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EXCELENTÍSSIMO SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE REDENÇÃO/CE.

IT"

AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PROMOVENTE: Município de REDENÇÃO/CE.

PROMOVIDO: FRANCISCA TORRES BEZERRA

L

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito
no CNPJ sob o N° 07.756.64610001-42, com endereço na Rua Padre Angelo, 305A,
Centro - Redenção/CE, neste ato representado por seu prefeito, Sr. DAVID SANTA
CRUZ BENEVIDES, brasileiro, solteiro, RG: 2003002011420, CPF: 033.246.383-48,
domiciliado na Rua Padre Angelo, 305A, Centro - Redenção/CE, vem, um
respeitosamente à Vossa Excelência, através de seus procuradores in fine assinados
(DOC.1), propor a presente AÇÃO- DE RESSARCIMENTO C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA em destaque de FRANCISCA TORRES BEZERRA,
brasileira, viuva, ex-prefeita municipal de Redenção, portadora do do CPF:
122.752.803-59, domiciliada na PV Lagoa Dantas, 000, Distrito de Antonio Diogo Redenção/CE, CEP: 62.790.000, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados:
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DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS

De inicio, cumpre esclarecer Excelência, a desnecessidade de
autenticação da documentação que vai acostada ao presente feito, em função das
disposições emanadas do artigo 24 da Medida Provisória 1542197, que por sua vez,
assegura as pessoas jurídicas de direito público, a desnecessidade de não autenticar os
documentos que apresentar em juízo:
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.

DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS
O promovente é isento de custas e preparo, nos termos do artigo 40 da

Lei 928911996:
Art. 4. São isentos de pagamento de contas:
- a União, os Estados, os Municípios, os territórios Federais, o
Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

DOS FATOS

O Município de Redenção/CE, na gestão e sob a responsabilidade do
requerido, a ex-prefeita municipal, firmou o CONVÊNIO N° 084/2010 SSPDS/COAFINUCON, relativo o implementação do Programa de Proteção a
Cidadania - Pro-Cidadania, junto a GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, através da
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Socialdo Estado - do Ceara.
O respectivo convênio e a Prestação de Contas foi celebrado no
exercício na gestão e sob a responsabilidade do Sr. FRANCISCA TORRES BEZERRA,
ex-prefeito Municipal de Redenção/CE.
O que ocorre Excelência, em virtude do não saneamento de algumas
irregularidades a Prestação de Contas sob administração da promovida foi devolvida
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para saneamento de irregularidades, e foi aberta uma TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL - TCE que oportunamente acostamos aos autos.
Na referida TOMADA DE CONTAS ESPCIAL, a Comissão
Tomadora de Contas, apurou que ocorreu dano ao Erário do Governo do Estado no alor
de R$: 60.511,25, que teve como responsável a senhora Francisca Torres Bezerra, exprefeita municipal de Redenção.
Diante da TCE o Município de Redenção foi inscrito no Cadastro de
Inadimplência da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, em
vitude de irregularidades na execução financeira (PRESTAÇÃO DE CONTA NÃO
APROVADA).
Dessa forma excelência quando os recursos são aplicados em
desacordo com a forma específica, ou há irregularidades documental, esta imputa ao
órgão executor , in casu, o Município de Redenção, o dever de regularização da
pendência ao gravoso ônus de restituir ao respectivo Ente concedente, o montante total
do repasse. No entanto, pasme Vossa Excelência, sequer existir nos arquivos da
prefeitura qua'quer documentação deixada pelo promovido, para que se possa
efetuar e demostrar eventual regularidade na aplicação do recursos em comento, bem
como prestar contas e regularizar a prestação de contas, de modo que o município não
possui meios para comprovar a regularização da aplicação dos valores repassados
relativo ao convênio em apreço, encontra-se obrigado a futuramente devolver o
mencionado valor devidamente atualizado.
Em

Em conseauência dessa denionstracão de irresnonsabilidade do
ex-zestor na má aplicação dos recursos públicos, o Município de Redenção foi
inscrito no Cadastro de inadimplência da Controladoria e Ouvidoria Geral do
Estado do Ceará como INADIMPLENTE, encontrando-se, impossibilitado de
receber recursos de novos convênios estaduais, bem como. de receber outras
verbas oriundas do Estado do Ceará.

A conduta ilícita do ex-gestor, em não demonstrar a regular aplicação
dos recursos e não deixar nos arquivos da Prefeitura qualquer documentação para que se
pudesse demonstrara-Ia, é por demais imprópria e inadmissível, causando um sério
prejuízo ao Município, fazendo, desta forma, que vários projetos deixem de ser
concretizados em virtude da falta de verbas.
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Dessa forma Excelência, diante da patente responsabilidade pessoal da
ex-prefeita do Município, quanto à aplicação dos recursos objeto do Convênio que se
transformou em TCE, restando evidenciado o prejuízo ocasionado ao GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ, em consequentemente ao Município de Redenção cabe a este
acionar a ex-gestora objetivando o devido ressarcimento do prejuízo causado,
na
ordem dos valores objeto do referido convênio, devidamente atualizado à época do
efetivo pagamento, evitando assim, maiores prejuízos à população do Município.

7

DO DIREITO

O ilustríssimo doutrinador Ubiratan Aguiar, em sua obra "Manual
Prático de Convênios e Tomada de Contas Especiais", trata especificamente sobre o
assunto, na página 40, "dos procedimentos a serem adotados em caso de inadimplência
junto ao Governo Federal", cuidando exatamente da hipótese de um novo gestor, como
contemplado nó já mencionado § 2 1 do artigo 50, da IN n°. 1/1997-STN, nova redação:
AIN/ST n° 01197 Veda a celebração do convênio, a qualquer
transferência de recursos, ou concessão de quaisquer benefícios a
órgão ou entidades que estejam em situação de inadimplência
relativamente a outros convênios ou em situação de irregularidade
para com a Administração Federal.
Nos casos de ausência de prestação de contas ou da impugnação
da despesa, se a entidade convenente tiver outro administrados e
for • comprovada a instauração de tomada de contas especial,
poderá a inadimplência ser suspensa, ficando apta para firmar
novos instrumento de transferências de recursos federais.
No caso de não ter sido instalado a TCE, o gestor poderá representar
ao concedente sobre a irregularidade de que tenha conhecimento
devendo, ao final solicitar a sua instauração.
Tratando-se, entretanto, do mesmo gestor, o recebimento de novos
recursos de convênio só será possível após sanas os motivos que
levaram à situação de inadimplência da entidade.
Instaurada a TCE pelo o concedente ou apresentada representação
pelo novo gestor da entidade convenente fica suspensa a
inadimplência e permitida a formalização de novos convênios
-
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No tocante à inadimplência em Órgãos Estaduais
a Lei
Complementar n 119 de 28 de dezembro de 2012, art. 43, inciso II, aduz que, ficará
suspensa o registro de inadimplência quando se tratar de gestão nova e esta,
comprovar a adoção de medidas administrativas ou judiciais cabíveis, vejamos:
,

Dessa forma Excelência, está claro que as restrições impostas ao
Município de Redenção, em decorrência da falha do ex-gestor, não pode e não deve,
frisamos bem, não pode e não deve se perpetuar em face dos munícipes, trazendo
prejuízos a todos e inviabilizando o regular funcionamento dos serviços de educação,
principalmente acerca do transporte escolar, que pressupomos fundamental para
qualquer gestão.
Ainda assim, caro juiz(a), em virtude da situação de inadimplemento
do Município, o mesmo encontra-se impedido de receber novas verbas, as qual esta
questão traz prejuízos irreparáveis e imensos à toda população.
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Assim Excelência, é indiscutível a necessidade de responsabilização
do promovido pelos prejuizos que causou e vem causando ao Municipio promovente,
notadamente, tendo sua iminência de ser obrigado à devolver recursos do pagamento do
Convênio em lide.
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O Art. 300 do Código de Processo Civil, explica que o juiz pode
conceder a requerimento da parte, a antecipação de tutela pretendida, desde que haja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
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De conformidade com o inciso §2° do artigo 300 do Código de
Processo Civil , poderá o juiz conceder a tutela liminarmente, direito plenamente
atribuível ao caso em questão, ante a robustez das alegações do Requerente e da
veracidade dos fatos, presente ainda os elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e o perigo do dano.
Conforme demonstrado o Requerente tem direito certo, ou seja, possui
claramente o direito a tutela antecipada inaudita alteraparts, em face da complexidade
de suas alegações, baseado na documentação que comprova as inadimplências, afetando
diretamente na impossibilidade de recebimento de recursos públicos.
Resta comprovado a necessidade de amparo jurisdicional, tendo em
vista que o prejuízo financeiro, administrativo e social e grandioso, pois afeta a
melhoria na qualidade de vida da população.
Toda essa gravidade demonstrada pelas as alegações e documentação
acostada aos autos, demonstra a necessidade da concessão de Tutela de Urgência para
imediata exclusão do Município de Redenção do referido cadastro, alusivo ao convênio,
entre a ex- prêfeita municipal, de Redenção e o Governo do Estado do Ceará, fazendo-se
expedir oficio à ¶ontroladoria e Ouvidoria Geral do estado do Ceará (CGE-CE), órgão
gerenciador da demanda.
No tocante a perkulum in mora, perigo de dano, e eminentemente
real, há riscos de sérios danos causados ao Município de Redenção se não concedida a
presente medida. Tendo em vista que o Município encontra-se impossibilitado de
receber recursos oriundos do Governo do Estado, bem como firmar novos Convênios.
Desta feita a população é atingida, pois esta inadimplência afetas
todas as áreas da gestão municipal.
Resta demonstrados Excelência, pois o fumus boni iuris,
consubstanciado na impossibilidade de o autor receber recursos federais e Estaduais, em
decorrência dos autos irresponsáveis e improbos praticados pela a promovida já
relatados, acarretando crise nas políticas públicas , em virtude da ausência de recursos
financeiros.
Por fim douto julgador deve-se ressaltar que atual gestão de
Redenção/CE está tomando as providências cabíveis para apurara a responsabilidade do
ex-gestor, de sorte que ajuizamento da presente ação, bem como a Representação ao
Rua Padre Angelo, 305A
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Protesta provar o alegado por todas os meios de prova em direito
admitidos, notadamente, oitiva de testemunhas, arroladas em momento oportuno,
pericia e juntada posterior de documentos, tudo de logo requerida.
Dá-se à causa o valor de R$ 60.511,25 (sessenta mil, quinhentos e
onze reais e vinte e cinco centavos).
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Redenção/CE, 10 de novembro de 2017.

/
ICARO ERNEF'IZIIEO RODRIGUES COELHO
PROCURADOR AD3UNTb DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in fine " assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇAO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de JOÃO SILVA LIMA NETO, RUA SÃO GABRIEL, 300 APTO 1301
COCO Fortaleza/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de 12.064,44,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1306125800 /
inscrito no Cadastro
Municipal de Contribuintes sob o número 106. Já corrigida monetariamente até 13/11/2017.
Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta
executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade. Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9.1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , lii, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
"

Dá-se a causa o valor de 12.064,44 (doze mil sessenta e quatro reais e quarenta e quatro
centavos).

Exercício

Título;

2013:1306125800:

Imóvel Í Vencim. - Inscrição
2910712013

Uvro l.

1

L1ts'.
PNT .
.-

1

VI Total
Juros Amortiz.
Multa
Valor . Correção
0,00 12.064,44
3.319,99
1.082 93
1.276,92 .
6.384 60
0,00.12-064,44
Tois1 6.384,60:. 1.082,93 1.276,92 3.319,99

NTPD
Redenção, 16 de Novembro de 2017
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DETALHAMENTO DOS DÉBITOS EXTRATO DA DÍVIDA
INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome / Razão Social: JOÃO SILVA LIMA NETO
0FF! CNFJ: 102.235.843-04
Endereço: RUA SAO GABRIEL, 300 APT° 1301 000Ó Fortaleza/CE

:Documento Exercíci o
1306125800
2013

1

Imóvel

VI Total;
Juros Amortiz.
Tributo 1
Valor 1 Correção
Multa i
DANT
1.082,93
6.384,60
1.276,92; 3.319,99 _L1P4.
0,00 12.064,44
99
Totais:; 6.384,60[ 1.082,93j 1.276,921

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
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CERTIDÀO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA
IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
Nome
JOÃO

SILVA LIMA NETO

Endereço
RUA SÃO

Documento 102.235.843-

GABRIEL, 300 APTO 1301 COCÓ Fortaleza/CE

04

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO
Valor Originário
6.38460
Natureza
Tributária

Correção
1.082,93
Origem
DANT

Multa
1.27692
Livro

01

Juros
3.319,99

Amortização
0,00

Folha

Exercício
2013

07

Valor do Débito
12.064,44
N° Documento
1306125800

Vencimento
2910712013

VALOR POR EXTENSO
doze mil sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: Lei 134312009
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO da Prefeitura
Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.
Redenção-CE, 14 de Novembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL
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Estado do Ceara
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Szir
Redenção/CE, 02 de Agosto de 2013

Em anexo copia da inscrição da divida Ativa do processo n° 2002.RED.PCS.11/03 de
responsabilidade do Sr. João Silva Lima Neto e processo de n° 2009.RED.PCS.13554/10 de
responsabilidade da Sra. Ana Paula Fonseca Braga referente a multa aplicada pelo o TCM, para
que sejas encaminhadas para a Assessoria Jurídica para Execução judicial.
Sendo o que se reserva para o momento.
Atenciosamente,

Anh;itas Fraga Teixeira
Diretora de Finanças

u'-)
c Ç'
limo senhor
Roberto de Freitas Dias
Secretário de Administração

Rua Padre Ângelo, 305 A Fones: Gab.: 3332.1258 / Finanças: 3332.1579
CNPJ - 07.756.64610001-42 - Redenção - Ceará
-

/

f

ARTUR
SFLVA

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA FILHO

PROCESSO N°: 2002.RED.PCS.1 1036/03
UNIDADE GESTORA; Fundo Geral do Município de Redenção
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2002
RESPONSÁVEL: João Silva Lima Neto
RELATOR: Conselheiro Artur Silva Filho
ACÓRDÃO N°

oZZ

12013
-

Prestação de Contas de Gestão do Fundo
Gera' do Município de Redenção - exercício

de 2002.
Parecer Ministerial e Julgamento péta
desaprovação das Contas, caracterizadas
como Irregulares, na forma do Arti 3, III, alínea
"b" da Lei 12.160193.
- Aplicação de multa.
- Concessão de prazo recursal.
- Recomendações.
-

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de
Contas de Gestão do FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
,
referente ao exercício de 2002, de responsabilidade do Sr. JOÃO SILVA LIMA
NETO, ACORDA a 2a Câmara deste Tribunal de Contas dos Municípios por
julgar referidas Contas como IRREGULARES, na forma do disposto no Art.13,
ifi, aUnea "b", da Le 12.160193, com aplicação de multa no valor de R$
6.38460 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), na
forma do art. 56, 11, da referida lei, c/c o art. 154, II, do RI-TCM, conforme
Razões de Voto e Voto abaixo transcritas.
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
NO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, J
de
y-,c' de 2013.
\."

