Terça-feira, 21 de janeiro de 2020

ANO X - EDIÇÃO 622

Órgão Oficial do Município

ALISTAMENTO MILITAR 2020 DEVE
SER FEITO ATÉ 30 DE JUNHO
Jovens nascidos no ano de 2002 devem se alistar pela internet ou na Junta Militar do município
Os jovens possenses do sexo
masculino que completam 18
anos em 2020 têm até o dia 30 de
junho para fazer o alistamento
militar. Para realizar o procedimento basta acessar a página
www.alistamento.eb.mil.br com o
número do CPF e preencher o formulário para validação dos dados
pessoais.
Àqueles que não possuírem
acesso à internet ou não tiverem

CPF devem comparecer na Junta
de Serviço Militar, localizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio
de Posse, levando certidão de nascimento ou carteira de identidade
ou de motorista e comprovante de
residência.
De acordo com o Ministério da
Defesa, quem não regularizar a
situação ficará impedido de tirar
passaporte, carteira de trabalho e
Carteira Nacional de Habilitação

(CNH), prestar exame para estabelecimento de ensino e ingressar
no serviço público ou na iniciativa
privada.
Quem perder o prazo para realizar o procedimento poderá regularizar a situação no próprio site do
alistamento ou comparecendo à
Junta de Serviço Militar, mas o atraso implicará pagamento de multa.
Mais informações no número (19)
3896-9015.
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EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Posse
2TCȖC%JCƓC%JCKD$CTCECV
351 - Vila Esperança
CEP: 13.830 - 000
Telefone
(19) 3896-9000
5KVG1ƓEKCN
YYYROUCRQUUGURIQXDT
E-mail
KORTGPUC"ROUCRQUUGURIQXDT
Jornalista Responsável
/CTEGNQ/QWTC/6$52

OUVIDORIA
As reclamações e sugestões
RCTCCRTGHGKVWTCFG5CPVQ
Antônio de Posse podem
UGTHGKVCURQT(QTOWNȐTKQG
ou WhatsApp através da
178+&14+#QPFGQUOWPȜEKRGU
VGTȒQCUTGURQUVCUQƓEKCKU
Faça suas reclamações ou
sugestões através do WhatsApp
(19) 99743 5801.

REDES SOCIAIS

/PMSAPOSSE
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SAÚDE REFORÇA ALERTA DE PREVENÇÃO
E COMBATE AO AEDES AEGYPTI
Verão é tempo de aumentar os cuidados contra o mosquito que se proliferam
ainda mais por causa das constantes chuvas e do calor
A Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Posse, através
da Vigilância Epidemiológica,
pede à população possense que
reforce os cuidados e mantenha
seus quintais, terrenos e calçadas limpos e livres de objetos que
possam vir a ser criadouros do
mosquito Aedes Aegypti.
Durante o verão, a incidência de casos de dengue, zyka e
chikungunya tende a aumentar,
uma vez que, o período favorece
a proliferação do mosquito. Além
das áreas externas, é importante
também fazer vistorias dentro de
casa, onde pode haver depósitos
de água parada que passam despercebidos, como o reservatório
SWGƓECCVTȐUFCIGNCFGKTCGUCnitários da área de serviço.
Para ajudar, nós te damos
algumas dicas para juntos com-

batermos o mosquito!
- Mantenha fechadas as tampas de vasos sanitários e de ralos
pouco usados, como os de áreas
de serviço e de lazer, que tenham
a possibilidade de acumular
água;
- Se for viajar, feche também
os ralos dos banheiros e a tampa
dos vasos sanitários;
- Mantenha o quintal sempre
limpo, jogando fora o que não é
utilizado;
- Deixe o quintal sempre bem
varrido, eliminando recipientes
que possam acumular água,
como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;
- Tampe tonéis, caixas d’água
e qualquer tipo de recipiente que
possa reservar água;
%GTVKƓSWGUGFGSWGCUNQPCU
de cobertura estejam bem esti-

cadas para não haver acúmulo
de água;
- Não deixe acumular água nos
vasos de plantas;
/CPVGPJCCDCPFGLCSWGƓEC
atrás da geladeira limpa e sem
água;
- Coloque garrafas vazias de
cabeça para baixo;
- Se por algum motivo tiver
pneus no quintal, mantenha-os secos e abrigue-os em local
coberto, ou descarte-os corretamente se não tiverem utilidade;
- Escove bem as bordas dos
recipientes (vasilha de água e
comida de animais, vasos de
plantas, tonéis, caixas d’água) e
mantenha-os sempre limpos.
- Antes de viajar, tire a água
dos vasos de plantas e guarde a
vasilha de água e de comida dos
animais de estimação.
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urbanos ou extensões.
2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:

