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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA 

GABINETE DO PREFEITO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO 

DE DEPÓSITOS DE FGTS/RECOLHIMENTO:  

ANOS DE 1966 A 1988.  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, 

CNPJ: 08.924.813/0001-80, torna público o presente EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO e, convoca todos os empregados e ex-

empregados, que mantiveram vínculo empregatício no período 

compreendido entre 04/66 a 12/1988, os quais ainda não foram 

inclusos no cadastro, dos que já foram contemplados nas 

individualizações anteriores já concluídas desde o período de 

1994 até meados de 12/2013, bem como os herdeiros ou 

interessados, com o objetivo de proceder ao cadastramento e 

atualização cadastral, para fins de individualização dos 

recolhimentos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviços – FGTS, a comparecerem no prazo de 30 (trinta) dias, 

na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Américo 

Falcão, 736, Bairro: Centro, Lucena-PB, munidos dos 

documentos abaixo discriminados, a saber: 

 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;  

 Carteira de Identidade e CPF; 

 Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP; 

 Documentos comprobatórios de vínculo empregatício 

do período acima mencionado. 

  

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, o 

Prefeito determinou a expedição do presente que será publicado 

em diário oficial (municipal e estadual), site da prefeitura 

municipal, jornal de considerável circulação da região e a 

afixação nos quadros de aviso das Secretarias Municipais. 

 

LUCENA – PB, 18 de setembro de 2020. 

 

 

 

MARCELO SALES DE MENDONÇA 

Prefeito 

 

 

EDITAIS 


