pelo exposto, REQUER: 

A citação do Executado para, em 5 (cinco) 
dias, promover o pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou 
garantir a execução nos termos do artigo 90  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem para garantiro pagamento da dívida. 

A condenação do Executado nas custas e 
honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo. 

Dá-se à causa o valor de R$ 490,37 (quatro-
centos e n enta reais e trinta e sete centavos). 

a, 20 de agosto de 2015. 

rcélio de Almeida Farias 
Procurado 	

4
Município de GuaramirangalCe. 
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execucao
fiscal. '

Pelo exposto, REQUER:

A citacao do Executado para, em 5 (cinco)
dias, promover o pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELlC e demais encargos constantes da CDA, ou
garantir a execucao nos termos do artigo 9° da Lei de Exe-
cucoes Fiscais, sob pena de lherser penhorados quantos
bens bastarem para garantir,o pagamento da divida.

I A condenacéo do Executado nas custas e
honorarios advocaticios arbitrados por este d. juizo.

Da-se a causa o valor de R$ 490,37 (quatro-
centos e n - enta reais e trinta e sete centavos).

rami1 - a,20 de agosto de 2015.

kl Fr Q- M . rcélio de Almeida Farias
‘V Procurad - $- Municipio de GuaramirangaICe.

AB °6.874
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 

O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido à Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, 409 - Centro - Guaramiranga - Ceará - 
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, II do CPC, documen-
tação junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUÇÃO FISCAL, relativo aplicação de Preço 
Público, constante da Certidão da Dívida Ativa - CDA em 
anexo, em face de MARGARIDA NASAU LOPES DE LI-
MA, ora demandada, empresa inscrita no CNPJ sob n° 
13.479.291/0001-94, residente e domiciliado na Rua Joa-
quim Alves Nogueira, Praça Central de Artesanato, n° 000 
- CEP: 62.766-000 - Centro - Guaramiranga - Estado do 
Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos: 

1. Consoante se verifica da CDA n° 
73079/2015 êrn anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Municípiõde Guaramiranga, no valor atuali-
zado de R$ 127,05 (ãento e vinte sete reais e cinco cen-
tavos). 
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EXCELENTI'SSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA mj: DI-
REITO DA COAMRCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.
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O Nlunicipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Al-
ves Nogueira, 409 - Centro - Guaramiranga - Cearé -
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, ll do CPC, documen-
tacéo junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUCAO FISCAL, relativo aplicacao de Preco
Publico, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA em
anexo, em face de MARGARIDA NASAU LOPES DE Ll-
MA, ora demandada, empresa inscrita no CNPJ sob n°
13.479.291/00,01-94,__residente e domiciliado na Rua Joa-
quim Alves Nogueira, Praca Central de Artesanato, n° 000
— CEP: 62.766-000 - Centro - Guaramiranga - Estado do
Ceara, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

'1. Consoante se verifica da CDA n°
7307912015, em anexo,_'o Executado é devedor de multa
aplicada pelo'“Municipio"'de Guaramiranga, no valor atuali-
zado de R$ 127,05 (cento e vinte sete reais e cinco cen-
tavos). ‘ 2 J
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execução 
fiscal. 

Pelo exposto, REQUER: 

A citação do Executado para, em 5 (cinco) 
dias, promover o pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou 
garantir a execução nos termos do artigo 90  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem para garantir o pagamento da dívida. 

A condenação do Executado nas custas e 
honorários adv. atícios arbitrados por este d. juízo. 

Dá-' à causa o valor de R$ 127,05 (cento e 
vinte sete reais e co centavos). 

Guara ir: 'ga, 2.osto de 2015. 

kI 

Francisco 
Procurador Geral do 

OAB-CE. 

Imeida Farias 
de Guaramiranga/Ce. 

2 

 — Z__ ___ __ _ ____ _ __ __ _____ ___ __

2. Assim, sendo, 0 inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execucao
fiscal

Pelo exposto, REQUER:

A citacao do Executado para, em 5 (cinco)
dias, promovero pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou
garantir a execucao nos termos do artigo 9° da Lei de Exe-
cucoes Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para garantir o pagamento da divida.

A condenacao do Executado nas custas e
honorarios adv’ticios arbitrados por este d. juizo.

Da- : a causa o valor de R$ 127,05 (cento e
vinte sete reais e co centavos).

Guara - ga,2 ~ - : ostode 2015.

Francisco = ‘Be* Imeida Farias
Procurador Geral do icipi -- de GuaramirangalCe.

OAB-CE. i .87
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 

IIN 

O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido à Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, 409 - Centro - Guaramiranga - Ceará - 
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, II do CPC, documen-
taçãojunta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUÇÃO FISCAL, relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - 
CDA's em anexo, em face de CONDOMINIO VILLAGE DA 
SERRA 1, ora demandado, empresa inscrita no CNPJ sob o 
n° 05.919.524/0001-02, com endereço na Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, S/N - CEP: 62.766-000 - Volta dos Cavalos 
- Guaramiranga - Estado do Ceará e GEOHIDRO - GEO-
LOGIA, HIDROGEOLOGIA È SERVIÇOS LTDA - EPP, ora 
demandado, empresa inscrita no CNPJ sob o n° 
72.517.840/0001-37, com endereço na Rua São Lazaro, n° 
334 - CEP: 61.760-000 - Lagoinha - Eusébio - Estado do 
Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos: 
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EXCELENTIISSIZI1/1 SENHORA DOUTORA JUjZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

at

EXECUCAO FISCAL
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. O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Al-
ves Nogueira, 409 — Centro — Guaramiranga — Ceara —
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, ll do CPC, documen-
tacéojunta, com_fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUCAO FISCAL, relativo aplicacao de multa
administrativa, constante da Certidao da Divida Ativa -
CDA’s em anexo, em face de CONDOMINIO VILLAGE DA
SERRA I, ora demandado, empresa inscrita no CNPJ sob o
n° 05.919.524/OOQ1-02, com endereco na Rua Joaquim Al-
ves Nogueira, S/N — CEP: 62.766-000 — Volta dos Cavalos
- Guaramiranga —Estado do Ceara e GEOHIDRO - GEO-
LOGIA, HIDROGEOLOGIAIWE SERVIQOS LTDA - EPP, ora
demandado, empresa inscrita no CNPJ sob o n°
72.517.840/0001-37, com_‘vendereco na Rua S50 Lazaro, n°
334 — CEP: 61 .760-000 — Lagoinha — Eusébio — Estado do
Ceara, pelos fundamentos aseguir aduzidos: F
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