Presidente/Relator

Fui presente

- Procurador de Contas

Redenção - FG —2002 - 11036103 - AFN

ESTADO DO CEARÁ

CFLS.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA FILHO

PROCESSO N°: 2002.RED.PCS.11036103
UNIDADE GESTORA: Fundo Geral do Município de Redenção
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
EXERCI CIO: 2002
RESPONSÁVEL: João Silva Lima Neto
RELATOR: Conselheiro Artur Silva Filho

RELATÓRIO

Tratam os autos sobre a Prestação de Contas de Gestão do
Fundo Geral do Município de Redenção, exercício de 2002, de
responsabilidade do Sr. João Silva Lima Neto.
Às fls. 110, os presentes autos foram distribuídos a esta Relatoria.
Foi anexado às fís. 1111123 o Processo n° 1165/03 e às fís.
1241128 o Processo n° 148961103.
Às fls. 1291146 foi anexado cópia do Parecer Prévio n° 193105,
alusivo a Prestação de Contas de Governo do Município de Redenção,
exercício de 2002.
Coube à ioa Inspetoria da Diretoria de Fiscalização - DIRFI
proceder à análise técnica da documentação mensal do Fundo Geral do
Município de Redenção, após o que eintiu a Informação ne 1955/2006, fis.
1481152, acompanhada de documentos complementares de fls. 1531206Por meio do oficio de n° 1572812006, fls. 209, o Sr. João Silva
Lima Neto foi informado sobre prazo para apresentação de justificativas e
documentos de seu interesse.
O interessado apresentou justificativa através do expediente n°
37357106, fis. 2111218, acompanhada de documentos complementares de fis.
219/224.
O Sr. João Silva Lima Neto apresentou através do expediente n°
1600107, fis. 2261285, argumentos e documentos complementares.
A 14 Inspetoria de Controle Externo da DIRFI providenciou a
Informação Complementar n° 58412007, fls. 2881290.
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Por meio do despacho de fís. 292, o Ministério Público de Contas
sugeriu o retorno dos autos à DIRFI para se possível elaborar nova informação
inicial abrangendo todo o fundo geral.
A 5' Inspetoria elaborou a Informação Complementar Aditiva
1465512012, fis. 2951296.

C

Chamada a se manifestar, a Douta Procuradoria emitiu o Parecer
no 9562/2012, fis. 300, da lavra da ilustre Procuradora Leilyanne Brandão
Feitosa, no sentido de que sejam julgadas IRREGULARES as mencionadas
contas, na forma do art. 13, inciso III, da Lei Estadual n° 12160193, sugerindo
aplicação de multa, e, em tese, a prática de ato de improbhàe administrativa
pelas irregularidades constatadas.

E

o relatório.

RAZÕES DO VOTO

Diante das informações técnicas deste TCM e ainda de
conformidade com as justificativas do ex-Gestor, Sr. João Silva Lima Neto,
constata-se o seguinte:
1- A Prestação de Contas em análise não discriminou os
valores das receitas e despesas por unidade gestora, impossibilitando a
análise dos valores relativos às receitas auferidas pelo Gabinete do
Prefeito, bem como da comprovação do saldo financeiro.

Alegou a Defesa que as Secretarias Municipais e o Gabinete do
Prefeito, durante o exercício de 2002, com exceção dos Fundos Especiais, não
funcionaram como Unidades Gestoras, individualizadas, e sim, foram
contempladas na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Redenção
denominada Fundo Geral.
O Órgão Técnico não acatou os arqumentosoferados, uma vez
que o ex-gestor, na qualidade de ordenador de despesas deveria ter
encaminhado a Prestação de Contas dessa Unidade Gestora de forma
individuafizada, como determina a Instrução Normativa n ° 03/97, alterada pela
Instrução Normativa n° 0112001, ambas deste TCM.
2Omissão no SIM referente à identificação dos
procedimentos licitatórios junto aos credores abaixo listados, levando a
concluir que as despesas não foram precedidas de licitação, em
Redenção - FG — 2002 — 11036103 - AFN
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desacordo com o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 20 da
Lei Federal n° 8=666193:
2.1- Prestação de Serviços de Divulgação, totalizando a cifra
de R$ 37.700,00, junto aos seguintes credores: Rádio FM Canavial Ltda.
(R$ 1.500 700), Rádios e Jornais do Ceará SIA (R$ 6.000,00), Fundação
Beneficente Rosal da Liberdade (R$ 9.300,00) e Associação Comércio
Hansenianos, Ressocialização Antônio Diogo (R$ 8.900,00)

Nesta oportunidade, o Interessado apresentou às fís. 3311385 dos
autos cópia do Convite n° 112000100, alusivo ao credor Rádio FM Canavial
Ltda., no valor de R$ 1.500,00, no entanto, o mesmo só teve vigência até 31 de
dezembro de 2001.
Diante da não apresentação de documentos que respaldaram as
despesas reclamadas inicialmente, permanece inalterado o posicionamento
inicial.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se que, apesar de ter sido constatada a
ausência de uma licitação, deixo de aplicar nota de improbidade administrativa,
urna vez que a despesa envolvida não de grande vulto.
Considerando o exposto acima, VOTO de acordo com a Douta
Procuradoria, no sentido de julgar Irregulares, na forma do Art. 13, III, alínea
kb" da Lei 12.160/93, as Contas de Gestão do Fundo Geral do Município de
Redenção, de responsabilidade do Sr. João Silva Lima Neto, exercício de
2002, e determino:
- Aplicação de multa à responsável, no valor total de R$
6.384,60 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), na
forma do art. 56, II, da Lei n° 12.160193, c/c o art. 154, II, do RI-TCM, sendo
assim descrita:
ltenEj
Descrição
1A Prestação de Contas em análise não discriminou os
valores das receitas e despesas por unidade gestora,
impossibilitando a análise dos valores relativos às
receitas auferidas pelo Gabinete do Prefeito, bem
-
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21-.

como da comprovação do saldo
Omissão no SIM referente à identificação dos
procedimentos licitatários junto aos credores abaixo
listados, levando a concluir que as despesas não
foram precedidas de licitação, em desacordo com o
art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 20 da
Lei Federal no 8.666193:
Prestação de Serviços de Divulgação, totalizando a
cifra de R$ 37J00L00, junto aos seguintes credores:
Rádio FM Canavial Ltda. (R$ 13.500,00), Rádios e
Jornais do Ceará SIA (R$ 6.000,00), Fundação
Beneficente Rosal da Liberdade (R$ 9.300,00) e
Associação Comércio Hansenianos Ressocialização
António Diogo (R$ 8.900,00).........................................
Total

3.192,30
6.384,60.

O recolhimento do valor acima deverá ser efetivado na forma do
Art. 158 do RITCM, à exceção do prazo que, excepcionalmente poderá ser de
até 30 (trinta) dias, de forma a coincidir com o prazo recursal.
II - Caso não sejam apresentadas razões de recurso e nem
efetivado o recolhimento determinado no prazo de 30 (trinta) dias, seja
comunicado ao Promotor da Comarca, para adoção das medidas legais
cabíveis e ao Prefeito atual, para Inscrição do Débito na Dívida Ativa do
Município.
Expedientes e demais recomendações de praxe.
Fortaleza, Á(-3i

í11')C)rO

CONSELH/*RTfl
REL4XOR SILVA FILHO

t'
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W%A0ZQO1Q1.

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICíPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a VExa, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de FABIO LANDIM CAMPOS, Quadra 209, Lote 06, Ed. Solar
Montparnasse - Ap. 403 APTO. 201 BLOCO F Aguas Claras Brasília/DF CEP: 71.730-750 pelo
seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 8.383,47,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO
1205815000
inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 7589. Já corrigida monetariamente
até NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este
que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 1 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 8.383,47 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete
centavos).

Exerdcio

Título

2012:1235815003.

Imóvel Vencim.: Inscrição

Livro

1010612040

::

-

Folha, Jributo.

Valor CorreçãoMulta

VI Total

0,00 - 8.38347

Totais: 4.256,40

-

Juros . Amortíz.

-

721,95

851,28, 2.553,84

0,00 8.383,47

NTPD
Ícaro Erneaffio R. Coelho
A0Y09400

OAB: 2&O15ICE

/

/1;
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Redenção, 07 de Dezembro de 2017
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DETALHAMENTO DOS DÉBITOS - EXTRATO DA DÍVIDA
CONTRIBUI
Nome / Razão Social: FABIO LANDIM CAMPOS
CPF / CNPJ: 685.565.603-00
Endereço: RUA ZUCA ACCIOLY, 633 APTO. 201 BLOCO F DUNAS Fortaleza/CE

Documento Exercício
1205815000
2012

Imóvel -

Tributo
Valor Correção
DANT
4.256,40
721,95
Totais: 4.256,40
721,95

VI Total
Juros - Amortiz.
Multa
0,00
8.383,47
851,28
2.553,84
0,00 8.383,47
851,28 2.553,84

10
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07.756.64610001-42
tp%ÀO OO 10,4

»O

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA
IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
Nome

FABIO LANDIM CAMPOS
Endereço

Documento 685.565.603-

RUA ZUCA ACCIOLY, 633 APTO. 201 BLOCO E DUNAS Fortaleza/CE

00

IDENTIFICAÇÃO DO CREDITO
falar Originário

4.256,40

Correção

Multa

721,95

Natureza

Origem

Tributária

DANT

Juros

851,28

Amortização

2.553,84

Livro

Folha

01

67

Valor do Débito
6.383,47

0,00

Exercido

N° Documento

Vencimento

2012

1205815000

1010612010

VALOR POR EXTENSO
oito mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: Lei 134312009
Temia Inicial: Data de Vencimento do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO da Prefeitura
Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.
Redenção-CE, 16 de Novembro de 2017

Sífria. ate(ena farias
143.041.393-04
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Oficio n ° 428/2014.
Redenção/fie., 04 de dezemb ro
'
de 2 014
REF.PROCNO 2004.RED.pCs15490/2010
Exrno. Senhor, Dr. Promotor de Justiça.

Ao curnprimentàjo cordialmente, vimos por meio deste, informar a Vossa Excelência, que o débito de
responsabilidade do Sr. FABIO LANDIM CAMPOS, foi inscrito na Divida Ativa do Município de
Redenção, para execução fiscal na data de 1010612010, conforme DAM em anexo.
Atenciosamente,
2r

Excelentíssimo Sr.
Dr. Felipe Moreira Seabra

#
~e
27

~v~~

Poratja N15114

Promotor de Justiça de Redenção
Redenção/ce.

•
Protorc;c-

P ROTOCOLO
Q
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Redenc
de

Rua Padre Ângelo, 305 A Fones: Gab.; 3332.1253 / Finanças; 3332.1579
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REDENÇÃO-CE
Rua Ludgero Guilherme Costa, 171 —Centro--Redenção/CE. FONE: (85) 3332-2150. CE?.: 62790-000

Ofício n°

.2'T

Redenção!CE, 24 de novembro de 2014.

I2Di4IPJR

Exrno. Scbr
MANUEL SOARES BANDEIRA
Prefeile Mirricipal de Redenção/CE
Nesta.
Ref.: Prc.-cAimento Administrativo n°10612010

Assi;:rc:

Requisita informações acerca do pagamento de pena pecuniária imposta

pelo TCMCE.
Excelentíssimo Senhor,
O Ministério Público do Estado do Ceará, através da Promotoria de Justiça
de RedenÇO, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento no disposto pelas norma;
do ar. .í 29. Vi, Constituição Federal, art. 26, 1, "b", da Lei n o 8.62511993, art. 116, 1. 'b", da

Lei Compementar Estadual n° 72/2008, por meio do Ofício n° 084/2013/PJR (cópia em
anex1:. exr:eiido ao Prefeito Municipal de Redenção na data de 03/07/2013, requisitou
lnturI4).. acerca do pagamento do débito ou inscrição em dívida ativa da pena pecuniária
iiuposi ao Sr. FABIO LANDIM CAMPOS, no bojo do Processo n°
2004. R2D.l'CSJ549012010, que trata da Prestação de Contas de Gestão do fundo Municipal
de Salde i Redenção relajiva ao período de 01/01/a 31/03 de 2004.

Diante da ausência de resposta do Prefeito à requisição ministerial, mesmo
trauscc:iu mais de um aric' cio recebimento do expediente, o Ministério Público Estadual

ser'e-e- h• presente expediente para reiterar a requisição formulada, advertindo V. Ecu. que
CCr:Sieeflato

de improbidade renunciar receita, nos termos do art. 10, X, da Lei de

Impí.'hdade Administrativa, in verbis:
LEI N° 8429, DE 02 DE JUNHO DE 1992 (LEI DA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA)
Art. 10. Constitui ato cia improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
Mii.sTI.

' /7/

,h:ic;c é instiuicie permanente, essenciaL à funçãojurisdciona! do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
iica, do r-tgiiue deInocrücD e dos imcresses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REDENÇÃO-CE
Rua Ludgero Guilherme Costa, 171 - Centro - Redenção/CE. FONE: (85) 3332-2150. CEP.: 62790-000

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art.
1 0 desta lei, e notadamente:
- agir negligentemente na arrecadação de tributo
ou renda, bem como no que diz respeito à
conservação do patrimônio público.
X

Portanto, cora fundamento nos dispositivos supracitados, esta Promotoria de
Justiç& REQUISITA de V.Exa. que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, informe
qu&s a5 providências efetivamente adotadas pelo Ente Municipal no que se refere à
erni petiniária imposta pelo TCM/CE ao Sr. FÁBIO LANDIM CAMPOS, no 'bojo do
Procesc n'

que trata da Prestação de Contas de Gestão do

fundo Municipal de Saúde de Redenção relativa ao período de 011011 a 31103 de 2004.
Atencíos
amente
:; ,

Promotor de Justiça

e,

O 1v1istáric íúnlico é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
rtica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMÕTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REDENÇÃO-CE
Ofício n0034 /2013/PJR

Redenção-(CE),t)3 de ,j2LthC)

de 2013.