Dispõe sobre nomeação do servidor, Haroldo
Fernandes Nascimento, RG nº 25.402.912-7,
para o Cargo em Comissão de Assessor de
Educação, e dá outras providências.

do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR, Prefeito do Município de Santo

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Antonio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Artigo 1° - Nomear o servidor Haroldo Fernandes Nascimento,
RG nº 25.402.912-7, para o Cargo em Comissão de Assessor de
Educação, junto a Secretaria Municipal de Educação, à partir de 21 de
janeiro de 2020.
Artigo 2° - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a
promover as providências de praxe a contar da presente data.

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 3055
Matrícula: 01.090.0033
Área: 252,00 m²
Proprietário: ANTONIO AUCLIDES DE VASCONCELOS
Logradouro: Avenida José Amaury Bortolotto, 1260 – Jardim das
Nações
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Elizeu Mororó da Silva

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 20 de janeiro

Fiscal de Posturas

de 2020.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito Municipal

João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do
Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura
Municipal.

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e

Atos Administrativos
Editais de notificação
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:

considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da

pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.

Lei 010/2017:
1.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
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Área: 16.280,00 m²
Proprietário: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR

corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Logradouro: Rua José Ciluzzo, 180 – Vila Esperança

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 4200
Matrícula: 01.074.0283
Área: 472,50 m²

9

Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

Proprietário: REYNALDO JOÃO MILANI (ESPOLIO)
Logradouro: Rua Lúcia Aparecida Gardinalli Lalla, 447 – Jardim
Vila Rica II

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.

Lei 010/2017:
1.

§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.

2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:

Cadastro: 13900
Matrícula: 01.025.0223
Área: 188,50 m²

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo

Proprietário: JOSÉ CARLOS MOMESSO

com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias

Logradouro: Rua Santo Antônio, 634 – Centro

corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 5523
Matrícula: 02.024.0871

Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
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conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
Lei 010/2017:
Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
1.

§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.

2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:

Cadastro: 4114
Matrícula: 05.003.0716
Área: 4192,00 m²

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo

Proprietário: RODINEI ALMIR CONSTANTINI

com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias

Logradouro: Rua Geraldo da Silva, N° 41 – RECREIO VISTA ALEGRE

corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 1428
Matrícula: 02.008.0075
Área: 1390,00 m²

Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

Proprietário: ISAURA BARBOSA GARON
Logradouro: Rua Egydio Pereira Dias, S/N – VILA ESPERANÇA
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
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execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10438

Resolve:

Matrícula: 02.003.1425

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza

Área: 416,05 m²

do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Proprietário: W. B. DE OLIVEIRA JUNIOR ADMINISTRAÇÃO DE
BENS EIRELI

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Logradouro: Rua São José, Quadra A, Lote 2 - CENTRO

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

Cadastro: 6170 / 6171 / 6172

Elizeu Mororó da Silva

Matrícula: 05.004.0439 / 05.004.0469 / 05.004.0499

Fiscal de Posturas

Área: 2335,80 m² / 2298,90 m² / 2263,50

João Baptista Longhi

Proprietário: VARLINDO MARANGONI

Diretor Administrativo

Logradouro: Rua Geraldo da Silva, N° 561, 531, 501 – RECREIO
VISTA ALEGRE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
urbanos ou extensões.
2.

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,

2.

§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

Lei 010/2017:
1.

prédios e terrenos.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10439

Resolve:

Matrícula: 02.003.1430

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza

Área: 596,59 m²

do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Proprietário: SILVIA CARMELA NICOLETTI
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N° 409 - CENTRO
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Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,

2.
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2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

Resolve:

Cadastro: 10441

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza

Matrícula: 02.003.1440

do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10440
Matrícula: 02.003.1435
Área: 517,32 m²
Proprietário: W. B. DE OLIVEIRA JUNIOR ADMINISTRAÇÃO DE
BENS EIRELI

Área: 776,86 m²
Proprietário: JOSÉ RICARDO LALA
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N° 437 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N° 423 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
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§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
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informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10444
Matrícula: 02.003.1455

Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Área: 426,60 m²
Proprietário: ANTÔNIO CLARET DA SILVA E/OUTROS
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N° 465 - CENTRO

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

Elizeu Mororó da Silva

Cadastro: 10442

Fiscal de Posturas

Matrícula: 02.003.1445

João Baptista Longhi

Área: 739,08 m²

Diretor Administrativo

Proprietário: JOSÉ RICARDO LALA
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N° 451 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
Lei 010/2017:
Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
urbanos ou extensões.
2.

