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ESTADO DO CEARÁ 
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

ANEXO 1 

REQUERIMENTO 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Porteiras - Ceará 

Eu, 	 brasileiro(a), 
	  portador(a) do CPF n2 	 , Cédula de Identidade n 
	  residente na 	 , n2  ____ na cidade de 	 
venho perante Vossa Excelência, com o acatamento costumeiro, com fundamento na Lei 
Complementar n2  18, de 13 de outubro de 2022, regulamentada pelo Decreto Municipal 
n2  297, de 19 de outubro de 2022, solicitar o pagamento do abono inerente aos valores 
remanescentes do Precatório do FUNDEF oriundos do Processo Judicial n2  0058760-
10.2010.4.01.3400/JFDF, o que faço nos termos seguintes: 

Laborei para a edilidade municipal no período de 	de 	de —a 	de 	 
de 	, no cargo de Professor(a), no exercício de cargo 	  (efetivo ou 
temporário), razão porque, faço jus ao abono em relevo. 

O pagamento dos valores deverá ser efetuada por meio da conta bancária a seguir 
identificada: 

Banco: 	  
Agência: 	  
Conta Corrente (ou poupança): 	  
Variação (caso de poupança): 	  

Assim, requeiro o pagamento do abono inerente aos valores remanescentes do Precatório 
do FUNDEF, inerente ao período acima identificado. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Porteiras(CE), 	de 	de 2022. 

Nome: 	  
CPFn2 	  

Requerente 

~J:07.654. 114/00011-02 CCC: 06.920.279-06 
Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 

PABX; (88) 3557- 1254/ 1230/ 1242 /1253 
E-mail: gapreporteiras.ce.gov.br  



ESTADO DO CEARÁ 
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

ANEXO II 

REQUERIMENTO 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Porteiras - Ceará 

Nós, 	 , brasileiro(a), 	  
portador(a) do CPF n2 	 , Cédula de Identidade n2 	  

	  brasileiro(a), 	 , 	 , portador(a) do CPF 
n9  	 , 	Cédula 	de 	Identidade 	n 	, 	e 

brasileiro(a), 
portador(a) do CPF n2 	 , Cédula de Identidade n2 	, vimos perante 
Vossa Excelência, com o acatamento costumeiro, com fundamento na Lei Complementar n9  18, de 
13 de outubro de 2022, regulamentada pelo Decreto Municipal n2  297, de 19 de outubro de 2022, 
solicitar o pagamento do abono inerente aos valores remanescentes do Precatório do FUNDEF 
oriundos do Processo Judicial n2  0058760-10.2010.4.01.3400/JFDF, o que faço nos termos 
seguintes: 

Na qualidade de herdeiros do(a) falecido(a) 	 , quando em vida 
portador(a) do CPF n2 	  que laborou para a edilidade municipal no período de 
de 	 de 	a - de 	de 	, no cargo de Professor(a), no exercício de cargo 
	  (efetivo ou temporário), razão porque, na forma da Lei Complementar em 
referência, fazemos jus ao abono em relevo. 

O pagamento dos valores deverá ser efetuada por meio da(s) conta(s) bancária(s) a seguir 
identificada(s): 

Banco: 	  
Agência: 	  
Conta Corrente (ou poupança): 	  
Variação (caso de poupança): 	  

Na oportunidade, declaramos sob as penas da lei, ser(mos) o(s) único(s) herdeiro(s) do(a) 
falecido(a) 	  

Assim, requeiro(mos) o pagamento do abono inerente aos valores remanescentes do Precatório 
do FUNDEF, inerente ao período acima identificado. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Porteiras (CE), - de 	de 2022. 

Nome: 	  
CPF n 	  
Requerente/herdeiro 

Nome: 	  
CPF n2 	  

Requerente/herdeiro 

CNPJ:07.654. 114/0001/-02 CGC: 06.920.279-06 
Rua Mestre Zuca, 16, Centro - CEP 63 270-000 
PABX: (88) 3557- 1254/ 1230/ 1242 /1253 

E-mail: gapreporteiras.ce.gov.br  