Ao Senhor
MANUEL SOARES BANDEIRA
Prefeito Municipal de Redenção-CE.
Nesta

o
Assunto: Procedimento Administrativo n° 106010
- Proc. n° 2004.RED.PCS.1549012010

Senhor Prefeito,
Cumprimentado-o cordialmente, solicito a V.Exa. que informe a esta Promotoria
acerca da fase atual do Procedimento Administrativo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas
de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Redenção relativa ao período 01/01 a 3 1/03 de 2004, de
responsabilidade do Sr. FÁBIO LANDIM -CAMPOS, multa aplicada no valor de R$ 4.256,40
(quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), informados a esse órgão através
do oficio n° 018/2012, expedido em 07 de março de 2012, cuja cópia segue anexa.
W

Aproveito o ensejo para renovar a V.Exa. protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

ALBER
Promo

«A.sr,ennRaN

1

,1
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REDENÇÃO-CE

Redehção/CE, cz7 de

Ofício Requisitório n°C7f 12012

de 2012

À Excelentíssima Senhora
Francisca Torres Bezerra
Prefeita Municipal de Redenção/Ce
Nesta
Assunto:Ref. ao Proc. Administrativo n° 10612010
ao Proc. 2004.RED.PCS.1549012010

Senhora Prefeita,
Reiterando os termos do ofício n° 09412010/PJR o MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da
defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim corço dos
interesses difusos e coletivos e titular supremo da ação penal, e a teor do disposto no art. 127 c/c
com o art. 6 1 inciso VII, alínea "b" e inciso XX clã Lei Complementar 75193;
,

Considerando que o Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, ao apreciar e
julgar a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Redenção, relativa ao ao
período 01101 a 31103 de 2004, de responsabilidade do Sr. FÁB1O LANDIM CAMPOS, aplicou•
ao mesmo multa no valor de R$ 4.256,40 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta
centavos), determinando que caso não fosse apresentado recurso reconsideração e nem recolhida à
devida quantia que se aplicasse o disposto na legislação pertinente, inclusive representando ao
Ministério Público Estadual;
Considerando que o valor acima citado constitui crédito pertencente ao
Município;
Considerando que a imputação de débito ou multa pelo Egrégio Tribunal de
Contas dos Municípios, contra Gestores ou ex-gestores das contas públicas, tem eficácia de título

PIR

-

Prnrnntnr.J A.

T..etr.. À

executivo, com presunção de certeza e liquidez etom efeito de prova pré-constituída, a teor do que
Á

prescreve o § 30 da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 78 § 31 da Constituição do
Estado do Ceará;
Considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, em obediência ao
disposto no art. 23,111, b, da Léi Estadual n° 12.160193, já enviou ofício a VExa. acerca do assunto,
tendo decorrido o prazo sem comunicação da providência adotada;
RECOMENDA
Que V.Exa. proceda, acaso ainda não tenham adotadas as providências
administrativas e judiciais pertinentes, à inscrição do débito acima mencionado, devidamente
atualizado, como INSCRIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NA DÍVDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE
REDENÇÃO E POSTERIOR EXECUÇÃO DA MESMA, ENVIANDO CÓPIA DA INSCRIÇÃO
A ESTA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, para, na sequência, promover as medidas administrativas
iniciais, e, por fim, caso seja necessária, a respectiva execução do débito, fincando assinalado o
prazo de 10 (dez) dias, para adoção das medidas ora mencionadas, contados a partir do
recebimento deste oficio, sob pena de, assim não o fazendo, incorrer em crime de responsabilidade
e prática de improbidade administrativas, devendo este órgão ministerial ser cientificado das
medidas efetivamente adotadas.
Caso o débito acima mencionado já tenha sido efetivamente ressarcido ao
Erário Municipal, deve este órgão do Ministério Público ser informado a respeito, no prazo acima
estipulado, com documentos comprobatórios da quitação.
Atenciosamente,

t-

1

CristianeAlves de Albuquerque Lomónaco
Promotora de Justiça

LEDIPJR

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Secretaria de Finanças a SEFZN
Oficio N°907/2012
Redenção/CE, 14 de Novembro de 2012

REF.PROC.N°.2004.RED.PCS.15490104.

Exmo. Senhor,
Secretario Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Estamos encaminhando em anexo às devidas providencias em relação ao oficio n° 14778/2010/SEC
que se refere ao REF.PROC.N°.2004.RED.PCS.15490/04 recebido em 14 de novembro de 2012, por
esta municipalidade.

Sendo o que se reserva para o momento, desde já agradecemos.

is Nemer
finanças

Rua Padre Ângelo, 305 A - Fones: Gab.: 3332.1258/ Finanças: 3332.1579
CNPJ 07.756.64610001-42 - Redenção - Ceará
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
No. do Re9i4ro InscriÇÃo

DOCUMRNTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

lnscricao do Contr4usbteCrédito

O

38

58150

7589

Vencin origin4ix'erceia
10/06/2010

Nome do Contribuinte
FABIO LANDIM CAMPOS

D.A./2012

1

CPF

CNPJ

VENCIMENTO

685.565.603-00

Endereço do Contribuinte
RUA
ZUCAACCIOLV

10/06/2010

-

VALOR COMPOSTO
633

DUNAS

FORTALEZA-CE

60176160

Histórico
PVND.LEGAL,A DIVIDA TEM POR ORIGEM O PROC.2004.REDPCS.15490/04 DA PREST. DE CONTAS DE GESTAO,D
PM.DE SAUDE REDENÇÃO- EXERC. 2004; ACORDÃO 3727/09;CONF.INCISQ IV DO ART. 56,DA LEI N12.16019
AR? 154, INC.IX DO RITCM; CÕD.TRIE. (JUROS E MULTA) LEI N1.34312009 ART. 206 E 207.

4.256,43
(t)ATTJAJJZAÇÂO

o co
(+)MULTA
0,00

MENSAGEM

(JUROS

0,00

(.) OCSCONTOS
0,00
VALOR COBRADO
4.256,40
VIA OU CONTRIBUINTE

fZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
SETOR DE ARRECADACÃO E FISCALIZACÃO

No. do Regi4ro InscriÇÃo

DOCtMBIVPO DE ARRECADAdO MUNICIPAL - DAM

Inacricao do Contr4uibrceCr4dito

0

38
Nome do Contribuinte

75891

58150

Vencia origin4Iarceia
10/06/2010
ÚNICA
CPF

FARÃO LANDIM CAMPOS

D.A./2012

CNPJ

685.565.603-00

rodereço do Contribuinte
RUA
ZUCAACCIOLY

.

VENCIMENTO
-

1010612010

-

/

VALOR DO IMPOSTO
633

DUNAS

FORTALEZA-CE

60176160

Eistõrioo
FUND.LEGAL:A DIVIDA TEM POR ORIGEM O 9R0C2004.RED.PCS.15490/04 DA PREST. DE CONTAS DE GESTAO,D
F.M.DE SALDE REDENÇÃO- EXERC. 2004; ACDRDL0 3727109,CONF.INCISO IV DO ART. 55,DA LEI N'12.16019
ART 154, INC.II DO RITCM; CÔD.TRIE. (JUROS E MULTA) LEI N'1.34312009 ART. 206 E 207.

4256,40
ATUALIZAÇÃO

0,00
MaTA
0,00

MENSAGEM

(-)JUROS

o_Do

(-) DESCONTOS
0,00
VALOR COBRADO
4,256.40
VIA DA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NUITIerD do RegislI
38

111111
O

Dados do Conh,ibuinle

FABIO LANDIM CAMPOS

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

Inaoicao do ClnMbLMnI No. CrédiloPa,vela
7589
$8150 ÚNICA

1

Venoim Original
10/06/2010
PF
685.565.603-00

D . A. /2012
VENCIMENTO

CNPJ

. . /

-

1010612010

RUA ZUCAACCIOLY
633
DUNAS
FORTALEZA-CE 60176160 1 VALOR DO IMPOSTO
4.256,40
II
FUND.LEGAL:A DIVIDA TEM POR ORIGEM O PROC,2004.RED.PCSI5490/04 DA PREST. DE CONTAS DEGESTÃO,D
() ATUAIJZAÇAO
F.M.DE SAUDE REDENÇÃO- EXERC. 2004; ACORDÃO 3727109;C0NP.INCISO IV DO ART. 55,DA LEI X. 12.16019
0, 1 0
ART 154, INC.II DO RITCM; CÓD.TRIB. JUROS E MULTA) LEI N1.34312009 AR?. 206 E 207.
(+)MULTA
0.00
(+)JUROS
0.00
)DESCONTOS
0,00
VALOR
COBRADO
4.256,40
81760000042 3 56403572201 1 00610000581 5 5000000009

I I I H I I 1 I I I I I l I I I I 1 1 1 1 I il I I I Il 1 1 1 1 I 1 I

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
Nome

inscrição

7589

LANDIM CAMPOS

PABIO
Endereço

CPF/CNPJ

RUA ZUCA ACCIOLY, 633 APTO. 201 BLOCO

CPF 68556560300

Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito
no REGISTRO DE DiVIDA ATIVA para fins de execução judicial.
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO
VALOR ORIGINÁRIO

ATUALIZ.MONETARIA

4.256,40

VALOR DA MULTA

0,00

NATUREZA

ORIGEM

NT

Multa do TCM

LIVRO

000

1

VALOR DOS JUROS

0,00
FOLHA

0,00

IEXERCíCIO

0000

CRÉDITO No.

2012

58150

VALOR DO DÉBITO
4.256,40
DATA DE VENCIMENTO

1010612010

VALOR POR EXTENSO
QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

ORIGEM DO PROCESSO

FUND.LEGAL:A DIVIDA TEM POR ORIGEM O PROC.2004.RED.PCS.15490104 DA PRE
ST. DE CONTAS DE GESTÃO,DO F.M.DE SAUDE REDENÇÃO- EXERC. 2004; ACORDÃO
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

FUND.LEGAL:A DIVIDA TEM POR ORIGEM O PROC.2004.RED.PCS.15490/04
DA PREST. DE CONTAS DE GESTÀO,DO F.M.DE SAUDE REDENÇÃO- EXERC. 2004;
ACORDÃO 3727/09;CONF.INCISO IV DO ART. 56,DA LEI N°12.160/93 C/C ART 154,
INC.II DO RITCM; CÕD.TRIB. (JUROS E MULTA) LEI Nd1.343/2009 ART. 206 E 207.
O referido é verdade e dou fé. Eu, ANGELICA FREITAS FRAGA TEIXEIRA, DIRETORA DE
TRIBUTOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, lavrei a presente Certidão que vai
assinada pelo WENDEL BARROS NEMER.

REDENÇÃO

-

CE, em 14 de Novembro de-2012

IÇE EL B
SE
TAR

NEMER
FINANÇAS

RUA PADRE ANGELO 305 CENTRO REDENÇÃO CE

J,

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome

Inscrição
7589

FABIO LANDIM CAMPOS

CPF/CNPJ

Endereço

CPF 68556560300

RUA ZUCA ACCIOLY, 633 APTO. 201 BLOCO

-

Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito
no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.

IDENTIFICAÇÃO DO

CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO

ATUALIZ.MONETARIA

4.256,40

NATUREZA
NT

VALOR DA MULTA

0,00

ORIGEM
Multa do TCM

LIVRO
000

1

VALOR DOS JUROS

0,00

FOLHA

0,00

EXERCÍCIO

0000

CRËDITO No.

2012

58150

VALOR DO DEBITO
4.256,40

DATA DE VENCIMENTO
1010612010

VALOR POR EXTENSO
QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

DO PROCESSO
FUND.LEGAL:A DIVIDA TEM POR ORIGEM O PROC.2004.RED.PCS.15490/04 DA PRE
ST. DE CONTAS DE GESTÃO,DO F.M.DE SAUDE REDENÇÃO- EXERC. 2004; ACORDÃO

ORIGEM

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

FUND.LEGAL:A DIVIDA TEM POR ORIGEM O PROC.2004.RED.PCS.15490/04
DA PREST. DE CONTAS DE GESTÃO,DO F.M.DE SAUDE REDENÇÃO- EXERC. 2004;
ACORDÃO 3727/09;CONF.INCISO IV DO ART. 56,DA LEI N°12.160193 C/C ART 154,
INC.II DO RITCM; CÕD.TRIB. (JUROS E MULTA) LEI N°1.34312009 ART. 206 E 207.
O referido é verdade e dou fé. Eu, rNGELICA FREITAS FRAGA TEIXEIRA, DIRETORA DE
TRIBUTOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, lavrei a presente Certidão que vai
assinada pelo WENDEL BARROS NEMER.
REDENÇÃO CE, em 14 de Novembr
-

2012
-.

WE EL E
SE
T
D

NEMER
FINANÇAS

RUA PADRE ANGELO 305 CENTRO REDENÇÃO - CE

frtn
àfl j

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

*

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
Nome

Inscrição

PABIO LANDIM c»ipos

7589

Endereço

CPFICNPJ

RUA ZUCA ACCIOLY, 633 APTO. 201 BLOCO

CPF 68556560300

Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito
no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO
VALOR ORIGINÁRIO

ATUALIZ.MONETARIA

4.256,40

VALOR DA MULTA

0,00

NATUREZA

ORIGEM

NT

Multa do TCM

LIVRO

000

1

0,00
FOLHA

VALOR DOS JUROS
i

0000

0,00

1

1EXERCICIO

VALOR DO DÉBITO

CRÉDITO No.

2012

4.256,40
DATA DE VENCIMENTO

58150

1010612010

VALOR POR EXTENSO
QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

ORIGEM DO PROCESSO
FUND.LEGMa:A DIVIDA TEM POR ORIGEM O PROC.2004.RED.PCSfl5490/04 DA PRE
ST. DE CONTAS DE GESTÃO,DO F.MDE SAUDE REDENÇÃO- EXERC. 2004; ACORDÃO
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

FUND.LEGAL:A DIVIDA TEM POR ORIGEM O PROC.2004.RED.PCS.15490/04
DA PREST. DE CONTAS DE GESTÂO,DO F.M.DE SAUDE REDENÇÃO- EXERC. 2004;
ACORDÃO 3727109;CONFJNCISO 1V DO ART. 56,DA LEI N°12.160/93 C/C ART 154,
INC. II DO RITCM; CÓD.TRIB. (JUROS E MULTA) LEI N°1.343/2009 ART. 206 E 207.
O referido é verdade e dou fé. Eu, ?JNGELICA FREITAS FRAGA TEIXEIRA, DIRETORA DE
TRIBUTOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, lavrei a presente Certidão que vai
assinada pelo WENDEL BARROS NEMER.

