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O Município
Municipio de
de Guaramiranga,
Guaramiranga,-Pessoa
-Pessoa Juridica de
de Direito
Direito Público
Publico Interno,
lnterno, CNPJ
CNP-J n°
n° 07.606.478/0001O7.606.478/0OO1rídica
09, CGFn°.
CGF_y1_°. 06.920.268-0,
0_6._9ZQ.258_-0, estabelecido
estabelecido aà Rua
Rua Joaquim
Joaquim AIAl09,
ves
Nogueira,-=4£)9;>4.!‘~GnentrQ__;__Quaramiranga
ves Nogueira,
4O9— Centro - Guaramiranga- - Ceara
Ceara -CEP 62.766-0000,
62.766-0000, neste
neste ato*.re'p'r_esentado
ProcuCEP
ato representado por
por seu Procuﬁne assinado,
assinado, art.
12, IIll do CPC, documendocumenrador Geral, in fine
art. 12,
tagao junta, com fundamentos
fundamentos na
na Lei
Lei n° 6.830/80,
6.830/80, vem,
vem, intação
terpor EXECUÇÃO
EXECUQAO FISCAL, relativo
relativo aplicação
aplicagao de multa peTCM, constante
constants da
Certidé_ojda
Divide Ativa
lo TCM,
da Certidão
da Dívida
Ativa - CDA em
anexo, em
em face
face de
de FRANCISCO
FRANCISCG ILTON
ILTON CAMBE
CAMBE BARRO-.
BARROanexo,
Z0, brasileiro,
brasileiro, casado,
casado, funcionário
funcionério publico,
publico, inscrito
inscrito no CPF
CPF
ZO,
sob oo n°
n° 116.196.943-87,
116196.943-87, residente
residente ee domiciliado
domiciliado no
no Sitio
Sitio
sob
Linha da Serra,
Serra"; SIN
S/N ._— CEP:
CEP; 62.766-000
62.766-000 -- Guaramiranga
Guaramiranga—Linha
de_Cearaf,A_;1e1os
Estado de
Ceará., pejçs fundam_ento§
fundamentos aa seguir aduzidos:
>1 /-\_/././___
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Verifica
"' i.Õonsoarf
'i.'"""-'--"Consooa-nte se
sen
-fveriﬁca da
da CDA
CDA n°
n°
4708613!-i,"atua|izad'a
e1’*rTn ânexo,
anexo,"'oo Executado é devedor de
47086/3/2,
atualizada 'em
A

/\

multa aplicada
aﬁiicada pelo
no valor
vaior atualizado
atualizado de
R$
multa
pelo T°C'M',
TCM, no
de R$
9.007,0T(‘nove
mil ee sete
sate reais
reais ee sete centavos).
9M07,07
(nove mil
Em virtude
do 'termo
termo de
17"-M '7-" ‘-Em
virtude do
de parclamento
parcelamento n°
n°
O2/2013-, da’;ado‘de
2013, dentro
dentro do
do processo
processo
02/2013,
datado de 33 de
de abrilde
abrilde 2013,
n° 201303.013,
2013I03.'O"1'3, b’o'loExecutadoA'reaIiz'ou
acordo de parcelaparcelan°
Executado realizou acordo
mento
dívida, sendo que realizou
mento dá
da‘dj'y;‘ida“‘;?'s3_iendo3que
"realizou o pagamente
pagamente de
de 15
15
(quinze)
parcelas ee restando
(quinze)"pa|*'c‘eIa's
restando 33(três)
(trés) últimas
ultimas não
nao honradas,
honradas,
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vencidas em
em_03/07/2014,
03/08/2014 ee 03/0912014,
03/09/2014, respecrespec03/07/2014, 03/08/2014
tivamente, hoje
valor atualizado
atualizado de
500,39 cada
cada uutivamente,
hoje no
no valor
de R35
R$ 500,39
ma, estando
estando ‘aà dever
valor de
de R$
R$ 1.501,17
1.501,17 (hum
(hum mil quima,
deverao valor
nhentos e um reais e dezessete centavos) e honorárias
honorarias advocaticios para
para oo Fundo
Fundo para
para Reaparelhamento,
Reaparelhamento, Aperfeigovocatícios
Aperfeiçoamento ee Incentivo
lncentivo da
da Procuradoria
Procuradoria Geral
Municipio de
de
amento
Geral do Município
Guaramiranga —- FRAIPG
FRAIPG (Lei Municipal
Municipal n°
Guaramiranga
n° 281/2014).
2. Assim,
Assim, saendo,
sendo, o inadimplemento do Execuor Fisco
Fisco Municipal çnseja
enseja a presente execução
execucao
tado perante o
fiscal.
Pelo éxpõsto, REQUER:

Pele expas1¢,o REQUER:

