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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DOS TERRENOS 

 

 

Com base no artigo 3º, Inciso III da lei ordinária nº  1941/2005 e do  artigo 2º, § 1º, inciso III do Decreto 

66/2005, ficam NOTIFICADOS, os contribuintes para que no prazo improrrogável de 30 dias, promova 

a limpeza ,capinação ou a drenagem do seu imóvel. Não havendo o cumprimento do objeto desta 

notificação no prazo de 30 (trinta) dias, ser-lhe-á aplicado  multa no valor de 50 (cinquenta) UFM – 

unidade fiscal municipal, conforme dispõe o artigo 4º da lei municipal nº 1941/05. Decorrido o prazo 

estabelecido no artigo 3º da lei 1941/05, sem que tenha o proprietário ou responsável pelo imóvel 

realizado a limpeza do terreno, o município  realizara limpeza e, além da multa, será cobrado a taxa pelo 

serviço executado por meio da secretaria municipal de finanças, conforme artigo 318, inciso II, alínea  f, 

do Código Tributário Municipal. Qualquer reclamação contra a notificação , poderá ser feita no prazo de 

30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil da data da publicação do edital. Na 

eventualidade de ocorrer a limpeza o proprietário deverá apresentar comprovação através de fotografias 

do terreno limpo ao Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas. 

 

Os Contribuintes poderão comparecer ao Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas deste 

Poder Público de segunda a sexta-feira das 07h às 13h, situado na Rua Coronel Buchelle, 01, 

Centro, Tijucas - SC, para apresentar a comprovação da limpeza do terreno.  

 

NOTIFICADOS 

 

 
 

Nome  Imóvel Inscrição Imobiliária Área Terreno 

    
DANIEL DE CARVALHO 

SCUTA 

16177 01.05.045.0082 361,17 

LARISSA DE CARVALHO 

SCUTA 

16178 01.05.045.0094 361,17 

 

 

Tijucas (SC), 15 de setembro de 2020 

 
 

ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL 

MAYCOM WOLLINGER – SECRETARIO DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

VITORIO RENATO TRAMONTINI – FISCAL DE OBRAS/POSTURAS 