-

REDENÇÃO CE, em 14 deNovembro

5
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NEMER
FINANÇAS

RUA PADRE ANGELO 305 CENTRO REDENÇÃO - CE
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REDENÇÃO-CE
Oficio n°7z s/20 12/PJR

Redenção/CE, c9de novembro de 2012

À Excelentíssima Senhora
Francisca Torres Bezerra
Prefeita Municipal de Redenção/Ce
Nesta
L.F.D!PJR

ASSUNTO: Ref. Ao Procedimento Administrativo no 106/2010
PROC. N° 2004.P.IED.PCS.15490/04
Ofício n° 1478312010/SEC

Senhora Prefeita,
Cumprimentado-a cordialmente e em atenção aos termos do oficio n° 257/2012,
cópia anexa, oriundo desse Ente municipal, o qual relata que o município de Redenção não recebeu
o Acórdão referente ao Processo em epigrafe, sirvo-me do presente para enviar a V.Exa., cópia do
oficio n° 14778/2010/SEC, enviado a essa Prefeitura Municipal pelo Tribunal de Contas dos
Município -TCM.

LZ

Atenciosamente,
-

Cnstzane Aires de Albuquerque Lomônaco
Promotor de Justiça

PJR - Promotoria de Justiça de Redenção
Rua Ludgero Guilherme Costa, 171 - Centro— Redenção-Ce. FONE: (85) 3332-2150 fax e 3332.1757 CEP.: 62790-000

*

Pa! FFItJR&ó.tJ

&oPL tE

-

Estado do Ceara
Prefeitura Municipal de Redenção

:S 01C44Ç4'C
REDENCA O MAO PODE PARAR!

$ecrettricttde. Administração •SEAD
Oficio n.° 257/2012.
Redenção (CE), 22 de março de 2012.

Assunto: Ref. ao Processo Administrativo n° 10612010
Processo 2004.RED.PCS. 1549012010.

Exma. Promotora de Justiça,
Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste informar a Vossa
Exa., em atenção ao Oficio Requisitório n° 01812012, datado de 07 de
março de 2012, que o Município de Redenção não recebeu o Acórdão
referente ao Processo citado acima, para que seja inserido na dívida ativa
do Município.
Atenciosamente,

Francisca Torres Bezerra
Prefeita Municipal

Exma. Senhora,
Dr. Cristiane Alves de Albuquerque Lomônaco
Promotora de Justiça
Redenção/CE.

Rua Padre Ângelo, 305 A
rum 1

-

-

Fones: Gab.: 3332.12581 Adm: 3332.2084
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ESTADO DO CZAR
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO LUIZ SÉRGIO GADELHA VIEIRA
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELREflO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Na : 2004.REDPCS.15490104
NATUREZA: Contas de Gestão
INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde do Município de Redenção
EXERCICIO: 2004 - Período: 0110112004 a 3110312004
RESPONSÁVEL: Fábio Landim Campos
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA
ACÓRDÃO N°

3

12008

EMENTA: Contas de Gestão. Fundo
Municipal de Saúde do Município de
Redenção. Exercício 2004— Período:
o1G0112004 a 3110312004. Aplicação
de multa e Nota de Improbidade,
face às irregularidades descritas nos
itens mencionadas nas Razões de
Voto. Contas IRREGULARES. ArL13,
III, da Lei 12.160193.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e díscutdcs estes autos relativos â Prestação de
Contas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Redenção, exercício
2004 - Período: 011'0112004 a 31/0312004. de responsabilidade do Sr. Fábio
Landim Campos, na qualidade de ',-Gestor. ACORDA a V Câmara do
Tribunal de Contas dos Municípios por julgar referidas Contas como
IRREGULARES. na forma do ArLI3. iii, da Lei 12160193. inclusive aplicação
de multa no valor de R$ 4.256.40 (quatro mil, duzentos e cinqüenta e seis
reais e quarenta centavos). Tudo na forma do Art. 56. li da Lei 12180193 e
Art. 154, li do RITCM. Reunne-,oopt'. em tese. de NOTA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ao item 1 das Razões de Voto.
Concessão de prazo recursal, Caso nio seja apresentado Recurso de
Reconsideração e nem recolhida a quantkl cevIda cue se aplique o disposto na
legislação pertinente, inclusive comurYcan(Iu ao Mistério Público Estadual e
Tribunal Rgona E-rn, tudo na forma on rotatório e voto abaixo transcritos.
inclusive com as demais determinauÕes nele consiantes. Expedientes de
praxe.
15490:04 Fundo Municipal d' Nande dc R dçcç:' F('R-I

8

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
de 2008.i.MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em FortaIezai5de jxzjci f

Pres4ente/Relator

Fui

154901114 - Fundo Municipal de %a'dr de Itçdtj,çi,.. 11.04

FCRJ

(a) de Contas

8

ESTADO DO CEARA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNW.IPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO N°: 2004.RED.PCS.15490104
NATUREZA: Contas de Gestão
INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde do Município de Redenção
EXERCICIO; 2004— Período: 0110112004 a 3110312004
RESPONSÁVEL: Fâbio Landirn Ca:nc
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE MARCELO FEITOSA
J £CJ 12008. V
ACÓRDÃO £4°

RELATÓRIO
Trata o presente processo da Prestação de Contas de Gestão do
Fundo Municipal de Saúde do Município de Redenção, exercício 2004 Período: 0110112004 a 3110312004. de responsabilidade do Sr. Fábio Landim
Campos na qualidade de ex-Gesior.
Em sessão realizada dia 05:082OO4 o presente processo foi
distribuido a esta Relataria u.& .-spa.hcu 'o sentido ge enviar ã
Coordenadoria de Fiscalização - COFlS nara nformar
Coube à 10 Inspetoria k Controle Externo proceder à análise
técnica das referidas Contas. emitindo a informação n° 12812006. fls. 51156,
apontando algumas irregularidades.
Cientificado para apresentar suas ra7ões de defesa, conforme
Oficio n° 1132612006. fI. 84, o re5ponsv apresentou as justificativas que
julgou suficiente para elidir os fundamentos da inicia;' conforme se vê da peça
processual n°28486/06. (Is. 86/356.
Em fase complementar. vistas as razões de defesa, a 14 3 ICE
emitiu a Informação n° 119512007 fis. 33e.2 conn!uindo pela permanência de
algumas irregularidades.
A Douta Procuradori? através de seu Parecer n° 3805/2007. fis.
366/367. da lavra da Ilustre Procuradora de Contas. Dra. Leilyanne Brandão
Feitosa, opina por considerar referidas rOnIaS como IRREGULARES. na forma
do art.13. III, da Lei 12.160193. ocri. Aj .irção de Multa e Recomendações.

È o relatório.

15490/04 Fundo Munkipaf dc S4úde de Utd

iiço - 2094
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MLTNICIPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

RAZÕES DE VOTO
A seguir destaco as ar.cn Mias detectadas pelos Técnicos do
TCM, as quais permaneceram após a justificativa apresentada.
1. Ausência do processo licitatório para despesas com
aquisição de combustivel no valor de R$ 45.000,00, credor
Clóvis Amora & CIA Ltda, contrariando o art. 37. XXI, da
Constituição Federal e art 2° da Lei 8.666193. A defesa
anexou aos autos o processo de Dispensa de Licitação n°
0112004, alegando que a dispensa em comento era
proveniente da Tomada de Preço n° 1012003. Contudo,
segundo os técnicos desta Corte, não foi comprovada a
realização da abertura da Tomada de Preço alegada:
2. Ausência de Licitação no valor de R$ 97.644.69. credor
AMEDIC - Cooperativa de Trabalho Médico e Saúde,
conforme fl. 371. O Contrato de Prestação de Serviços
firmado entre o t2r.po de Redenção e a AMEDIC estão
presentes nos autos ás fis. 3521355.
Inicialmente fot cobrada ausência de licitação para
estes serviços. todavia considerando julgados anteriores, por
se tratar de serviço na área da saúde. que é uma das
atividades da administração púbica vitais à população e ainda,
levando em consideração à carência de profissionais nos
municipios. ndaariormente.

CONSIDERAÇÕES ERTiNENTES
H
1H
D& :3C.uÍz..0
Saúde do Municnp d R
r.
despesas reIaoionadrs no item 1 os!.IH

::..

Rcnd OS
Art. 37 da Maqna

1

Mtjtiiçipal de
o .'»e icitatôrio Dara as

fl'

Çrn atos centdOs no

As rejras oao
OH
Lia ãos e Contratos
'Ç
Públicos merecem a estrlt obs
o aare dcr ;imnstraçao Pública em
gera!, em decorréncu cos urinc;:os consUJucionas da legalidade,
impessoalidade, ni&ralir der jt ints o0 4 :
E*ino.a h nrobirjade administrativa.
rigorosamente,
com vistas á correta aplicaçácciosenusçpQbIicos.

154411/04 - Fundo Municipal de Saúde 4(1 Rtd cÀ5,'
FCRJ
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ESTADO ti'., CEARÁ
TRJBUNAt DE CO? "A, )OS MUNICIPJOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

•
que se re:,reendam
u::c;;1raiaç;io dos serviços

Port1Mç. fi.an
í:,i:,n;' ;t.
tais atos com Mut?
NIa
foi feita sem o devido Processe L

Das multas a sçppçflç j)eia pratica de atos ilegais
comprovadas na s Con tas

Diante do exposto. deve er aplicado multa ao ex-Gestor no valor
de R$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e quarenta
centavos). Tudo na forma do Art. 56. P. da Lei 12160/93 e Art. 154. li. do
RITCM, na forma a seguir:
- RS 4.256.40 (quatro md. duzentos o cinqüenta e seis reais e
quarenta cer.ta\osl '; 1,, a irrOqUanclade descrita no item 1.

Do reconhecimento da pra tica de atos de Improbidade
de . cri
L mes P revist o s c-mj

Administrativa

C)bserta
ar
lo Funde Mncpai de Saúde
do Municipio de Redenção. Sr. Fábic, Landim Campos. pratcou, cm tese,
trn1r
;11tflo ; traÇ)jo úb l ica previstos
atos de lmprohtdade
VIU ..nc.
na Lei Federal n 8.429:92 inc
8429/92 e Decreto
. tLrfl 1
Lei 201/67. Art. 1. III e XIV) - rctn:.:
Razoes de Voto.
;:.-:-:

.

VOTO
Desta forma. considerando o exposto neste Relatório e tudo mais
que dos autos consta. VOTO, de cc•e com a Ceuta Procuradoria por julgar
IRREGULARES as Contas c7j Fundo fí,unicipal de Saúde do Município de
Redenção, exercício 2004 - Pene(lo. 0101(2004 a 3110112004. de
responsabilidade do Sr. Fábio Landim Campos, na qualidade de ex-Gestor,
na forma do Art.13. IV, "5' da Lei 12.160193. e determ%nar:
É -A aplicação de MULTA ao responsável, no valor de

M

quarenta centavos), em razão do item 1 das Razões de Voto,
com fundamentos no Migo 56. II da Lei 12.160/93 dc o Art. 154,
inciso II do RITOM:
Ir - O recolhimentc Cere:rndo devera ser efetivado no prazo de
30 (trinta) dias, através de guia de depósito bancário com
extração talão de receita. o mais, com declaração de origem do
dinheiro recolhido:
154941/04
FCBJ

-

Fundo Municipal de Saude de PI':C..- 211114

a
ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

- Conceder oazc ::ara
ReconsiCeraçáo.
VV AdrThntfltr;3.
Razõí.s

ç.S•-'

apresentação

de Recurso de

Nota de improbidade
y;,;< ,;rntadas no item 1 das

V - Caso não seja apresentado Recurso de Reconsideração e
nem recolhida à quantia devda que se aplique o disposto na
legislação pertinente inn:sve COMUNICANDO ao Ministério
Púbhco Estadusi e T Rcccnd Z-:ftHtoral para tomar as
medidas legais cabiveis
Expedientes e demais reccmend aç?ies de praxe.
For1alezaL5de(ft(/E

Cons. José Marcelo Feitosa
Renor
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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção

o

Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

'

~014.1 to-

-

ncef

~& o1..31Ofl

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1,980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de ALMERINDA NUNES TEOFILO, RUA DEMOSTENES DE
CARVALHO, 424 ELLERY Fortaleza/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de 3.478,37,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO 1204930900
, Inscrito no Cadastro
Municipal de Contribuintes sob o número 9085. Já corrigida monetariamente até 13111/2017.
Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta
executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade. Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, li, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 1, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 3.478,37 (três mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete
centavos).

Exercido
Titulo - Imóvel Venckn. Inscflço
2012 1204930900
2710312012

livro
-

Folha T,ibuto
DANT
Totais:

Valor Co~
1.766,02
299.54
1.766.02

299,54

Multa
353,20

3~AmortiL VI Total
1478,37
1.059,61 .
0,00

353,20, 1.059,61.

0,00. 3.478,37

NTPD
Redenção, 16 de Novembro de 2017

yggat110 R. Cc
Advogado
QAB: i$.015(CE

ç \OAP
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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo ! 305A
07.756.64610001-42

-

-

unicef

DETALHAMENTO DOS DÉBITOS - EXTRATO DA DÍVIDA
NTE
CPF/ CNPJ: 107.641.193-20
Endereço: RUA DEMOSTENES DE CARVALHO, 424 ELLERY Fortaleza/CE

Documento Exercício
1204930900
2012

Imóvel

T!iPyj
.I
.A

_.V!IPL. Correção

I?ÇL.292t5ii.
Totais: 1.766,02
299,54

Multa
..,

VI Total
3.478,37
0,00 3.478,37,

Juros Amortiz

°_IP.2tL
353,20 1.059,61

q\O4P

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
C

Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

,

unicef
OflO2øOiO

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
Nome

ALMERINDA NUNES TEÕFILO
Endereço

Documento

RUA DEMÕSTENES DE CARVALHO,

424

ELLERY Fortaleza/CE

107.641.193-

20

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO
(alor Originário
1766.02
Natureza
Tributária

Correção
299,54

Multa
353,20

Juros
1.059,61

Amortização
0,00

Livro
01

Folha
06

Exercido
2012

Origem
DANT

Valor do Débito
3.478.37
N° Documento
1204930900

Vencimento

2710312)12

VALOR POR EXTENSO
três mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: Lei 134312009
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é Verdade e dou fé. Eu. COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO da Prefeitura
Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.

