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1. Consoante se verifica da CDA's de n° 
73089/2015 e 73090/2015, em anexo, o Executado é de-
vedor de multa aplicada pelo Município de Guaramiranga, 
no valor atualizado de R$ 3.727,20 (três mil setecentos e 
vinte e sete reais e vinte centavos). 

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

Pelo exposto, REQUER: 

A citação doExecutado 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 'ondenação do Executado nas custas e 
honorários advoc.. Lícios arbitrados por este d. juízo. 

Dá-se causa o valor de R$ 3.727,20 (três 
mil setecentos e vin e sete reais e vinte centavos). 

Guaramir.na, 4 de setembro de 2015. 

Francisco MarcfJP  Almeida Farias 
Procurador Geral do Muni 	de Guaramiranga/Ce. 
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1. Consoante se verifica da CDA’s de n°
7308912015 e 7309012015, em anexo, o Executado é de-
vedor de multa aplicada pelo Municipio de Guaramiranga,
no valor atualizado de R$ 3.727,20 (trés mil setecentos e
'vinte e sete reais e vinte centavos).

2. Assim, sendo, 0 inadimplemento do Execu-
tado perante 0 fisco municipal _enseja a presente execucéo
fiscal.

Pelo exposto, REQ,UER:

. A citacao do*»Executado para, em 5 (cinco)
dias, promover 0 pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou
garantir a execugao 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 ondenacéodo Executado nas custas e
honorérios advocicios arbitrados por este d. juizo.

Da-se = causa o valor de R$ 3.727,20 (trés
mil setecentos e vin - e sete reais e vinte centavos).

4 Guaramir a,4 de setembro de 2015.
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Francisco Marc. o \-;- Almeida Farias
Procurador Geral do Mun \“;_~\ - eGuaramiranga/Ce.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 

COM. VINC. GLJARAMIRANGA 
101-70.2015.8.06.0195 
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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 EXECUÇAO  FISCAL, relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - CDA 
em anexo, em face de MIGUEL DIAS DE SOUZA, ora de-
mandado, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 0FF 
sob o n° 320.784.553-34, residente e domiciliado Av. Coro-
nel Miguel Dias, n° 1.1119 - CEP: 60.810-160 - Edson 
Queiroz - Fortaleza - Estado de Ceará, pelos fundamentos 
a seguir aduzidos: 

1. Consoante se verifica da CDA n° 
72100/2015, em anexo, o Executado é devedor de multa 
preço público aplicada pelo Município de Guaramiranga, no 
valor atualizado de R$ 2.890,40 (dois mil, oitocentos e 
noventa reais e quarenta centavos). 
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EXCELENTI'SSI1lM SENHORA DOUTORA JUIZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEAR/1'.

EXECUCAO FISCAL ,. - -
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0 ‘Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° O7.606.478/0001-
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-
tacao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830180, vem, in-
terpor EXECUQAO FISCAL, relativo aplicacao de multa
administrativa, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de MIGUEL DIAS DE SOUZA, ora de-
mandado, brasileiro, casado, empresario, inscrito no CPF
sob o n° 320.784.553-34, residente e domiciliado Av. Coro-
nel Miguel Dias, n° 1.1119 — CEP: 60.810-160 — Edson
Queiroz - Fortaleza — Estado de Ceara, pelos fundamentos
a seguir aduzidos:

1. Consoante se verifica da CDA n°
7210012015, em anexo, o Executado é devedor de multa
preco publico aplicada pelo Municipio de Guaramiranga, no
valor atualizado de R$ 2.890,40 (dois mil, oitocentos e
noventa reais e quarenta 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 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 se à causa o valor de R$ 2.890,40 (dois 
mil, oitocentos - noventa reais e quarenta centavos). 

Guara iranga, 12 de fevereiro de 2015. 

Francisco Marce 1 . e Almeida Farias 
Procurador Geral do Mun ípio de GuaramirangalCe. 
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execucao
fiscal. J

Pelo exposto, REQUER:

A citagao 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 termos do artigo 9° da Lei de Exe-
cucoes Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos
bens bastarem para garanjgir o pagamento da divida.

1x‘. A condenacao do Executado nas custas e
honorarios advocaticios arbitrados por este d. juizo.

