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Ofício n.o 298/2018-GP

Excelentíssima Senhora Presidente:
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CAMARA MUNIC IPAL DE JACAREI

Jacareí, 19 de junho de 2018.

Em atendimento ao Ofício n. 06116/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 06 de junho de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 07 de junho de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.O 103/18, de autoria do Vereador Valmir do

Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

1. Sim. A Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão já notificou o

proprietário por diversas vezes, acarretando no cumprimento da obrigação pelo

proprietário ou autuado e incluído em dívida ativa.

Cumpre informar que as últimas notificações foram realizadas nas datas

de 28/08/2017, tendo esta resultado em multa e inscrita em dívida ativa e 07/05/2018,

esta última notificação em decorrência do atendimento ao Oficio 44/2018 do Vereador

Abner Madureira, conforme cópia anexa.

Ademais, existem ações promovidas pelo programa "Nosso Lugar" para

fiscalização dos imóveis.

Ressalte-se que, a Administração Pública após receber a denúncia

realiza uma Notificação, concedendo prazo de 10 (dez) dias a partir da data da

Notificação para limpeza, capina ou roça do imóvel, conforme art. 49, Lei

Complementar nO 68/2008.

Após a Administração Pública notificar o proprietário para limpeza,

capina ou roça do imóvel no prazo legal previsto, cabe recurso da Notificação para a

Segunda Instância Administrativa.
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Confirmando a decisão e vencido o prazo sem que a irregularidade

tenha sido sanada, será aplicada multa de 0,05 VRM por metro quadrado de imóvel,

acrescida de 10 VRM, caso seja identificado foco ou criadouro no local, conforme art.

50, caput, Lei Complementar nO 68/2008.

Em face da aplicação da multa também cabe a apresentação de

Recurso Administrativo.

Mantida a decisão de aplicação da multa e não havendo cumprimento

pelo proprietário do imóvel, a Administração Pública poderá aplicar as providências do

disposto no art. 50, § 4°, da Lei Complementar nO 68/2008, incluído pela Lei

Complementar nO 91/2017 , esclarecendo que após a terceira notificação de infração,

sem que o infrator realize a intervenção necessária, o Poder Público poderá realizar

imediatamente a limpeza, capina ou roça e cobrar as custas acrescidas de 20% (vinte

por cento), do proprietário do imóvel.

Atenciosamente,
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- --llAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP
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