Redenção-CE, 16 de Novembro de 2017

PREFEITUMA MUNICIPAL

Redencão , Prefeitura Municipal de Redenção
Opodn do povo"

Estado do Ceará

Secretaria de Finanças SEFZN
332
1
Oficio IW° 49012013

tI-

\C'z
Redenção/CE, 02 de Abril de 2013
Exmo. Senhor,
Alber Castelo Branco
Promotor de Justiça/Resp

Em resposta ao oficio requisitório 035/2013 viemos informar que esta municipalidade já
efetuou o lançamento da multa em Divida Ativa correspondente ao Proc. N°
2005.RED..TCS.20377107 de responsabilidade da senhora Almerinda Nunes Teófilo, ex
gestora do Fundo Municipal de Saúde de Redenção, período 03 de outubro a 31 de outubro de
2005, conforme certidão em anexo.
Sendo o que se reserva para o momento.
Atenciosamente,

Secretario de Finanças

Rua Padre Ãngelo, 305 A— Fones: Gab.: 3332.1 258 / Finanças: 3332.1579
CP4PJ 07.756.6461000142 - Redenção - Ceará.
-

,4

MINISTÉRIO PÚflLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REDENÇÃO-CE
Oficio Requisitório n9035/2013
Redenção/CE,cW de

de 2013

Ao Senhor
Manoel Soares Bandeira
Prefeito Municipal de Redenção/CE
Nesta
Assunto: Documento Protocolado n° 01212012

Senhor Prefeito,
Reiterando os termos do oficio no 001/2013, recebido por esse ente
municipal no dia 2510112013, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, instituição permanente e
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, assim como dos interesses difusos e coletivos e titular supremo
da ação penal, e a teor do disposto no art. 127 c/c com o art. 6°, inciso VII, alínea "b" e inciso XX
da Lei Complementar 75193;
Considerando que o Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, ao apreciar e
julgar a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Redenção, relativa ao
período financeiro de 03/outubro a 31 de outubro de 2005, de responsabilidade ao Sra. Almerinda
Nunes Teófilo,

multa no valor de R$ 1.766,02 (mil, setecentos e sessenta e seis reais e dois

centavos), determinando que caso não fosse apresentado recurso reconsideração e nem recolhida à
devida quantia que se aplicasse o disposto na legislação pertinente, inclusive representando ao
Ministério Público Estadual;
Considerando que o valor acima citado constitui crédito pertencente ao
Município;

Considerando que a imputação de débito ou multa pelo Egrégio Tribunal de

Contas dos Municípios, contra Gestores ou ex-gestores das contas públicas, tem eficácia de título
executivo, com presunção de certeza e liquidez e com efeito de prova pré-constituída, a teor do que
prescreve o § 31 da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 78 § 3 1 da Constituição do
Estado do Ceará;

RiR - Promotoria de Justiça de Redenção
Rua Ludgero Guilherme Costa, 171— Centro—Redenção-CF- FONE: (85) 3332-2150. CEP.: 62790-000

disposto no art. 23, III, b, da Lei Estadual n 12.160/93, já enviou ofício a V.Exa. acerca do assunto,
tendo decorrido o prazo sem comunicação da providência adotada;
RECOMENDA
Que V.Exa. proceda, acaso ainda não tenham adotadas as providências
administrativas e judiciais pertinentes, à inscrição do débito acima mencionado, devidamente
atualizado, como INSCRIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
DE REDENÇÃO E POSTERIOR EXEÇUÇiÃO DA MESMA, ENVIANDO CÓPIA DA
INSCRIÇÃO A ESTA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, para, na sequência, promover as medidas
administrativas iniciais, e, por fim, caso seja necessária, a respectiva execução do débito, ficando
assinalado o prazo de 05 (cinco) dias, para adoção das medidas ora mencionadas, contados a partir

do recebimento deste ofício, sob pena de, assim não o fazendo, incorrer em crime de
responsabilidade e prática de improbidade administrativas, devendo este órgão ministerial ser
cientificado das medidas efetivamente adotadas.
Caso o débito acima mencionado já tenha sido efetivamente ressarcido ao
Erário Municipal, deve este órgão do Ministério Público ser informado a respeito, no prazo acima
estipulado, com documentos comprobatórios da quitação.
Vale salientar que o descumprimento do referido ofício implicará nas
penalidades previstas no art.330.do Código Penal Brasileiro.
Atenciosamente,

Pronto

ç

esp.

FRCB/PJR

PJR - Promotoria de Justiça de Redenção
Rua Ludgero Guilherme Costa, 171—Centro—Redenção-CE. FONE: (85) 3332-2150. CE?.: 62790-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

jw

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
Nome

Inscrição

9085

ALHERINDA NUNES TEÓFILO
Endereço
RUA DEMÓSTENES DE CARVALHO,424

CPF/CNPJ
Bairr

CPF 10764119320

Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito
no REGISTRO DE DIVIDA ATIVA para fins de execução judicial.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO
VALOR ORIGINÁRIO

VALOR DA MULTA

ATUALIZ.MONETARIA

1.766,02

0,00

NATUREZA

ORIGEM

NT

Multa do TCM

LIVRO

001

1

VALOR DOS JUROS

0,00
FOLHA

EXERCÍCIO

0001

1

0,00
CRÉDITO No.

2012

49310

VALOR DO DÉBITO
1.766,02
DATA DE VENCIMENTO
2710312012

VALOR POR EXTENSO
UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

ORIGEM DO PROCESSO
REFERENTE AO PROC. N° .2005.RED.TCS.20377/07. MULTA APLICADA NA FORMA D
O ART. 13, II DA LEI N ° 12.160/03.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento IegaJULTA TCM
Termo Inicial

DATA DE VENCIMENTO DO DÉBITO

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros:

1' AO MES OU FRACAO

Multa:

10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, ANGELICA FREITAS FRAGA TEIXEIRA, DIRETORA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, lavrei a presente
Certidão que vai assinada pelo WENDEL BARROS NEMER.

REDENÇÃO CE, em 27 de Março de
-

ENO
T

2

ROS NEMER
10

E FINANCAS

RUA PADRE ANGELO 305 CENTRO REDENÇÃO - CE

fPREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
' SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
No. do R,gi4ro Inscriçio

101

j

O

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscricto do Contri uftteCrédito
49309
9085 !

v.ncim origin4iarc.1a
27/03/2012

D.A./2012

ÚNICA

Nom, do Contribuinte

CPF
CNPJ
107.641.193-20 .

ALMERINDA NMS TEÓFILO

VENCIMENTO

.

/

End.reço do Contribuinte
RUA

2710312012

-

VALOR DO IMPOSTO

DEMÕSTENES DE CARVALHO

424

ELLERY

FORTALEZA-CE

60320440

Eist6rico
REFERENTE AO PROC. N .2005.RED.TCS.20377/07. MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 13, II DA LEI N'
12.160/03.

1.766, 02
(+) ATUALIZAÇÃO

O 00
(+)

MENSAGEM

MULTA

0,00

(+)JIJRQS

(-)

0,00

DESCONTOS

0,00
VALOR COBRADO
1.766,02

-

VIA DO CONTRIBUINTE

PdI'

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

.....

No. do Regi4ro Inecriçlo

0

101

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

In.cricao do Contriju2tt.Cr4dito

9085

49309

vencim originparceia
4i
27/03/2012

D.A.12012

ÚNICA

Nona do Contribuinte

CPF

ALMERINDA NUNES TEÓFILO

107.641.293-20

CNPJ

VENCIMENTO

2710312012

Endereço do contribuinte
RUA

VALOR DO IMPOSTO

DEMÕSTENES DE CARVALHO

424

EU.ERY

FORTALEZA-CE

60320440

Eiatórico
REFERENTE AO PROC. N.2005.RED.TCS.20377/07. MULTA APLICADA NA FORMA DO AR?. 13. fl DA LEI N 12.160103.

1.766,02
(-)ATUALIZAÇÃO
0,00
(1 MULTA

0,00
MENSAGEM

(')JUROS

(.)

0,00

DESCONTOS

0,00
VALOR COBRADO
1.766,02
VIA DA PREFEITURA

,J. PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
•- DIVISÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
—4

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Numero do Registro
101

1

111111
O

ALMERINDA NUNES TEóFILO

1

1

Inscilcao do Contdbolnt4 No. Crédito
Parco
9085
493091 ÚNIC
1

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL
Vonclm Odglnal
27/03/2012

1 D.A. 12012

. - / -1

CPF
CNPJ
107.641.193-20

RUA DEMOSTENES DE CARVALHO
424
ELIERY
FORTALEZA-CE 60
II
REFERENTE AO PROC. N .20b5.p.ED.TC5.20377/07. MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 13, II DA LEI N12.160103.

VENCIMENTO
27IflhI9fl4
1.766,02
ATUALIZAÇÃO
0,00
0.00
0,00
0.00
1.766,02

VIA DOBANCO

81720000017 9 66023572201 5 20327000493 0 0900000001

2

a
a
ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAl. DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

REF. PROC. N 25.REDTCS.2377107
n

-

Foi fÁcz ~_ 7 le

kJ.gLLI .c Qi .cj

CI.—.

11CLC) A

Senhor( Pref&,to(a,

ordem do ?resideí,te do Tribunal de Contas dcc Municjoics. c3munramnc o;ir esta
Corte de Contas julgou, em deflnjtivo, na sesc do dia 06112/2010 o pzoccsso dt Tonada de
Conta5 de Gestão don Fundo Municipal de &uídc de Redencãow, neriodo de 3/ontbrc a
3iJnutnbro de 2Ü5, de re&ncnshiljd2de doÚ(s) Sr(ft) Álinerinda NTnne Teólilo.
Ie

infcrmamcs q ue. apeszr de Qentificado(a)l), o() ínteressado(a)(s dC2OuLaD.am) C1iCOtref
plazo e no con:orovouatam'j o recolhimento da quantia mi osta no Acórciu tto. 7l7/2O1
rnot;vo pS quni Vossa Excelência deven5, nos termos do nrt 23, nciso III, alínea "b' da
S.1 0/93, inscrever o valor da aludida pena pecunhiria na DMdaArh-a desse Mnnkípin.
Jnformarnoc também, que, de acordo com o art. 156 5 1° do Regimento Interno cks'ce

TRUnay v,Ex2, d--vtlá no prazo de tu (dez) dias corridos contados a partir de prmdrc
atós o recebimento deste, comunicar a esta Corte de Contas as providê11c12s adotadas oara o
pezfeto cumpomento da determinaco supr dtïern1aa&çIjgia-j)j»mjcJflrnçjaa
lulmero do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida.
Vaf e ress2jta: que a falta da comunicação acima citada, dentro do prno fixado,
podwi crise ar a ixrstanracão de processo administrativo c o ntra Vossa Exceierrd:t.
3' norm ~ especificada no incito IVa do art 56 da L--i r? 12.153/93, ficando sujeita à
aplicação de pena pecunhda nos Valores preidstos no inciso 1V do art. 154 do 14ei1nerztc

Inno do TCNL

1

Fernanwnro Dco de Sz'a Cvz
Sô:Uettio
Ar:e0(s): Acôrdao(5f no.Ç\ 71 47J2O1

Eno.(a) SrX
Francisca Torres Bezerra
Municpai de
REDENÇÃO-CE

amo

Av. CctMonsoAhucrq4c Urra; d 130 Cantcba
FOtSAL2A.CE
F- (35) 32s2O
-

Com 60 S2222

-

ti5,i.'. rat

ct

Jj

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
7
Gabinete do Conselheiro Pedro Angelo
Processo n° 20377107
Fundo Municipal de Saúde de Redenção
Tomada de Contas de Gestão - 2005 (Período de 03/outubro a 31/outubro)
Responsável: Almerinda Nunes Teófilo
Relator - Cons. Pedro Angelo
Acórdão n 0 1 1c(i/11
EMENTA:
• Recurso de Reconsideração. Prefeitura Municipal de
Redenção. Exercício de 2005 (período de 03/outubro
a 31/outubro).
• Razões
recursais
sanando
parcialmente
as
irregularidades.
• Parecer ministerial opinando pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, para reduzir a multa
aplicada, em razão dos itens sanados, todavia
mantendo-se a irregularidade das contas.
• Decisão do Pleno pelo conhecimento do recurso,
porque presentes os pressupostos recursais, e, no
mérito, pelo seu parcial provimento, para alterar a
decisão inicial e julgar a contas como regulares com
ressalva, na forma do art. 13, XI, da Lei n° 12.160193,
reduzindo-se a multa aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos n° 203771076, Recurso de
Reconsideração interposto pela Sra. Almerinda Nunes Teófilo, no processo
de Tomada de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Redenção,
exercício 2005, período de 03/outubro a 311outubro, acorda o Pleno do TCM,
em conhecer do recurso, porque presentes os recursais, e no mérito, pelo
provimento parcial, para alterar a decisão inicial e julgar as contas como
regulares com ressalva, na forma do art. 13, II, da Lei n° 12.160/93,
reduzindo-se a multa aplicada de R$ 5.852,55 para R$ 1.766,02, em
face do saneamento parcial dos itens 2.1 e 2.7 e do saneamento total dos
itens 2.2, 23, 2.4, 2.5, 2.6, nos termos do Relatório e Voto abaixo
transcritos.
Expedientes necessários.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
de 2011.
do Ceará, aos úZ defiÇet4,1Zo'
- Cons. Presidente.
- Cons. Relator.
Fui presente:

- Procurador(a).
IM

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Gabinete do Conselheiro Pedro Anqelo
Processo n° 20377107
Fundo Municipal de Saúde de Redenção
Tomada de Contas de Gestão - 2005 (Período de 03/outubro a 31/outubro)
Responsável: Almerinda Nunes Teófulo

2

Ino
Relator - Cons. Pedro Ancielo.

