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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL BAIRRO
15990-234 - AV. 15 DE NOVEMBRO, 1235   883 CENTRO
15990-205 - RUA CASTRO ALVES, CENTRO
15990-205 - RUA CASTRO ALVES, CENTRO

NOTIFICAÇÃO 

Matão, 18 de fevereiro de 2022
ADRIANO AP. FERREIRA – DIRETOR DO DEPTO. DE TRIBUTOS

O Diretor do Departamento de Tributos, faz público que, a partir da data desta publicação, ficam os senhores proprietários, possuidores a qualquer título ou responsáveis pelos imóveis abaixo 
relacionados, NOTIFICADOS a procederem a limpeza dos mesmos dentro do prazo de 15 (quinze) dias contínuos, mantendo a conservação periódica.

Nos termos do artigo 272, Lei 4.119/2010 e artigo 50 da Lei 4118/2010, e conforme esgotado a tentativa de entrega de Notificação de 15/02/2022, ficam os proprietários dos imóveis situados a 
Rua Castro Alves GLEBAS 02 E 03, cadastro na Prefeitura Municipal de Matão de n.º30982 e nº 30983, notificados que a partir da data de 18/02/2022, contará o prazo de 15 dias para realizar 
a construção de passeio púbico. 

Concomitantemente a esta publicação, já foram expedidas as correspondentes notificações pessoais, para os proprietários dos imóveis acima discriminados, nos endereços constantes do 
Cadastro Mobiliário Municipal.
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CADASTRO INSCRIÇÃO QUADRA LOTE Nº. DA NOTIFICAÇÃO
4934 251-51-20-0545-01-001 0 0 32144

30982 251-54-18-0594-01-002 GLEBA - 02 32145
30983 251-54-18-0594-01-003 GLEBA - 03 32146

NOTIFICAÇÃO 

Matão, 18 de fevereiro de 2022
ADRIANO AP. FERREIRA – DIRETOR DO DEPTO. DE TRIBUTOS

O Diretor do Departamento de Tributos, faz público que, a partir da data desta publicação, ficam os senhores proprietários, possuidores a qualquer título ou responsáveis pelos imóveis abaixo 
a procederem a limpeza dos mesmos dentro do prazo de 15 (quinze) dias contínuos, mantendo a conservação periódica.

 e conforme esgotado a tentativa de entrega de Notificação de 15/02/2022, ficam os proprietários dos imóveis situados a 
Rua Castro Alves GLEBAS 02 E 03, cadastro na Prefeitura Municipal de Matão de n.º30982 e nº 30983, notificados que a partir da data de 18/02/2022, contará o prazo de 15 dias para realizar 

Concomitantemente a esta publicação, já foram expedidas as correspondentes notificações pessoais, para os proprietários dos imóveis acima discriminados, nos endereços constantes do 
Cadastro Mobiliário Municipal.
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