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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
             O Secretário de Administração do Município de Luz/MG, no uso de suas 

atribuições, com fundamento no teor do Processo Administrativo nº. 45.289, de 14 de 

agosto de 2018, o qual se trata de denúncia oferecida por cidadão, versando sobre 

veículo abandonado em via pública deste Município. 

            Tendo em vista, que, o Setor de Fiscalização identificou a existência de outros 

veículos que se encontram em locais públicos, ocupando o passeio e a via. 

            Considerando a identificação de os possíveis proprietários e, após envio de 

correspondência com o devido cartão postal de acusação de recebimento, tais 

correspondências retornaram em razão de não localização dos destinatários. 

Considerando que, os veículos abaixo identificados estão depositados 

irregularmente em espaço público, fato que está prejudicando a estética urbana e 

oferecendo riscos à saúde e segurança da população; e, conforme previsto no Código 

Municipal de Posturas é proibido manter este tipo de bem móvel, depositado ou 

ocupando passeio e via pública.  

Edita-se o presente edital, para notificar aos proprietários ou possuidores dos 

veículos abaixo identificados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, realizem a retirada 

dos veículos dos locais onde se encontram. 

Características do veículo abandonado Via pública onde se encontra 

Ford Corcel II 1979, verde, placa GOZ-
4106, Moema/MG 

R. Vigário Parreiras, nº. 1603 – Novo 
Oriente 

VW Fusca 1300 1978, branco, placa GLH-
6866, Luz/MG 

R. Tonico Gontijo, nº. 385 esquina R. 
Castro Mendes Macedo – Senhora 

Aparecida 

GM Chevrolet Monza SL/E 1990, verde, 
placa GLI-0586, Luz/MG 

R. Tonico Gontijo, nº. 385 esquina R. 
Castro Mendes Macedo – Senhora 

Aparecida 

Fiat Uno Mille EP 1996, azul, placa GTK-
5734, Bom Despacho/MG 

R. Getúlio Vargas, nº. 1059 – Novo 
Oriente 

VW Gol, cor escura, sem placa, Luz/MG R. Getúlio Vargas, nº. 1059 – Novo 
Oriente 

Fiat Panorama 1983, branco, placa GUS-
8033, Luz/MG 

Rua Governador Valadares, nº. 665 - 
Centro 

 

Publique-se para registro em todos os meios de comunicação, para 
conhecimento amplo e irrestrito. 

Luz, 15 de outubro de 2018. 
 

ANTONIO CARLOS XAVIER 
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