
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a PromOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
HABITAÇÃO E URBANISMO - MEIO AMBIENTE

Avenida Salmão, 678 - Parque Residencial Aquários - SÃo josÉ dos Campos - SP - CEP 12246-260 -Telefone: (12)
3922-7549

São José dos Campos, 31 de outiibro de 2018.
Oficio n° 998/18 - 11*PJ 
Inquérito Civil 49/01
(mencionar estas referências) ,f

Senhor Vereador Presidente:

Pelo presente, na instrução do Inquérito Ci

vil em epígrafe, que tem como objeto o parcelamento irregular - loteamento 
da Rua Joaquim de Oliveira Silva, uso-me do presente para encaminhar cópia 
da RECOMENDAÇÃO, conforme o art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público (L. 8.625/93), expedida ao Prefeito Munici

pal de São José dos Campos.

Sem mais, aproveito o ensejo para apresentar- 
protestos de apreço e consideração.

JuV6i

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, n°. 33 - Vila Santa Luzia
Sâo José dos Campos - SP
12209-535
Municipal de São José dos Campos

enó
Presidenfe da Câmara
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Lavrado por MEMS matrícula 6761
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1 la PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
HABITAÇÃO E URBANISMO - MEIO AMBIENTE

Avenida Salmão, 678 - Parque Residencial Aquários - São Iosé dos Campos - SP - CEP 12246-260 - Telefone: (12)
3922-7549

São José dos Campos, 31 de outubro de 2018.
Oficio- n° 997/18 - llaPJ 
Inquérito Civil 49/01
(mencionar estas referências)

Senhor Prefeito:
Pelo•presente, na instrução do Inquérito Ci

vil em epígrafe, que tem como objeto o parcelamento irregular - loteamento 
da Rua Joaquim de Oliveira Silva, faz-se necessário a expedição da presen

te RECOMENDAÇÃO, conforme o art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Ofgânica 
Nacional do Ministério Público {L. 8.625/93).

Deverá o poder púhlico ^miriícipal, na pessoa, 
de seu representante, o prefeito mtmícipal, gue oriente seus subordinados

no sentido da necessidade de elaborar levantamentos aontendo niímaro e indi

cação de localização de construções, de forme absolutamente acurada, com 
isso gerando paradigmes confiáveis para a finalidade de comparação posteri

or com outros levantamentos, e com isso, proporcionando fiscalização efetj- 
va e concrets sobre eventuais adensamentos dos parcelamentos clandestinos

do solo em que tais dados são solicitados ou exigidos do manicípio. A ela

boração dos levantamentos contendo a indicação dos números das construções 
e suas respectivas localizações é de responsabilidade única e exclusiva da

administração municipsl, e deve espelhar verdade, no momento de sua confec

ção, soh pena de frustrar todo o intuito fiscalizatório. A alegação munici

pal de inprecisâo na confecção desses levant^Tn/^^ntos nào pode servir de jus- 
tificativa para o inadir^lemento de termos de ajuste de conduta ou de de

terminações judiciais, que se apoiam e pressupõe a absoluta acurácia dos 
levantamentos realizados pela própria administração.

Sem mais, aproveito o ensejo para apresentar 
protestos de apreço e consideração.

Gustavo Médici
Promotor de Justiça

Ao Excelentíssimo Senhor
Felicio Ramuth
DD. Prefeito Municipal de São José dos Campos

Lavrado por MEMS matrícula 6761
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