RELATÓRIO

1.
Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pela
Sra. Almerinda Nunes Teófllo, no Processo de Tomada de Contas de Gestão
do Fundo Municipal de Saúde de Redenção, exercício 2005 (período de
03/outubro a 31/outubro), contra decisão da 2a Câmara do TCM, que julgou
pela irregularidade das contas, com base no art. 13, III, da Lei 12.160/93.
2.
No v. acórdão recorrido, cujo Relator foi o Cons. Manoel Veras,
fls. 36/41, constam as seguintes irregularidades:
2.1- Prestação de Contas de Gestão do período em
análise não foi enviada para este Tribunal,
contrariando a Instrução Normativa n° 03197-TCM;
2.2- Divergência na quantia de R$ 840.064,28 entre
a Despesa Orçamentária Empenhada demonstrada
no Balancete (R$ 23.958,90) e a constante nas
Notas de Empenho (R$ 816.105,38);
2.3- Divergência na quantia de R$ 732.634,73 entre
a Despesa Orçamentária Paga demonstrada no
Balancete (R$ 318.738,85) e a constante nas Notas
de Pagamento (R$ 1.051.373,58);
2.4- Divergência entre os Restos a Pagar apurados
mediante dados informados do SIM e o constante na
Prestação de contas;
2.5- Comparativo da Despesa com pessoal em
confronto com a quantidade de servidores
Informada (11 funcionários) não condiz com a
realidade;
2.6- Ausência de processo licitatório contrariando o
art. 20 do Estatuto das licitações, para a depsa
realizada com o credor Comercial Apodi4,TØA.,
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referente ao empenho n° 03100067, no total de R$
12.470,06;
2.7- Notas Fiscais relativas aos empenhos
relacionados no quadro às fis. 16117 dos autos,
foram classificadas em desacordo com o
estabelecido no manual do SIM (L= Liquidação SEM
Nota Fiscal);

3.
Diante das irregularidades acima indicadas, foi aplicada multa,
no valor total de R$ 5.852,55, com base no art. 56, II, da Lei 12.160/93
c/c art. 154, II, do RI-TCM, assim discriminada:
•
•
•
•
•
•
•

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.128,20 pelo item 2.1;
532,05 pelo item 2.2;
532,05 pelo item 2.3;
532,05 pelo item 2.4;
532,05 pelo item 2.5;
1.064,10 pelo item 2.6;
532,05 pelo item 2.7;

4.
Regularmente notificada, a gestora apresentou Recurso de
Reconsideração, às 19s. 40/208, tendo a 14a Inspetoria, após análise,
emitido a Informação n° 50412010, fis. 2111215, sanando algumas das
irregularidades.
S.

Instada a se manifestar, a representante ministerial, Dra.
emitiu parecer n° 938812011 (fis. 219/221) pelo
provimento parcial do recurso interposto, para exclusão/redução das
multas aplicadas pelas falhas ora sanadas (total ou parcialmente), mantida,
entretanto, a decisão ora recorrida, que entendeu por julgar irregulares as
presentes contas.
Leilyanne Feitosa,

É o Relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

6.

Quanto ao item 2.1 - Prestação de Contas de Gestão do

período em análise não foi enviada para este Tribunal, contrariando
a Instrução Normativa no 03197-TCM - a recorrente alegou que sua

gestão foi de forma interina e que todos os dados constaram da prestação
de contas mensal, bem como da prestação de contas de gestão do exercício.

Parcial-Regulares com Ressalva-Multa
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A Inspetoria, após análise, informou que as peças faltosas se
encontram às fis. 96/138 dos autos, ficando, portanto a falha parcialmente
sanada, permanecendo apenas a intempestividade na remessa.

No tocante ao item 2.2 - Divergência na quantia de R$
7.
840.064,28 entre a Despesa Orçamentária Empenhada demonstrada
no Balancete (R$ 23.958,90) e a constante nas Notas de Empenho
(R$ 816.1051,38) - a responsável alegou que a divergência equivalente a
R$ 840.064,28 representa as anulações de empenho que não foram
consideradas pelo SIM, consoante quadro de fl. 49.
Os técnicos constataram às fis. 147/150 documentos capazes de
sanar a falha, ficando, portanto, esclarecida a divergência.
8.
Com relação ao item 2.3 - Divergência na quantia de R$
732.634,73 entre a Despesa Orçamentária Paga demonstrada no
Balancete (R$ 318.738,85) e a constante nas Notas de Pagamento
(R$ 1.051.373,58) - a responsável alegou que a diferença equivalente a
R$ 732.634,73 ocorreu em virtude do TCM quando da análise do valor das
Notas de Pagamento não considerar as anulações de pagamento, assim
como considerar como sendo Despesa Orçamentária os Restos a Pagar
Pagos no período, conforme discriminação de fl. 53.
Os Inspetores, após análise dos autos, fl.s 152/153, e em nova
consulta ao SIM, informaram o saneamento da falha.
9.
No tocante ao item 2.4 - Divergência entre os Restos a
Pagar apurados mediante dados informados do SIM e o constante na
Prestação de Contas - a responsável alegou que tal divergência foi
decorrente de uma análise considerando apenas a gestão de 03/1012005 a
3111012005, enquanto que a Prestação de Contas/Balanço Geral/FMS
apresenta, conforme determinação da Lei 4320/64 (art. 101), os Restos a
Pagar de todo o exercício e não apenas de 03/10/2005 a 31/10/2005.
Dessa forma, a Inspetoria, em nova análise, constatou a
veracidade das alegativas da recorrente, razão pela qual resta sanada a
irregularidade.
Quanto ao item 2.5 - Comparativo da Despesa com pessoal
10.
em confronto com a quantidade de servidores informada (11
funcionários) não condiz com a realidade - a responsável alegou que tal
fato ocorreu em virtude da dificuldade de alimentação dos dados exigidos,
mas aduziu que tais registros passaram a ser realmente exigidos a partir de
2006, com a remessa dos devidos registros cadastrais.
Com efeito, os técnicos, em nova consulta ao SIM, consta)r
que a falha foi sanada.
com Ressalva-Multa
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11.
Com relação ao item 2.6 - Ausência de processo licitatório
contrariando o art. 2 0 do Estatuto das licitações, para a despesa
realizada com o credor Comercial Apodi LTDA., referente ao
empenho n° 03100067, no total de R$ 12.470,06 - a recorrente se
limitou a alegar que estaria enviando, por ocasião do recurso, a licitação
solicitada.

Os técnicos, após análise dos autos, informaram que às fls.
1581194 encontra-se a Tomada de Preços n° 2005.02.21.01, realizada para
aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para abastecimento da
frota de veículos junto às Secretarias de Saúde, Educação e Obras de
Redenção, que teve como vencedor o credor Comercial Apodi LTDA.
Aduziram que o contrato firmado com o credor se encontra às fis. 195/197.
Diante do exposto, a irregularidade resta sanada.
12.
No tocante ao item 2.7 - Notas Fiscais relativas aos
empenhos relacionados no quadro às fls. 16117 dos autos, foram
classificadas em desacordo com o estabelecido no manual do SIM
(L= Liquidação SEM Nota Fiscal) - a responsável se limitou a alegar que
estaria enviando em anexo as Notas Fiscais solicitadas.

seriam solicitadas correções no SIM, a fim de retificar as divergências.
Ocorre que, não consta nos autos qualquer alteração no SIM,
permanecendo as divergências, razão pela qual entendo pela manutenção
da falha, com a multa aplicada.
13.
Com relação ao item 3.3 - Omissão na identificação dos
procedimentos licitatórios no SIM - o recorrente se limitou a alegar que
foram solicitadas as devidas inclusões, com o fim de regularizar o SIM.
Igualmente ao exposto no item anterior, o responsável não
anexou qualquer documento que comprovasse a alteração no SIM,
permanecendo as omissões no Sistema Informatizado, motivo pelo qual
ratifico a irregularidade.
Todavia, tendo em vista que a omissão no SIM caracteriza, no
presente caso, uma falha de menor gravidade, entendo por reduzir a multa
aqui aplicada de R$ 9.044,85 para R$ 2.128,20, por todas as omissões no
SIM, aplicando-se aqui o Princípio da Proporcionalidade.
Quanto ao item 3.4 - Classificação das notas fiscais em
14.
desacordo com o Manual do SIM - a defesa informou que for
solicitadas as correções no SIM.
IM
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Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de correção
dos dados no SIM, razão pela qual permanece a falha, com a multa
aplicada.

No tocante ao item 3.5 - Irregularidade no SIM das Notas
15.
de Empenho pagas e não liquidadas - o recorrente permaneceu silente,
persistindo a falha, com a multa aplicada.
A Inspetoria informou que foi constatada que as Notas Fiscais,
relativas aos empenhos relacionados no quadro de fis. 16/14, foram
classificadas em desacordo com o estabelecido no Manual do SIM, tendo sido
consideradas como Liquidação Sem Nota Fiscal.
Contudo, os técnicos, após análise dos autos, informaram que
constam às fis. 2031208 as peças referidas ao item 5 da informação inicial,
todavia, os dados inerentes a esses documentos não foram informados junto
ao SIM, ficando a falha parcialmente sanada.
Ressalte-se que, atualmente, o Tribunal de Contas utiliza o
16.
Sistema de Informações Municipais para análise das contas das
administrações municipais, no qual o SIM deve transparecer a situação real
da unidade, cabendo ao gestor zelar para que não haja omissão ou inserção
de dados incorretos a prejudicar a análise técnica em estrita observância ao
Princípio da Transparência.
17.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, voto:
1— Pelo conhecimento do recurso, porque presentes os
pressupostos recursais, e, no mérito, pelo seu
Provimento parcial, para alterar a decisão inicial e julgar
as contas como regulares com ressalva, na forma do art.
13, XI, da Lei n° 12.160193, reduzindo-se a multa
inicialmente aplicada, do Fundo Municipal de Saúde de
Redenção, exercício de 2005, período de 03/outubro a
31/outubro, de responsabilidade da Sra. Alnierinda
Nunes Teófilo;
2- Pela redução da multa de R$ 5.852,55 para
11S1.766,02, em face do saneamento parcial dos itens 2.1
e 2.7 e do saneamento total dos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, ficando agora as multas assim discriminadas:

•

R$ 1.500,00 pelo item 2.1 - Remessa intempestiva
da Prestação de Contas de Gestão;

•

R$ 266.02 pelo item 2.7 - Notas Fiscais classificadas
em desacordo com o Manual do SIM;

com
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3 - Intime-se, com cópia deste acórdão, a Recorrente
pagar a multa remanescente no prazo de 10 dias (art.
156-RI-TCM);
4- Intime-se o atual Prefeito para inscrever a multa na
dívida ativa, caso não seja pago no prazo supra, e dar
ciência ao TCM no prazo de 10 dias contados a partir da
inadimplência (art. 156, §1 0 RI-TCM);
5- Ciência, com cópia deste acórdão, à Câmara Municipal,
e ao Promotor da Comarca, este caso não seja paga a
multa;
6- Recomendações a atual Gestão do Fundo Municipal de
Saúde de Redenção para a correção dos vícios aqui
apontados, visando prevenir reincidências.

Expedientes necessários.

Fortaleza,

C

de

ems€-o-
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in fine " assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 3 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de JOSÉ LOPES DE ARAUJO FILHO, RUA JERUSALÉM, 32
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 292,55,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° "1205429500e 1306226100
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 2591. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, ria forma dos art. 8. 1 e 99 da Lei ri.' 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
"

,

Dá-se a causa o valor de 292,55 (duzentos e noventa e dois reais e cinqüenta e cinco centavos).

NTPD
Redenção, 24 de Novembro de 2017

4némillo R. Coelho
/ Advogado
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Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de JOSÉ AIRTON DA SILVA, RUA MARECHAL DEODORO, 10
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 295,08,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1204832800,1205529200,1306025000,1306311700.1306312000 e 1306325800
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 2044. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8 . 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por VExa, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 295,08 (duzentos e noventa e cinco reais e oito centavos).

E.emício
4móvei
~tiro. 1nscrico:
Livro
Folhe
Tributo
2012 l204832%O' ,
TaFI
30/03/2012
1
2012j1205529200f
2087 30/11/2012,
L________ 4IPTW
20131306025000I
- ,L/2p 13J
J..._LTaF:
iptuT
20131I3063117Oói921I29/11/2Oi3I
i_ •
2013,1305312000:
1924 29j1112013 ;
IJPTU,
1
20131306325800
208729/11/2013
.
:OPTO)
Totais:

ValorI Correção
46.25:
7,84
21,42
3,63

ais:
7,20
7,20
22,66
153,57

1,22!

1,22.
3,84
26,03,

vi JptL

Multa
9,25:

2775
428
12,85
9,77
26,37
1,44
3,46
1,44
3,46
4,53
10,88
30,71 84,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42,18

- 93,26
13,32
13,32
41,91
295,08
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in fine " assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 8 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei nY 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do código
de Processo civil, em face de JOAO GONÇALVES SOBRINHO, RUA MELCHIADES NERES DE
CAMPOS, 158 CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 293,57,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1205519700 e 1306316300 . inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 320. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibUidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n,° 6.830180, a CITAÇAO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficaI a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
"

,

Dá-se a causa o valor de 293,57 (duzentos e noventa e três reais e cinqüenta e sete centavos).

Exercido
TíWI91y_ . Vencim.
2012 1205519100
1968 30/11/2012
1306316300

1nscrio

Uvro

Folha
-

Tributo
IPTU
IPTIJ
totais:

VaÈor Correção
74,77
12,68
79,10.
13,42
153,87

26,10

Multa
04,95
15,82

3urs
44,86

30,77

62,83

&rS.._.,YITgl
147,
0,00
0,00

293,57
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in tine " assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

"

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 8 , propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA ILZINHA DE SOUSA, RUA SDO, CENTRO ICE pelo
seguinte arrazoado tático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 309,20,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO 1205426400,1205427300,1306223000e 1306223900
. inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 4849. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 309,20 (trezentos e nove reais e vinte centavos).

-

•

2012 1205427300
90930111/2012
2013 1306223000-----Z9J14/2013_
2013 ; 1306223900
90éi29/1lJi013

V! !ç
43,58
35,15
46,13

-- --------------

17 70

-

7,39
5,96
7,82
Ali

li_ )9p!.
8,72
26,15
7,03
21,09 9,23
22,14
l 44 T
i,
'

!!pít!z.
000
0,00
0,00
nnn'
_0,00 . 1

-

Y!ToL
85,84,
69,23
85,32
AR'
309,20 -

NTPD
Redenção, 24 de Novembro de 2017

F. ÍRI110 K. Coelho

Advogado
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do código
de Processo Civil, em face de FRANCISCO ROGERIO FERREIRA DA SILVA, RUA SIGEFREDO
FRANCO, 197 CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado tático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 286,69,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida A:iva
e 1305306200

inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 377. Já corrigida monetariamente
até NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este
que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art,7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam fe:tas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180,
Dá-se a causa o valor de 286,69 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Exercido
2002
2012
2012
2012

-

-

Titulo
Imóvel
Venc,m Inscrição
1104827600"
30103/2012
1205351600-'
38, 30/11/2012
1205352000
42: 3011112012
1205356100-"
89 3011112012
1850 3911112012
,
2013 1306020700
,31/05/2013
2013 1306148100
38 2911112013
--4229/fl/_2013
- 20131306148500
.?0C3.196S2G_...JLWflI29u! . .
2013 1306306200
1850 2911112013
,

Livro

Folha

Tributo
T0.1F

IPTU
IPTU
IPTU
-. IPTU

-

TLLF

IPTU
IPTU

-i ru
.
-

.....

