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ATOS OFICIAIS
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
LOT 143/2020
Ilmo (a). Senhor (a): CASSIMIRO LEITE
Cadastrado Municipal No: 02.0040.0156.00
Endereço de entrega:RUA RAFAELA MORENO,
38 - IPERO/SP- CEP 18560-000
Considerando o imóvel de sua propriedade
situado à RUA RAFAELA MORENO no 38, cadastrado nessa municipalidade sob o número
02.0040.0156.00, conforme relatório completo anexo e demonstrado nas fotos constantes do Anexo I desta Notificação, verificou se
tratar de terreno sujo, que representa perigo
iminente para proliferação de insetos e outros
animais indesejáveis, colocando em risco a
saúde da comunidade local.
Considerando:
Que tal situação é considerada irregular, ao ser
observado em conjunto à legislação vigente;
Que há reclamações de vizinhos do referido
local;
Que há a possibilidade de consequências decorrentes do estado do terreno;
O disposto nos Decretos Municipais no
687/2006 e 808/2008, que regulamentam o
procedimento para autorização da poda ou
corte das árvores isoladas e limpeza de terrenos nesse Município.
O disposto na Lei Complementar no 35 de 27
de junho de 2008, Art. 6o - “Os moradores
são responsáveis pela limpeza do passeio fronteiriço (calçada) às suas residências.”
Diante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA que deverá promover a limpeza total
do TERRENO E PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA)
em questão no prazo máximo e improrrogável de 10 (DEZ) dias, contados do recebimento
desta, sob pena de multa de 100 UFMs (R$
391,00), mais taxa de 0,5 UFM (1 UFM = R$
3,91) por metro quadrado correspondente à
limpeza do terreno feita pelo órgão competente, nos moldes do disposto na legislação
vigente.
Atenciosamente.
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Anexo I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO

SELETIVO
01/2020

SIMPLIFICADO

A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
de Recursos Humanos e da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA
os candidatos abaixo relacionados para
comparecimento às repartições municipais
para fins de provimento de cargo em caráter temporário.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n°
001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida Santa
Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- Iperó-SP
DATA: 01/09.2020 - HORÁRIO: 09h00min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I- Classificado de nº 14º.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- PORTUGUÊS- Classificados de
nº 08º e 09º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias
acompanhadas das vias originais da Carteira
de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o
caso, poderá ser efetivada por meio de
procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade
do procurador e do candidato, as quais não
serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e
que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou de
desistência dos que constarem com melhor
classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 27 de agosto de 2020.

RUA RAFAELA MORENO No 38
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