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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUARAMIRANGA -.CEARÁ. 

PROC. n°  0507/13 211-40.2013.8.06.0195/0 
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0 MU CÍPIO 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 a honrada presença de V. Exa. na AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL epigrafada, que move em desfavor de 
FRANCISCO JA' ON FRANCO MOREIRA, pedir que em virtude 
da certidão às fis. 1 -V, seja realizada uma nova citação, agora por 
oficial de justiça e ne seguinte endereço: Rua João Cordeiro, n° 
2380 - Apto. 202 A ' eota - Fortaleza - Ceará. 

Guarmira 'a, 20 de novembro de 2013. 

Francisco '; .o de Almeida Farias 
Procurador Geral do M cípio de Guaramiranga/ Ce. 
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PROCURADORIA GERAL no MUNlCiPlO _

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA —.CEAR/i.

PROC. n° 0507/13 211-40.2013.8.06.0195l0
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O MU CiPl0 DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de Direito Pflblico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-O9, CGF
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409
— Centro — Guaramiranga - Cearé - CEP 62.766-000, vem, por seu
procurador infra-assinado a honrada presenga de V. Exa. na ACAO
DE EXECUCAO FISCAL epigrafada, que move em desfavor de
FRANCISCO JA ON FRANCO MOREIRA, pedir que em virtude
da certidéo és fls. 1 -V, seja realizada uma nova citagéo, agora por
oficial de justiga e n seguinte enderego: Rua Joéo Cordeiro, n°
2380 - Apto. 202 A eota - Fortaleza — Cearé.

N. er s,
P. feri ento.

Guar mira a, 20 de novembro de 2013.

Francisco 0 de Almeida Farias
Procurador Geral do M 'cipio de Guaramirangal Ce.

OAB-CE. 6.874
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARÁ. 

PROC. N°0507/13 (211-40.2013.8.06.0195/0) 

O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido 
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentação jun-
ta, a honrada presença de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL 
— CÍVEL epigrafada, que move ém desfavor de FRANCIS-
CO JADSON FRANCO MOREIRA expor e requerer o se 
segue: 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA .[UiZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA. ‘

PROC. N° 0507/13 (211-40.2013.8.0-6.019510)
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0 MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Juridica de Direito Pflblico lnterno, CNPJ n°
O7.606.478/0001-09, CGF n° O6.920.268-O, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 — Centro — Gua-
ramiranga — Cearé — CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, documentagéo jun-
ta, g honrada presenga de V. Exa. na EXECUCAO FISCAL
- CIVEL epigrafada, que move ‘em desfavor» de FRANCIS-
CO JADSON FRANCO MOREIRA expor e requerer o se
segue:
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em pedir que antes de realizar o aÊquiva-
mento do feito eja deferido o bloqueio de valores via Ba-
cenJud e de prworiedades de veículos via renajud. 

I
La

I
\-/

F

Aou|m|s113AcAo
Quaramoranga

/ Q
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

empedir que antes de realizar o Iaf'quiva-
mento do feito eja deferido o bloqueio de valores via Ba-
cenJud e de pr riedadesde veiculos via renajud.

N. os, _
P. \-= imento. --

Guara =- ,12 o~- dezembro de 2014.

xv

Francisco I1 1 Iiode Almeida Farias
Procurador Geral do Mu * ipiode=Guaramiranga/Ce.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 
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O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.47810001-
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 fne assinado, art. 12, II do CPC, documen-
tação junta, con !undamentos na Lei n° 6 830/80, vem, In-
terpor EXECUÇÃO ASCAL, relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - CDA 
em anexo, em face de Francisco Jadson Franco Moreira, 
ora demandado, brasileiro, casado, professor, inscrito no 
CPF sob o n° 658.835.863-68, residente e domiciliado no 
Sitio Linha da Serra, S/N - Guaramiranga - Estado de Cea-
rá, pelos fundamentos a seguir aduzidos: 

1. Consoante se verifica da CDA n° 
3209312012, em anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - 
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 546,94 (quinhentos e 
quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos). 
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EXCELENTiSSIMA SENHORA DOUTORA JUI'z,4 pg DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.
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O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Ptiblico Interno, CNPJ n° 07.606.478/0OO1-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim AI-
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-
tagao junta, coré‘.“;f1.i_r1_damentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUCAOXFISCAL, relativo aplicagéo de multa
administrativa, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Francisco Jadson Franco Moreira,
ora demandado, brasileiro, casado, professor, inscrito no
CPF sob o n° 658.835.863-68, residente e domiciliado no
Sitio Linha da Serra, S/N — Guaramiranga — Estado de Cea-
ra, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Consoante se verifica da CDA n°
3209312012, em anexo, o Executado é devedor de multa
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municipios -
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 546,94 (quinhentos e
quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

-/.
\

,...,

.1



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 advocatícios arbitrados por este d. juízo. 

Dá-s- àçausa o valor de R$ 546,94 (qui-
nhentos e quarenta e íeis reais e noventa e quatro cen- 

tavos). 

Guaramira ',ga, 28 de fevereiro de 2012. 