PTU,
Totais:

Valor. Correção
36.10
612
7,42
1,26
7,45
1,26
14,75
2,50
6,70
1,14
38,12
6,46
7,85
1,33
7,88 _i,34
15,0
2,65
7,20
1,22,
149,07. ., 25,23

Multa
7,22
1,48
1,49
2,95
1,34
7,62
1,57,
1,58
1,44
29,81

Juros
21,66
4,45
4,47
8,95
4,32
2058
3,77
,3,78,

-

3,46
82,53

.

Arnortz
CCC
CCC
0,01
CCC
, CCC
CCC
O,OC
Ç,ÇC
. J,pÇ.
C,OC
0,00,

VI -1 olal
71,10
14,61
14,67
29,05
13,20
72,78
14,52
18,86
13,32
286,69

NTPD
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n. ° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de STENIO MAIA GADELHA, RUA ANTONIO PACIFICO, 340 antonio
diogo CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 285,70,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO 1306136000
, inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 7311. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidada
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9.0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 285,70 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Exçrcicio

Titulo

2013 1306136000

I$I

-

çJ p.

QsciÇ9_

J4y!_J!i!!!JfIIo_Y!g!. Correção _j4a_

1610812013

fl08

Totais:.

-

_151,20
151,20

25,64 .
25,64

-

30,24
30,24

Juros . A10rtiz.
7862
78,62,

0,00
0,C0

VI Total
285,70
285,70

NTPD
Redenção, 24 de Novembro de 2017
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇAO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Côcigo
de Processo Civil, em face de FERNANDA MOREIRA MAIA, RUA PADRE SEVERIANO, 302
DIST.ANT.DIOGO CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 291,14,
representada Más débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 120569150dé 1306487700
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 1004. lá corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9.° da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 291,14 (duzentos e noventa e um reais e quatorze centavos).

Exercício - Tituio/'Imóvelvezicim.-Inscriç5o
2012120569i500/391530J11/2012
2013 1306487700
_
11112013
-

_LjyQfpjTributo

...
IPTU
Tais:

Vj°!

Corçâo

7845
152,5.

03,31
25,89

-

Multa

-

-

Juros

15,693766
82,14

Arnortiz.
0,00
00
0,00

VI Total
369 •
145,11
291,14

NTPD
Redenção, 24 de Novembro de 2017

ErntIIIO R. Co~
Advogado
OAB: 2015ICE

-

-

--

£02

J6t.'i-

_!±3i4JJ3"

7

-.ç

c ecrre
%OAP

a
o

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção

a

Rua Padre Angelo, 305A
'

07.756.64610001-42

unLCe ,
&O1O'1 lt'*

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de HERDEIROS DE FRANCISCO MARTINS DA SILVA, RUA SDO
24, 73 CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e ceda de R$ 226,34,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205557500 e 1306353900 . inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 3206. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9.0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex. 4 , ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 226,34 (duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos).

Titulo ,4.ióveI
Veocim.
Exercício
2012 120555750&/
2416 301 1112012
2416 2911112013
2013 1306353900

Inscrição

Livro
-

Folha

Tributo
IPTIJ
IPTU
Totais:

Valor
57,64
60,99
118,63

Correção
9,78
10.34
20,12

Multa
11,53,
12,20
23,73

Juros
34,58
29,28
63,86

Amortiz.
0,00
0,00
0,00

VI Total
13,53
112,81
225,34

, 27 de Novembro da 2017
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo i'ntimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de JOSÉ FRANCISCO, RUA JERUSALÉM, 31 CENTRO
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 224,79,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1205630600,1205702100,1308426900 e 1306498300
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5522. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.° e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficia! de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 1 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
.

Dá-se a causa o valor de 224,79 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos).

Erercicio
2012
2012
2013
2013

Título zimõvel
1205630600"
3223
1205702100-"
4036
1306426900
3223
1306498300
4036

Vencim.
3011112012

Inscrição .

Livro

Folha

Tributo

1PTU

3011112012

IPTU

29/1112013
2911112013

IPTU
IPTIJ

,

Totais:

Valor
11,76
45,49
12.45
48,12
117,82

Correção
1,99
7,72
2,11
816
19,98

Multa
2,35
9,10
2,49
9,62
23,56

juros
7,36
27,29
5,98
23,10
63,43

Amortiz.
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

vi Total
23.16
89,60
23,03
89,00
224,79
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Redenção, 27 de Novembro de 2017

tTUtSIIIO

R. Codh'

Adv o g ad o
QAS: 26.0151cE

e protocø}adO tob

ao
,O4P

o
'

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.6461000 1 -42

-

unicef
IOCAO OO

unicef
ÍOCSO ~ øfl 104

-

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora

"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do código
de Processo Civil, em face de FRANCISCO DE LIMA ANDRADE-GAGO, RUA FRANCISCO
SIMOES DE LIMA, SIN ALTO BELA VISTA Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e
jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 284,64,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205742900 e 1306539100
,
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 6078. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇAO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § : art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidace com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos).

Exercicio
Titulo
Imóvel
Ye.c,m
2012 12057429O044?3;30f1/2oi2
2013 1306539100
4473 29/11/2013

Inscnçao

Livro
E

.
.

------

-....... .......... . .......................
. .

Folhjjrlbuto
IPTU:
-------..

-

VaIorL - - çãQ
72,
1z29

10f'

jj

_s9!

juros
-

Amo,tz 4

VI Total
112,76
t41,88
0,00!
j,P0L.24,64

..a4..',,,p0qL

3682
__JTY. Totajsi9,1g'i,.Z9A4.02
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EXECUÇAO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"ir fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 8 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA DE LOURDES DA COSTA FEITOSA, RUA LUIS SOARES,
547 CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 219,48,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°12j5714900j2o5715100,1305511100 e 1306511300
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5868. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.° e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Ocial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
,

Dá-se a causa o valor de 219,48 (duzentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos).

Exerocio
2€ 12
2012
2013
2013

Titulo
1205714900
1205715100
1306511100
1306511300

/ Imovel
4176

Vencum
3011112012
4178 3011112012
4176 2911112013
4178 2911112013

Inscnçao

Livro

NTPD

Folha

Tributo
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
Totais:

Valor
34,70
21,20
36,71
22,43
115,04

Cor,açao
5,88
3,60
6,23
3,80
19,51

-

Multa
6,34
4,24
7,34
4,48
23,00

-

Ouros
2082
12,72
17,62
1077
61,93

Aniortiz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI Total
68,33
41,76
67,90
41,48
219,48

4
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"ir) tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.ExY, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de RITA GOMES DA SILVA, RUA SIGEFREDO FRANCO, 187
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 216,55,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205723700 e 1306519900 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 1780. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9.0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o ofcial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como õo art.
830 e §, todos do Código de Processo civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 216,55 (duzentos e dezesseis reais e cinqüenta e cinco centavos).

Exercido
Titulo / lmvel Vacinu. Inscrição
2012 1205723700
4270 3011112012
2013 1306519900
4270 29/11/2013

Livro

Folha Tributo
IPT1J IPTIJ
Totais:

Valor Cor,eção
55,15
9,35
58.35
9,90
113,50
19,25

Multa
11,03
11,67
22,70

3uros ~ti,. VI Tot2il
33.09
103,62
0.03
28,01
.07,93
0,00
61,10
0,00
216,55
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SALES, RUA JUVENAL DE
CARVALHO, 106 CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado tático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 224,89,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1204876400 e 1306057000 -. inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 630. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9.0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n° 6.830180.
"

Dá-se a causa o valor de 224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, RUA VICENTE FERREIRA DA
SILVA, SN BOA FE Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e ceda de R$ 232,66,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° .12055130001205514500.1205681700.1306309600.1306311100e 1306478000
. inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 2256. Já corrigida monetariamente atéNOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do ad.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 232,66 (duzentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos).

-- EKicipTitqIo
Imóvel
Vencim. Inscrição:
Livro;
2012 1205513067
1895 30111/2012'
2012;lzossl45or
1912 311/2012'
3803E30j11/20JJ
j
!
2012 j205681700
20131306309600f1895 t29L013j
..
201330631109,,,.j2121L1M20ffL_±jTi
•

--

----------------------- - ----- - -----

Folha i

Tributo
ITU'
,jIfTW

T
1

._JfflL,.
IPIU'

Valor Curçção
13,96:
2,37
11, 71
-- 5,19j
14 77
2,50,

20

h

wnUisje

1

!
5149j
20,69,

Multa
2,79:
2,j.,

?1..
2,95

804 00,27,0
8,83
0,00
2893
60,24
18,35
0,00

7,09
3,14_ -, 7,47
6,47
15,53 .
24,38
65,65

0,00
0,00
0,00
0,00

27,31
28,73
59.85
2366
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EXECUÇAO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.EX. 6 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de DAVID MARIO DOS SANTOS, RUA LUCIO BONFIM, 61
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 224,89,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1204668700e 1306051800
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 360. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, tituo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por VExa, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
,

Dá-se a causa o valor de 224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Exercido
Título
2012 12048587O0
201 3 1 30 6M1800

- Imóvel

Vencia..

1

Insctiçã0

Livrol

30f03/2O12

1/05/2013

--

'

Folha 1

Tributo

TtLF
_TLLF

Totais:_

Valor , Correç ão:
56,429,57
59,58_
10,10
116,00,
19,67

MUI.
Juros Aniortiz. -. vi
11,2833,85
0-00
111,12
113,77
000
11,!J2J
23,20
66,02.
0,00.
224,89
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de ANTONIO CARLOS EUGÊNIO DA CRUZ, RUA JERUSALÉM, 04
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 224,80,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1205434400,1205434800,1306231000 e 1306231400
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 4874. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
,

Dá-se a causa o valor de 224,80 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

Titulo
Imóvel Vencim. Inscrição
2012 1205134400'
990 3011112012
2012 1205434800"
994 30111/2012
2013 1306231000
9902911112013 - -2013 1306231400
994 2911112013
-

Exercício

-

Livro

Folha

Tributo

Valor

Correção

Multa

)uros

Arnortiz.

'P113

35,57

6,03

7,11

21,34

0,00

71,05

IP11)
IP'IlJ
IPTU

21,69
37,63
22,94

3,68
6,38
3,89

4,34
7,53
4,59

13,01
18,06
11,01

0,00
0,00
000

42,72
59,60
42,43

Totais:

117,83

19,98

23,57

63,42

0.00

22480

-

VI Total

nção, 27 de Novembro de 2017
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DO CEARA
ESTADO DO
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

-

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Process'o Civil, em face de CARLOS ANTONIO MOREIRA DARI, RUA SANTA RITA, SIN
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 224,44,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1306080900,1306081000.1306129500.1306129600e1306611300
, inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 7053. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oflcial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 224,44 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Título
Exercício
21+13 1306080900
2013 1306081000
2013 1306129500
2013 1306129500
2013 1306611300

Imóvel

Vencim. Inscrição
3110512013
28/06/2013
30108/2013
3010912013
• 3111012013

Livro

-

Folha

Tributo
TXPOL
IXPOL
1YPOL
'DIPOL
'DIPOL
Totais:

Valor
23,83
23,83
23,83
23,83
23,83
119,15

Coneção
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
20,20

Multa
4,77
4,77
4,77
4,77
4,77
23,85

Juros
12,87
12,63
12,15
11,91
11,68
61,24

Amorbz.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI Total
45,51
45,27
44,79
44,55
44,32
224,44

NTPD
Redenção, 27 de Novembro de 2017
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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção

q O4P4

Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

unicef

unicef
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município. sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA OZAMIR ARAUJO CAVALCANTE, RUA TEREZA
CRISTINA, 2043 ANTONIO DIOGO CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e
jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 303,84,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a certidão de Dívida Ativa
N° 1205515600j205516000,1205518000,1205525200,1306312200,1305312600,1305314500e 1306321300
inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5176. Já corrigida monetariamente
até NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este
que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.° e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Públicã, sejam fetas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 303,84 (trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

Exercício
Titulo
Imóvel Veocim. Inscrição
2012 1205515600"
1926 3011112012
2012 1205516000''
1930: 3011112012
2012 1205518000""'
2951 3011212012
2012 1205525200
2035 30/11/2012
20131306312200
1926 2911112013
2013 1306312600
1930 2911112013
2013 2306314600
1951 2911112013
2013 1306321800
2035 2911112013

Livro

Folha
--

-

-

Tributo
Valor, Correção
OPTO
15, 13
257
OPTO:
12,90
2,19
OPTO
5,45:
32,12
17,23:
OPTO
2,92
OP11J16,01.
2,72
OPTO
13,65:
2,32.
OPTO
5,76
33,98 IPTOJ
08,23
3,09
Totais:
159,25
27,02

-- --.

.

.

-

Multa
303
2,58
6,42,
3,45
3,20
2,73
6,80
3,6431,85

Juros
9,08
7,74
19,27
10,34
7 1 58
6,55
16,31
875
85,72

Amortiz.
0,00
000
0,00
0,00
0,00,
0,00
0,00
0,00
0,00

VI Total
29,81
25,41
63,26
33,94
29,61
25,25
62,85
33,71
303,84

NTPD

Redenção, 24 de Novembro de 2317

trneslflo R. Coelho
Advogado
OAB: 26,015/CE
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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

unicef

unicef

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. a propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n. ° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de RAIMUNDO ROSENDO DA SILVA, RUA SDO 34, 132-1 CENTRO
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 314,19,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205678700 e 1306475000
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5699. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇAO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex. 8 , ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7.°, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
,

Dá-se a causa o valor de 314,19 (trezentos e quatorze reais e dezenove centavos).