\_/
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2
citacao do Executado
Executado para,
(cinco)
A citação
para, em
em 5 (cinco)
dias, promover o pagamento
pagamento do principal,
principal, acrescido
acrescido de judias,
da SELIC
S_EL_lC ee demais
dernais encargos
encargos constantes
constantes da
CDA, ou
ros da
da CDA,
a~~execugée
9° da Lei
Lei de ExeExegarantir a
execução nos termos do artigo 90
cucoes Fiscais,
F-iscai-s, sob
lhe ser
ser penhorados
penhorados quantos
quantos
cuções
sob -penade
pena de lhe
bens bastarem para garantir o pagamento da divida.
dívida.
do Executado
nas custas
’~ A côndénãçãõ
con’d'énacé'o do
Executado nas
custas e
honorérios‘Jadvocaticioslairbitrados
D. Juízo.
Juizo.
honorários
dvocatíó [os arbitrados por este D.

\_.¢

1, Dá-se
Da-se aà causa
causa o valor de R$ 1.651,28
1.651,28 (hum
(hum
mil
um reais
mil seiscenos
seiscenlos ee cinquenta
cinquenta ee 'um
reais ee vinte
vinte e oito
oito
centavos).
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0 Município
Municipio de
de Guararmranga,
Guaramiranga, Pessoa
Pessoa JuO
ridicade
Direito Público
Publico Interno,
lnterno, CNPJ
CNPJ,_.n°
07§606.478/0001rídica
de Direito
n° 07.606.4781000109,7 CGF
CGF n°
n° 06.920.268-0,
06.920.268-0, estabelecido
estabelecido-»-aà Rua
Rua Joaquim
Joaquim AIAl09
ves
Nogueira, 409
ves Nogueira,
409—- Centro
Centro z-Guaramiranga
- Guaramiranga—- Ceara
Ceará —CEP 62.766-0000,
62.766-0000, neste
neste ato
representado por
seu ProcuProcuCEP
ato representado
por seu
rador Geral, in fine
ﬁne assinado,
assinado, art.
12, lill do
do CPC,
CPC, documendocumenart. 12,
tacao junta,
fundamentos na
n° 6.830180,
6.830/80, vem,
tação
junta, com fundamentos
na Lei
lei n°
vem, interpor EXECUÇÃO
EXECUQAO FISCAL,
FISCAL, relativo
relativo aplicação
aplicacao de
de multa
multa
terpor
Divida Ativa - CDA
administrativa, constante da Certidao
Certidão da
da Dívida
em anexo,
anexo, em
KESSIA MATTOS
MATTOS DA SILem
em face
face de
de LUANA
LUANA KESSIA
VA, inscrita
inscrita no
no CNPJ
CNPJ sob
sob oo n°n°15.206.254/0001-38,
15.206.254/0001-38, com
com
VA,
endereco narua_1.l_oaq_ui_m__Alves__Nogue,ira,HS/N
endereço
na rua
Joaquim Alves. Nogueira, SIN—- Centro
Centro -Guaramirangaf_'—;_E_stado’de
Ceara, pelos
pelos fundamentos
_fundamentos aa
Guaramirnga'
- Estado de Ceará,
aduzidos;
,, _ _
.
seguir aduzidos:
U-__-,..-_._.

-._,_

_'
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-1”-’Consro'a'n't”e2'
'-set?‘-'verifica
da COA
CDA n°
n°
sVerificã da
1[
Con&à
63052120147,--em anêxõ,
anexo, oo 'E?>Z'ec'utadoT“é‘
devedor de
de tarifa
tarifa de
6305212014,érn
Eecüta'dTê devedor
preco publico“ap|“ica’da"pe'|o'Municipio
de'Guaramiranga,
preço
público àpIi da petõ Münicípïo de
Guaramiranga, no
valor atua|izaTdo'
‘de"R$' 427,08 ("quatrocentos
vinte ee sesevalor
atualizádõ4éR$427,08
( atroéntos ee vinte
"
‘
te reais e oito centavos).
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2. Assim,
Assim, sendo,
sendo, 0o inadimplemento do Executado perante õ
o fisco municipal
municipal enseja
enseja a presente
presente execução
execucéo
fiscal.
Pelo exposto,
exposto, REQUER:
REQUER:
'