Francisco Marcélio . Almeida Farias 
Procurador Geraldo Municípu 'e Guaramiranga/Ce. 

OAB-CE. N° 6.87 
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tado perante o fisco municipal enseja a presente execugao
fiscal

Pelo exposto,-REQUER: _

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

~ A condenagad do Executado nas custas e
- honorarios advocaticios arbitrados por este d. juizo.' -‘-

-4

Da-s a ausa o valor de R$ 546,94 (qui-
nhentos e quarenta e eis reais e noventa e quatro cen-
tavos). "

Guaramira .ga, 28 de fevereiro de 2012.
l
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Francisco Marcélio Imeida Farias
Procurador Geral do Municip e GuaramirangaICe.

Q. OAB-CE. N° 6.87
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA. DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

Qo 
PROC. N° 0331/12 (306-07.2012.8.06.0195/0) 

O MUNICÍPiO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-097  CGF n° 06.920.268-0, estabelecido 
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n°409 - Centro - Gua-
ramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentação jun-
ta, a honrada presença de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL 
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de FRANCIS-
CO JADSON FRANCO MOREIRA expor e requerer o que 
se segue: 

O processo permaneceu suspenso pelo perí-
odo. de 1 (hum) ano por ausência de bens penhorável, o-
corre, que é necessário uma nova tentativa de penhora, 
sendo que pede que digne-se V. Exa. de deferir nova pe-
nhora on-line via BACEN—JUD, ou com ausência deste, 
pelo sistema k -NA-JUD. em nome do devedor. 
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, Q2
EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JU/ZA- DE DI-
RE/TO-DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

PROC. N° 0331/12 (306-07.2012.8.06.0195l0)

T

o MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Juridica de Direito Publico Interno, CNPJ n°
07.606.478/0001-O9, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n°a409 - Centro — Gua-
ramiranga - Ceara - CEP 62.766-000, vem, porseu procu-
rador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, documentacao jun-
ta, a honrada presenga de V. Exa. na EXECUCAO FISCAL
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de FRANCIS-
CO JADSON FRANCO MOREIRA expor e requerer o que
se segue:

' O processo permaneceu suspenso pelo peri-
odo.de 1 (hum) ano por auséncia de bens penhoravel, o-
corre, que é necessario uma nova tentativa de penhora,
sendo que pede que digne-se V. Exa. de deferir nova pe-
nhora on-line via BACEN-JUD, ou com ausencia deste,
pelo sistema lk NA-JUD. em nome do devedor.

‘. rmos,
P D erimento.

Gu ram' anga, dejulho de 2015.
/

Francisco Iio d Almeida Farias
Procurador Geral do M icipio e Guaramiranga/Ce.

OAB-C N° .874
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DÁ COMARCA DE GUARAMIRI4NGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 
PODER JUDCt4RO DO ESTADO DO CEARA 
COMARCA V1NCULAA DE GAMRANG 
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COM. VINC GUARAI tRANGA 
146-11. 14. .06.0195 
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O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 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 multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - CDA 
em anexo, em face de FRANCISCO JADSON FRANCO 
MOREIRA, ora demandado, brasileiro, casado, professor, 
inscrito no CPF sob o n° 658.835.863-68, residente e domi-
ciliado no Sitio Linha da Serra, SIN - Guaramiranga - Es-
tado de Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos: 

1. Consoante se verifica da COA n° 
62042/2014, em anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - 
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 355,39 (trezentos e 
cinqüenta e cinco reais e trinta e nove centavos). 
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUfZA Dlfl 01-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.

EXECUCAO FISCAL ' _
- " ESTADO no CEARAPODER JUDICIARIO gong GUmmRM,_sA
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O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-

ridica de Direito Publico Interno, CNPJ n°’07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920268-0, 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-
tacao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUCAO FISCAL, relativo aplicacéo de multa
administrativa, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de FRANClSCO.JADSON FRANCO
MOREIRA, ora demandado, brasileiro, casado, professor,
inscrito no CPF sob o n° 658.835.863-68, residente e domi-
ciliado no Sitio Linha da Serra, S/N — Guaramiranga — Es-
tado de Ceara, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Consoante se verifica da CDA n°
6204212014, em anexo, o Executado é devedor de multa
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municipios —
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 355,39 (trezentos e
cinqtienta e cinco reais e trinta e nove centavos).
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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 91  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem para garantir o págamento da dívida. 

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

Dá-se à causa o valor de R$ 355,39 (trezen-
tos e ài 1  qüenta e cinco reais e trinta é nove centavos). 

Guaramiranga, 24 de abril de 2014. 

___ 	ío de Almeida Farias 
Procura. .r 	Município de Guaramiranga/Ce. 
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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 citacéo 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 execucao nos "term'os 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

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

a

.. Dé-se a causa o valor de R$ 355,39 (trezen-
tos e ci ~ qtienta e cinco reais e trinta e nove centavos).

_ Guaramiranga, 24 de abril de 2014.

‘ ancis - io de Almeida Farias

\_ \‘
Procura ~ r Municipiode GuaramirangaICe.
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