• Exercício

Título /Inióvelvencim---nsçriçâp__, •Lç__Folha

2012 1205678700" -

2013 1306175000
-

Ji!'
376330111/2012
-------------IPTU
37
2,J1112013 -----------------------------17W
Totais:

Valor, Correção
- 60,02 V

13,57

Multa
16,00 -

)uros Arnortiz. - VI Total
48,01
000
157,60

84,66

14,36

16,93

40,64

0,03

164,68

27,93

32,93

83,65

0,00

156,59
314,19

nnJi
Redenção, 24 de Novembro de 2017

ErteIlilio R. Coelho
Advogado
SABt 26.01 5/CE
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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
-

Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

unicef

unicef

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
°in fino" assinada, recebendo itítimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de VANDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA, RUA OSIAS
HONORATO, CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado tático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 309,37,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205712500 e 1306508700 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5865. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9 1 da Lei n.° 6.530180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 309,37 (trezentos e nove reais e trinta e sete centavos)

Titulo yiVençyjnscnçaoJ70_
Exerc,cío
2012 12057125t
41 51
LMLZ2 12

Folha

Tributo

Valor Corçao

- Multa

_i!IL_il!7L_i3ii,?í
Totais : :

162,15 - 27,50

32,43

)uros Amortiz - VI Total
155.17
ÇQ
..0 00 -----1423
0,00. 309,37
87,29

. ?.P

Redenção, 24 de Novembro de

Lrneaijjo R. Coelho
Advogado
OAB: 26.0151cE

2017

J'Ct½'cc_

2'";'l

1'

/
-

W

e'° 4'e

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

unicef

unicef
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA, RUA JOSÉ
BENEDITO, 402-1 CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 311,56,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
No 1205489300,1205489500,1306285900 e 1306286100
, inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5105. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 5. 1 e 9. 1 da Lei n. ° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex. 3 , ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 311,56 (trezentos e onze reais e cinqüenta e seis centavos).

Exercício

- -

2012 120548950r
2013.1306285900:
---

1

1500j30/11/2012
1598! 29/11/2013

-

-

_. j -----------1,ft ----- 110012,97 -3890
15,34:
IPTU 2,60 3,0?:
7,36

0,00 4
0.00

12771
26,37

NTPD
Redenção, 24 de Novembro de 2017
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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção

%0

Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

unicef

unicef

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de ALICE DE OLIVEIRA BARROS, RUA PADRE SEVERIANO, 282
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 283,51,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205689000,1205690000,1306485300e 1306486300
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 3570. Já corrigida monetariamente
até
'
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos ai. 8.° e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex. 2 , ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no ai. 172 e § ; ai. 80, II, bem como do ai.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 283,51 (duzentos e oitenta e três reais e cinqüenta e um centavos).

Titulo
Iniável
Vencin. Inscrição
2012 1205680"388L30JL112002
900
2012 1205690000—' 3900 3011112012
20131306485300
3888:29/11/2013
2013 1306486300
20-29 11 2013,

Exercido

.

,.

.. _!dY!t
.19Jkti!k'a...

.

IPTIJ
IPTIJ

IPTU
!PTU

i

-

ylprC
?..
L _14!os..A!PP!tiz.
36,35 .
21,81
0,00
35,85
6,08
2,17
21,51
0,00
38,46
7,69
6,52.
18,46
0,00
37,94
6,44
7,59.
18,21000
_148,5Q.__25,229,72j_..79,99
0,00.

...

VITot&
11,59
70.61
7113
70,18
283,51

NTPD
/1
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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito ria
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.530, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA RAIMUNDA DE SANTANA SANTOS, RUA MAJOR JOSE
GABRIEL, 184-B CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado tático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 287,76,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Divida Ativa
N° 1204850600,1204891200,1306037700e 1306067300
, inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 7244. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, li, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830160.
Dá-se a causa o valor de 287,76 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in fine " assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 8 , propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL) com arrimo na Lei n. ° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, RUA IRMA AUGUSTA,
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 278,28,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1205684300.1205684500,1306480600 e 1306480800
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5741. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9• da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex,a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, li, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7.0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
"

,

Dá-se a causa o valor de 278,28 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de JOSÉ DINIZ, RUA JERUSALÉM, 108 CENTRO Redenção/CE
pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 277,16,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO 1205433600,1205433800,1306230200 e 1306230400
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 4871. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n. ° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex. 8 , ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, c Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei nY 6.830180.
.

Dá-se a causa o valor de 277,16 (duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in tine " assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA DE FATIMA LOPES, RUA SANTA RITA, SN CENTRO
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e ceda de R$ 273,46,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1306137000 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 9929. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
"

Dá-se a causa o valor de 273,46 (duzentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de ANTONIO FREIRE DE SOUZA, RUA SITIO NOVA OLINDA, S1N
OUTEIRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 338,09,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1306141500 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 799. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordia!, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade. —
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o- devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 338,09 (trezentos e trinta e oito reais e nove centavos)
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EXECUÇÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇAO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de PIRELLI, RUA SDO 47, SIM CENTRO Redenção/CE pelo
seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 345,68,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5449. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § : art. 80, II, bem corno do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer sea
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n'o 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 345,68 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

181,18

30,73

E

36,24

NTPD
/

7

Redenção, 22 de Novembro de 2017

1

RESPQNSAVEL

PROTOCOLO
coelko
ica

Advogado
GÀB: 26.01 5ICE

PROTOCoLO

'Q4 -1.2..ol4
ESTADO DO bEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo. 305A
07756.64610001-42

unicef

unicef

100-

W%AO 100'

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de FRANCISCA GISCEUDA OLIVEIRA SOARES, VIL ANTONIO
JUSTA, 485 CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 271,26,
representada pelas débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1205570100,1205570900,1305366500e 1306367300 inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5350. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830/80, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, li, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. ° , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 271,26 (duzentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos)
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇAO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA LAURENÇO, RUA JOSÉ LIMA COSTA, BOA FE
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 269,05,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205419700e1305216300 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 4822. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , IR, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 269,05 (duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
in tine " assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 8 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n. ° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do código
de Processo Civil, em face de JOSE WILTON, SIT CARNAUBA, ANTONIO DIOGO CARNAUBA
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 268,05,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205726400 e 1306522600 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 6507. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art.
630 e §, todos do Código de Processo Civil para que naõ sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 1 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
"

,

Dá-se a causa o valor de 268,05 (duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.530, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA LAURENÇO, RUA JOSÉ LIMA COSTA, BOA FÉ
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 269,05,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO 1205419700e 1306216300 , inscrito rio
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 4822. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordiai, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei ri. 0 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 269,05 (duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos).
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ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a VExa, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n,° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de FRANCISCA VANUSTA FONTELE, RUA LUIS SOARES, S/N
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 262,65,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205725800 e 1306522000
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5890. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, li, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 262,65 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"[ri fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 3 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo civil, em face de JOSÉ POLICARPO SARAIVA, RUA LUIS SOARES, CENTRO
RedençãofcE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 263,11,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205695200e 1306491400
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5799. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9. 1 da Lei n.° 6.830/80, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o arL7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
,

--

,

Dá-se a causa o valor de 263,11 (duzentos e sessenta e três reais e onze centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 8 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 78f e § do Código
de Processo Civil, em face de ANTONIO VENTURA DA COSTA, RUA CI-flCO LIMA, SN
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e ceda de R$ 263,80,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO_12o66649 00 e 1306461200 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 3750. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.° e 90 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
,

Dá-se a causa o valor de 263,80 (duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo civil, em face de FRANCISCA DE CASTRO SOUZA, RUA D. PEDRO II, 93
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 272,16,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1205391100,1305867700,1306032900,1306081900 e 1306187700 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 242. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade. Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, li, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o ad.7.°, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 272,16 (duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).
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ESTADO DO CEARA
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.ExY, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de MARIA DO CARMO CRUZ, VIL ANTONIO JUSTA, 541 CENTRO
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 313,06,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO 1205564400 e 1306360800 ,
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 3809. lá corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 313,06 (trezentos e treze reais e seis centavos).
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MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 8 , propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RUA JOÃO VICENTE,
451 CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 295,22,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1205495400 e1306292000 - - . inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 3061. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.° e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇAO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7.°, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, re,qtrer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver. Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 295,22 (duzentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n. ° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de RAIMLJNDA RODRIGUES PEREIRA, RUA SIMIÂO GOMES,
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 272,47,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205483400,1205689100.1306280000.1306455400 e 1306633100 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5083. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.ExY, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 272,47 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

- Exercido
titulo. • Imóvel
Veadim.! Inscrição:
153030/11/2012:
- 2012120548340V
1

Livro i

1

Folha 1
i

Ttibuto

IPTIJ

Valor; Correção

!oJ;wi?L--------------- ---

-

Multa

Juros

Anqrtiz.VlTol

0,00:
2012,120S6890'
11,22
_9JL,?,?4 -20131306280000
i3029/201- ----- 43,75:
7,42
8,75J
21,00
0,00
201313064854002,38:
!2Lp1i
5,70 0,00
- ----- - ftcniaoi3:
UM
_Is2Pi,Po
7M4 ----- 17,14, -- 0,00
_J1pjaIsfli43,9O -------- 244jL__.a8J8J
fl,38 ; .
.. 0,00
1

41, 35:

7,011

8,27

24,81

61,44
.. 22,09

80,92
21,98
. 66,04.
272,47

NTP D
Redenção, 27 de Novembro de 2017

it. Coelho
Advado
og
OAB: 25.01510E

O4a4

AD4

,

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção

-

Rua Padre Angelo, 305A
-

07.75664610001-42

unicef

unicef

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.E x .a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo civil, em face de MANOEL FERNANDES DA SILVA, RUA JOAQUIM DAMAZIO,
S/N CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado tático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 220,01,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205406800.1205407100,12056498001306203400,1305203700 e 1306445100
, inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 4761. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o arL7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 220,01 (duzentos e vinte reais e um centavo).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de JOSÉ DA SILVA BARBOSA, VIL ANTONIO JUSTA, 325
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 224,89,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Divida Ativa
NO 1204832400 e 1306024600
, inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 213. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade. Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arroste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a VExa, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Cõdigc
de Processo Civil, em face de GILSON FERREIRA DA SILVA, EST BARRANO\/A, S1N
DIAMANTE Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 224,89,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1204849100 e 1306036600
, inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 7583. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, li, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Côdico
de Processo Civil, em face de EDINARDO FRANCO, RUA JOSÉ HOLANDA, BOA FÉ
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 231,99,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205418300e 1306214900 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 4814. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei ri. 0 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 231,99 (duzentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo civil, em face de CLOVIS AMORA & CIA LTDA ME, AVN AV. DA ABOLIÇÃO, SN
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de 4.573,70,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N°1205743100 1306539300 inscrito no Cadastro
Municipal de Contribuintes sob o número 583. Já corrigida monetariamente até 13/11/2017.
Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta
executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade. Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9,0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.°, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 4.573,70 (quatro mil quinhentos e setenta e três reais e setenta
centavos).
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EXECUÇAO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"fn fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, tespeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de FABIO LANDIM CAMPOS, Quadra 209, Lote 06, Ed. Solar
Montparnasse Ap. 403 APTO. 201 BLOCO F Aguas Claras Brasília/DF CEP: 71.730-750 pelo
seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 8.383,47,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205815000
inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 7589. Já corrigida monetariamente
até NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este
que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
-

Dá-se a causa o valor de 8.383,47 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete
centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, stona

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇAO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo civil, em face de IORLANDO CASTELO, VIL ANTONIO JUSTA, 376 CENTRO
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 224,41,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205640300.1205640400.1306436600 e 1306436700 - , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 3440. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9.0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar c
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 224,41 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).
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..
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Códigc
de Processo Civil, em face de LUIS PEREIRA COLARES, VIL VILA MELQUILDES, 212
CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 220,78,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205640200 1205840700 1205S42300 10436500 1308437000 P. 130843R600
, inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 3417. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex. 8 , ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 220,78 (duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos).
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20212050700j
2012 1205642300
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—
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
tine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do código
de Processo Civil, em face de IORLANDO CASTELO, VIL ANTONIO JUSTA, 376 CENTRO
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 224,41,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N ° 1205640300.1205640400.1306436600 e 1306436700
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 3440. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9. 1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n. ° 6.830180.
"[ri

Dá-se a causa o valor de 224,41 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 3 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de ESPLAN ESC. DE PLAN. E ADM MUNICIPAL LTDA, AV SANTOS
DUMONT, 1740 ALDEOTA Fortaleza/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de 1.469,30,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
,
inscrito no Cadastro
N° 1305912200
Municipal de Contribuintes sob o número 9704. Já corrigida monetariamente até 13/11/2017.
Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta
executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 li I, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
,

,

Dá-se a causa o valor de 1.469,30 (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta
centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"?n fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de ROBERTO PEREIRA COELHO, RUA ROSA FLORENCIO, 132
ANTONIO DIOGO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de 1.402,77,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
NO 1205790600 e 1306199800 . inscrito no Cadastro
Municipal de Contribuintes sob o número 9317. Já corrigida monetariamente até 13/11/2017.
Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que a Lei empresta
executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830/80, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 1.402,77 (um mil quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos).
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fino" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na
Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.630, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo civil, em face de FRANCISCO SALES BERNADO, RUA SDO, 06 CENTRO ICE
pelo seguinte arrazoado tático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R$ 262,46,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205423400 e 1306220000 , inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 4837. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal, caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830160.
Dá-se a causa o valor de 262,46 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

NTPD
Redenção, 27 de Novembro de 2017

icaro trUffb E.. Coelko
Advogado
OÀB: 26.OISICE

°- ),

&%

r

'95 0 Á%

r

\OAp

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Vt'

Rua Padre Angelo, 305A
07.756.64610001-42

unicef

unicef
~~20.

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex. 2 propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do código
de Processo Civil, em face de MARIA DE JESUS GONÇALVES, BEC BECO 02, S/N CENTRO
Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 244,99,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Divida Ativa
N° 1205723500e 1306519700
inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5886. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, titulo este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8. 1 e 9.1 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar c
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § art. 80, Ii, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0 , III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas
pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.° 6.830180.
,

Dá-se a causa o valor de 244,99 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove
centavos) -
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EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora
"

in fino " assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na

Rua Padre Angelo, 305A, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.a, propor Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, com arrimo na Lei n.° 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código
de Processo Civil, em face de FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA RAMOS, RUA ANTONO
PACIFICO, SIN CENTRO Redenção/CE pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:
O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia liquida e certa de R$ 243,99,
representada pelos débitos dos anos de 2012 a 2013, referentes a Certidão de Dívida Ativa
N° 1205500300 e 1306296900 _' inscrito no
Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 5143. Já corrigida monetariamente até
NOVEMBRO/2017. Certidão de Divida Ativa, regularmente acostada a esta exordial, título este que
a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.
Isso posto, requer, na forma dos art. 8.0 e 9. 0 da Lei n.° 6.830180, a CITAÇÃO do(a)
devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o
débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da
verba honorária a ser fixada por V.Ex.a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena
de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a
cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art.
830 e §, todos do Código de Processo Civil para que nao sendo encontrado o devedor, o Sr.
Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com
o art.7. 0, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora racaia sobre bens imóveis, requer seja
feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.
Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam f&tas
pessoalmente, com arrimo no art25, da Lei n.° 6.830180.
Dá-se a causa o valor de 243,99 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos)
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