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NOTIFICAÇÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. 
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. 

 

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 793 – Campo do Galvão - Guaratinguetá – CEP 12505-300 
Telefones:(12) 3128 -7700- 3132 7422 - 3133 1751  

E-mail:segmobi@guaratingueta.sp.gov.br 

 NOTIFICAÇÃO SOBRTE AR DEVOLVIDA  

Nº 075/FUNCOC/18 
Nos termos do inciso IV do artigo 16 da Lei Nº 4.764, de 31 de agosto de  2017, 

fica o proprietário do imóvel, baixo elencado, NOTIFICADO, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados a partir desta publicação, para a execução de serviços de capina e limpeza de 

terrenos baldios ou imóveis em ruínas: 

Nome do proprietário do imóvel  MARIA TEREZA VILELA LEITE LUCCHESI. 
ENDEREÇO DO IMÓVEL 

Rua/Av Rua  Dos Flamboyants, nº 504 
Bairro Belvedere Club dos 500 
Município Guaratinguetá-SP. 
Inscrição cadastral 08.013.011.03 Processo nº  239/2018 

Bem como, NOTIFICADO, de  acordo com o descrito no § 3º do artigo 15 da lei 

em vigência, a contar do recebimento deste, poderá apresentar sua defesa, no prazo de 03 (três) 

dias, após o recebimento desta Notificação, junto a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, 

sito na Avenida  Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 793 – Campo do Galvão – Guaratinguetá, 

CEP 12505-300, Telefone 3128 -7700 está à disposição para dirimir qualquer dúvida sobre o 

assunto em epígrafe.  

O proprietário do imóvel foi notificado pela Prefeitura Municipal: 

-  04/101/17, através de Nº JR 58609490995 BR, devolvido  pelo motivo de 

“falecido”. 

- 18/10/18, JR 586095222BR, devolvido pelo motivo de “falecido”. 

Em 02/07/18 foi tirada a fotografia pelo Colaborador desta Secretaria  do imóvel em 

pauta, que constatou que ainda continua sujo, conforme consta em denúncia. 

Caso não seja efetivado o serviço ocorrerá a multa prevista no artigo 19 dessa 

legislação, ou seja, vencidos os prazos estabelecidos no artigo 16, desta Lei, o infrator fica sujeito 

à multa de 25 (vinte e cinco) UFESP’s, a contar da data em que teria que concluir as obras ou 

serviços, independentemente de outras providências e penalidades previstas na legislação vigente. 

Guaratinguetá, 09 de agosto de 2018. 
 

  
             MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA  
                                              Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana   


