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Ibotirama

Editais

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS NO
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA - BA

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 010/2005 - Código de Polícia Administrativa;
Considerando as atribuições dos Setores de Fiscalização Municipal, as quais visam assegurar
o cumprimento das Obrigações previstas na legislação vigente;
Considerando que tal situação coloca em risco a saúde pública, ante a proliferação de animais
peçonhentos, criadouros do mosquito transmissor da dengue e outros que podem causar
danos irreversíveis à incolumidade todos os Munícipes;
Considerando a existência de terrenos ocupados com entulhos, vegetação e construções e
casas abandonadas, representando perigo para a segurança e para a saúde pública;
Considerando o número elevado de denúncias sobre lotes vagos com mato alto e entulho que
podem ser considerados foco de proliferação de vetores de doenças.
Considerando o aumento do número de casos de dengue, chikungunya e zika, notificados no
município de Ibotirama.

NOTIFICA:
Os proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis urbanos, edificados ou
não, a partir da data de publicação deste Edital de Notificação, providenciem e
mantenham a limpeza de seus terrenos, para proteção da saúde pública de todos os
munícipes evitando a proliferação de animais peçonhentos e criadouros do mosquito
transmissor da dengue, combatendo o alastramento da doença.
O não cumprimento do disposto na presente Notificação acarretará aos proprietários a
sanção de Multa pelo não cumprimento das obrigações, de acordo com o Código de
Polícia Administrativa e demais disposições legais. Ficando, ainda, os proprietários ou
titulares a qualquer título do imóvel, sujeitos à inscrição em dívida ativa, execução
judicial e ação pertinente ao cumprimento de obrigação.
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama-BA, 29 de abril de 2021.

Ademilton Mendonça Santos
Secretário Municipal de Saúde
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