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,

2.

de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e

pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
1.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio

o retorno das notificações previamente enviadas com as

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10445
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Matrícula: 02.003.1460

Fiscal de Posturas

Área: 505,60 m²

João Baptista Longhi

Proprietário: DIRCEU ALVES DOMINGUES FILHO

Diretor Administrativo
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Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, Quadra A, Lote 09 CENTRO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio

urbanos ou extensões.
Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

tributário.
3.

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,

2.

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,

2.

§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

Lei 010/2017:
1.

prédios e terrenos.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10447

Resolve:

Matrícula: 02.003.1470

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza

Área: 402,84 m²

do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

Proprietário: ALINE BUENO RUBIRA
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, Quadra A, Lote 11 CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

Cadastro: 10446

Elizeu Mororó da Silva

Matrícula: 02.003.1465

Fiscal de Posturas

Área: 434,28 m²

João Baptista Longhi

Proprietário: PAULA EDUARDA COMISSO

Diretor Administrativo

Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, Quadra A, Lote 10 CENTRO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
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O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

2.
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Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,

2.
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o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.

tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10449
Matrícula: 02.003.1480

Resolve:

Área: 339,96 m²

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza

Proprietário: ADEMIR ALVES PARDO

do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias

Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°527 - CENTRO

corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Elizeu Mororó da Silva

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10448
Matrícula: 02.003.1475

Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

Área: 371,40 m²
Proprietário: MILENE RUBIRA PARDO
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°515 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,

de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e

pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

considerando:

urbanos ou extensões.

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.

tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
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com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
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Logradouro: Rua Nicola Lala, N° 68 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva

Cadastro: 10450

Fiscal de Posturas

Matrícula: 02.003.1485

João Baptista Longhi

Área: 377,53 m²

Diretor Administrativo

Proprietário: ADEMIR ALVES PARDO
Logradouro: Rua Nicola Lala, N° 78 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

Cadastro: 10453
Matrícula: 02.003.1505
Área: 308,00 m²
Proprietário: ANTÔNIO CARLOS GALLI E/OUTROS
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°552 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva

Cadastro: 10451

Fiscal de Posturas

Matrícula: 02.003.1490

João Baptista Longhi

Área: 323,12 m²

Diretor Administrativo

Proprietário: ADEMIR ALVES PARDO
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
Lei 010/2017:
Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.
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§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
1.
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2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:

Cadastro: 10455
Matrícula: 02.003.1515
Área: 308,00 m²

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo

Proprietário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias

Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°530 - CENTRO

corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10454
Matrícula: 02.003.1510
Área: 308,00 m²

Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

Proprietário: REGINA DE LOURDES NASCIMENTO
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°542 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.

2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as
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informações constantes no Cadastro Imobiliário.
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Matrícula: 02.003.1525

Resolve:

Área: 308,00 m²

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza

Proprietário: EDSON DE OLIVEIRA DIAS

do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias

Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°508 - CENTRO

corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Elizeu Mororó da Silva

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10456
Matrícula: 02.003.1520

18

Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

Área: 308,00 m²
Proprietário: THAIS SISTI MARTINS E/OUTROS
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°520 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,

de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e

pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

considerando:

urbanos ou extensões.

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,

2.

2.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.

tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10458
Matrícula: 02.003.1530

Resolve:

Área: 308,00 m²

NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza

Proprietário: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MIN.

do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

MADUREIRA
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°498 - CENTRO

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

Elizeu Mororó da Silva

Cadastro: 10457
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Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL
A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
Lei 010/2017:
Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites
urbanos ou extensões.
Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.
§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,
urbanos ou extensões.
2.