Da’se a causa o valor de R$ 2.890,40 (dois
mil, oitocentos noventa reais e quarenta centavos).
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Guara ‘iranga, 12 de fevereiro de 2015.
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Francisco Marce e Almeida Farias
Procurador Geral do Mun ipio de Guaramiranga1Ce.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL  

COM VINC. GUARAMRANGA 
310-39 2015 8.08.0195 
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O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
091  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, li do CPC, documen-
tação junta, com fundamentos na Lei no 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 Sítio Linha da Serra, S/N - Guaramiranga - Es-
tado de Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos: 

Consoante se verifica da CDA n° 
73062/2015, em anexo, o Executado é devedor de multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - 
TCM/CE, no valor atualizado de R$ 760,67 (setecentos e 
sessenta reais e sessenta e sete centavos). 
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EXCELENITSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA 11.1»: DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.

EXECUCAO FISCAL-
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O Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-

ridica de Direito Publico lnterno, CNP.J n° O7.606.478/0001-
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-
taoéo junta, com fundamentos na Lei n° 6.830180, vem, in-
terpor EXECUCAO FISCAL relativo aplicacao 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 domi-
ciliado no Sitio Linha da Serra, S/N — Guaramiranga — Es-
tado de Ceara, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

Consoante se verifica da CDA n°
7306212015, em anexo, o Executado é devedor de multa
aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municipios —
TCMICE, no valor atualizado de R$ 760,67 (setecentos e
sessenta reais e sessenta e sete centavos).
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à causa o valor de R$ 760,67 (sete-
eais e sessenta e sete centavos). centos e ses 

a7 4deagde2015. 

Francisc 
Procurador Geral 

OAB-CE. N 
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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 pagamento da dívida. 

condenação do Executado nas custas e 
honorários a.v¼lcatícios arbitrados por este d. juízo. 
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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

‘ A citacao 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 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.

‘ condenacéo do Executado nas custas e
honorarios -wcaticiosarbitrados por este d. juizo.

i a-- a causa o valor de R$ 760,67 (sete-
centos e ses enta eais e sessenta e sete centavos).

. aramirna, 4 de ag 6 de 2015.

Francisc Marc » - A1m'a Farias
_ Procurador Geral - - ‘ cipio d Gu . -iranga1Ce.

4 OAB-CE. “ .874
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARI4MIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL 

COM. VINC. GUARAMIRANGA 
98-18.2015.8.06.0195 
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PODER JUDO O DO ESTADO DO CEARA 

COMARCA VNCULAD\ 	RRANCA. 
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O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
092  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 PRISCO RODRIGUES BEZERRA, 
ora demandado, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
CPF sob o n° 427.484.963-53, residente e domiciliado Rua 
Silva Jatahy, n° 405 - Apto. 700 - CEP: 60.165-070 - Mei-
reles - Fortaleza - Estado de Ceará, pelos fundamentos a 
seguir aduzidos: 

1. Consoante se verifica da CDA n° 
72099/2015, em anexo, o Executado é devedor de multa 
preço público aplicada pelo Município de Gu.. amiranga, no 
valor atualizado de R$ 1.856,10 (hum mil, itocentos e 
cinquenta e seis reais e dez centavos). 
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EXCELENTI'SSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA 1); 01-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.

I
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0 Municipio de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° O7.606.478/0001-
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-
tacao junta, com fundamentos na Lei n° 6.830180, vem, in-
terpor EXECUCAO FISCAL, relativo aplicacao de multa
administrativa, constante da Certidao da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de PRISCO RODRIGUES BEZERRA,
ora demandado, brasileiro, casado, empresario, inscrito no
CPF sob o n° 427.484.963-53, residente e domiciliado Rua
Silva Jatahy, n° 405 - Apto. 700 - CEP: 60.165-070 - Mei-
reles - Fortaleza — Estado de Ceara, pelos fundamentos a
seguir aduzidos:

Y 1. Consoante se verifica da CDA n°
7209912015, em anexo, o Executado é devedor de multa
preco publico aplicada pelo Municipio de Gu amiranga, no
valor atualizado de R$ 1.856,10 (hum mil, itocentos e
cinquenta e seis reais e dez centavos).
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de Almeida Farias 
cípio de Guaramiranga/Ce. 
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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 pagamento da dívida. 

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

Dá-se à causa o valor de 1.856,10 (hum mil, 
oitocentos e c quenta e seis reais e dez centavos). 

Guar.anga, 12 de fevereiro de 2015. 

Francisco Ma 
Procurador Geral do Mu 
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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 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.

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

Da-se a causa o valor de 1.856,10 (hum mil,
oitocentos e '-\quenta e seis reais e dez centavos).

Guar ' anga, 12 de fevereiro de 2015.

.. N \.

Francisco Ma . - is de Almeida Farias
Procurador Geral do Mu cipiode Guaramiranga1Ce.
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