citacao do Executado
Executado para,
(cinco)
A citação
para, em
em 5 (cinco)
dias,
do principal,
dias, promover
promover o pagamento
pagamento do
principal, acrescido
acrescido de
de juros da SELIC
SELIC ee demais
demais encargos
encargos constantes
constantes da
CDA, ou
ou
ros
da CDA,
execucaonos
artigo 90
9° da Lei
Lei de
de ExeExegarantir a execução
nos termos do artigo
cucoes Fiscais,
Fiscais,_sob
pena de lhe
lhe ser
ser penhorados
penhorados quantos
quantos
cuções
sob pena
bens bastarem para garantir o pagamento
dívida.
paﬁamento da divida.
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A c6ndenação
do Executado
nas custas
___co_nde__na_ca,ordo'
Executado nas
custas ee
honorários
juízo.
honorarios advocatícios
advocaticios arbitrados por este d.
d. juizo.
.
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Dé-se aà causa
Dá-se
causa oo valor
valor de
de R$
R$ 427,08
427,08 (quatro(quatrocentos
vinte e'
e etereais
centavos).
centos ee vinte
etereais éé oito
oito;’ce'ntavo"s).
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0 Município
Municipio de
de Guaramiranga,
Guaramiranga, Pessoa
Pessoa JuJurídica
ridica de Direito Público
Publico Interno,
lnterno, CNPJ
CNPJ n°
n° 07.606.478/0001O7.606.478/0OO109,
09, CGF n°
n° 06.920.268-0,
06.920.268-0, estabelecido
estabelecido à
a Rua Joaquim AIAlves
Nogueira, 409
Centro -- Guaramiranga
Guaramiranga —- Ceara
ves Nogueira,
409—- Centro
Ceará —CEP 62.766-0000,
62.766-0000, neste
neste ato
representado por
seu ProcuProcuCEP
ato representado
por seu
rador Geral, in fine
ﬁne assinado,
assinado, art.
12, IIll do CPC, documendocumenart. 12,
tacao'junta,
com fundamentos
fundamentos na
na Lei n° 6.830/80,
6.830/80, vem,
vem, intaçãojunta, com
terpor EXECUÇÃO
EXECUCAO FISCAL,
FISCAL, relativo
relativo aplicação
aplicacao de multa
multa
terpor
Certidao da Dívida
Divida Ativa - CDA
administrativa, constante da Certidão
em anexo,
anexo, em
face de
de VERA
VERA LUCIA
LUCIA DE
DE SOUZA,
SOUZA, ora dedeem
em face
mandada, brasileira,
brasileira, casada,
casada, técnica
em enfermagem,
enfermagem, insmandada,
técnica em
sob__p_ n°
nf 720.621.263-87,
7,20_.62__1.263-87, residente
residente e domicilicrita no CPF sobo
ada no
S/N -— Centro
Centro -- GuaramiGuaramiada
no conjuntojreifjominpgos,
conjunto rei dom- ingos, SIN
Estado de'
d,'e_,Qea\ra,
fundamentos a seguir aduranga -—
- Estado
Ceará, pelos fundamentos
zidos:

1. Cbnsoanté
consi<5anite se
verifica da
CDA n°
n°
1.
se verifica
da CDA
6305312014, em anexo,‘
'o“E$<ecutado éé devedor de tarifa de
63053/2014,
anexo, Õ'Executado
preco público
publico aplicada pelo
pelolvlunicipio
no
preço
Município de
de Guaramiranga, no
valor atualizado
setecentos e
valor
atualizadode
deR$’
R$ 1.713,96
1.713,96 (hum
(hum mil,
mil, setecentos
treze reais e noventa
noventaee seis
seis_centavos).
centavos).
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2. Assim,
Assim, sendo,
sendo, o inadimplemento do Executado perante o
0 fisco
ﬁsco municipal
municipal enseja a presente
presente execução
execucao
fiscal.
'
Pelo exposto,
exposto, REQUER:
REQUER:
A citação
para, em
em 5
citacao do Executado
Executado para,
5 (cinco)
(cinco)
dias, promover
promover o pagamento
pagamento do
principal, acrescido
acrescido de
de judias,
do principal,
ros
da CDA,
ros da SELIC
SELIC ee demais
demais encargos
encargos constantes
constantes da
CDA, ou
garantir a execução,
nos termos
termos do
do artigo
artigo 90
execucao._ nos
9° da Lei
Lei de
de ExeExecuções
sob pena
cucoes Fiscais,
Fiscais, sob
pena de lhe
lher ser
ser penhorados
penhorados quantos
quantos
bens bastarem
para garantir
garantr oo pagamento
bastarem para
pagamento da dívida.
divida.
1»
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A condenação
do Executado
nas custas
’c’ond'e_nacao do
Executado nas
custas ee
honorários
juízo.
honorarios advocatícios
advocaticios arbitrados por este d.
d. juizo.
\
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Dá-se
Dé-se aà causa
causa oo valor
valor de
de R$
R$ 1.713,96
1.713,96 (hum
mil, setecentos
etreze reais
setecentosetreze
reais ee noventa
noventa e seis centavos).
centavos).

A

'

'

~

.-..-~.

-

\---

Guaramiranga,
Guaramiranga, 5

janeiro
'aneiro de 2015.
2015.
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Francisco Marce
\de Almeida
Almeida Farias
Marce .\de
Procurador Geral
Geral do.-_Mun‘c‘ipio
doM uncípio de
de Guaramiranga/Ce.
OAB-CE. N°
8\.74
OAB-CE.
N° ' 874
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