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,

2.
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pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
1.
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o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10462
Matrícula: 02.003.1550

Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Área: 308,00 m²
Proprietário: ANDRÉ ROBERTO CAVECCHIA
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°454 - CENTRO

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

Elizeu Mororó da Silva

Cadastro: 10459

Fiscal de Posturas

Matrícula: 02.003.1535

João Baptista Longhi

Área: 308,00 m²

Diretor Administrativo

Proprietário: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MIN.
MADUREIRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N°486 - CENTRO
Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.
Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio
de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e
considerando:
O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.
§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,

de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e

pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

considerando:

urbanos ou extensões.
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2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.
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com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior
execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,
conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:
Cadastro: 10472
Matrícula: 02.003.1600

Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo
com o art. 18 da Lei 011A/2010, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a conta da publicação deste, sob pena de multa e posterior

Área: 308,00 m²
Proprietário: JEOVA RODRIGUES DA SILVA
Logradouro: Rua São Carlos, N° 227 - CENTRO

execução do serviço pela municipalidade, caso haja disponibilidade,

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

conforme prevê o artigo 21 da Lei 011A/2010, e suas alterações:

Elizeu Mororó da Silva

Cadastro: 10463

Fiscal de Posturas

Matrícula: 02.003.1555

João Baptista Longhi

Área: 308,00 m²

Diretor Administrativo

Proprietário: VALCIR PELAQUIM E/OUTROS
Logradouro: Rua Iasra Hemsse Moraes, N° 442 - CENTRO

Concurso Público / Processo Seletivo

Santo Antonio de Posse, 20 de janeiro de 2020.

Convocação

Elizeu Mororó da Silva
Fiscal de Posturas
João Baptista Longhi
Diretor Administrativo
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE IMÓVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo.
CONVOCA:
ANNA PAULA IGNACIO

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Santo Antonio

Aprovada e classificada no Concurso Público nº 002/2018 para o

de Posse, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e

cargo de CONTROLADOR INTERNO, a comparecer neste departamento

considerando:

no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de publicação deste, para

O art. 18 da Lei 011A/2010 (Código de Posturas) e o art. 220 da
Lei 010/2017:
1.

Art.18 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a

conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios,
prédios e terrenos.

tratar de sua nomeação, portando todos os documentos exigidos no
Edital do Concurso.
O não comparecimento no prazo determinado caracterizará
desistência, não gerando direito a uma nova convocação.
Santo Antônio de Posse, 20 de JANEIRO de 2020.

§ 1º É proibido o uso de queimadas para a limpeza de terrenos.

João Baptista Longhi

§ 2º - Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato,

Diretor Administrativo

pantanosos ou servindo de depósitos de lixo dentro dos limites

Licitações e Contratos

urbanos ou extensões.
2.

Art. 220 - A ciência dos atos e decisões far-se-á:

Decisão do Prefeito

III: por edital, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio
tributário.
3.

INTERESSADO: POLÍCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE

o retorno das notificações previamente enviadas com as

informações constantes no Cadastro Imobiliário.

POSSE
ASSUNTO: Aquisição de armas de fogo para a Polícia Municipal
de Santo Antônio de Posse.

Resolve:
NOTIFICAR o(s) seguinte(s) proprietário(s) a promover a limpeza
do(s) imóvel(is) respectivamente relacionado (s) abaixo, de acordo

Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial
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manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento
no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,
AUTORIZO a contratação direta por inexigibilidade de licitação, a ser
firmado com a pessoa jurídica de direito privado   TAURUS ARMAS S.A.,
inscrita sob CNPJ nº. 92.781.335/0001-02, cujo objeto é a aquisição
de 02 (duas) carabinas .40, pelo VALOR TOTAL de R$ 10.651,42 (dez
mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos),
onerando a dotação orçamentária nº. 06.181.0400.2013.0000.44.90.
52.00, conforme Nota de Reserva Orçamentária nº. 02/2020.
II - Publique-se o item I, encaminhe-se para as providências de
praxe.
Santo Antônio de Posse, 16 de janeiro de 2020.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito

INTERESSADO: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA DE SANTO ANTÔNIO
DE POSSE
ASSUNTO: Contratação de empresa para confecção de carnês
de IPTU 2020, que serão utilizados para efetivação da cobrança do
referido tributo.
Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial
manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento
no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, AUTORIZO a contratação direta por dispensa de licitação,
a ser firmado com a pessoa jurídica de direito privado    SMARAPD
INFORMATICA LTDA., inscrita sob CNPJ nº. 50.735.505/0001-72, cujo
objeto é a confecção de carnês de IPTU 2020, que serão utilizados
para efetivação da cobrança do referido tributo, pelo VALOR TOTAL
de R$ 8.455,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais),
onerando a dotação orçamentária nº. 04.122.0040.2005.0000.3.3.90.
39.63, conforme Nota de Reserva Orçamentária nº. 03/2020.
II - Publique-se o item I, encaminhe-se para as providências de
praxe.
Santo Antônio de Posse, 16 de janeiro de 2020.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito
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