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USUARIO
esterSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicagao n° 1080/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Cleber Candido Silva, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica por meio de seu MEMORANDO n° 

388/2022/SMFGE, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA^
Prefeito Municipal

VIACHADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



CAJAMAR EKi
PREFEITURA 1 K

FAZENDA E CESTAO ESTRATtCICA

MEMORANDO n° 388/2022/SMFGE
Cajamar, 12 de dezembro de 2022

Da: Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica 
Para: Departamento de Apoio Tecnico e Legislative

Assunto: Indicate n° 1.080/2022 (18a Sessao)

Em resposta ao memorando n° 3.321/2022-DTL/SMG, que 
se refere a Indicagao n° 1.080/2022, apresentado na 18a Sessao Ordinaria da Camara 
Municipal, informamos o seguinte:

O problema de numeragao dos imoveis do Municipio de 
Cajamar ocorre em razao do historico problema de urbanizagao desordenada, constante 
na maioria dos municipios das regides metropolitanas do Brasil.

Assim, para sanar tal problema, e necessaria a realizagao 
de trabalho tecnico, de acordo com as normas atuais de georreferenciamento.

No entanto, o trabalho a ser desenvolvido enfrenta situagdes 
complexas, como por exemplo: (i) que as alteragdes a serem realizadas respeitem o 
vinculo que cada morador estabeleceu com a numeragao do seu imdvel, especialmente 
no caso dos loteamentos mais antigos, evitando assim criar maiores transtornos aos 
municipes; (ii) no caso de empresas, que as alteragdes nao prejudiquem o bom 
andamento de suas atividades e relagdes comerciais; (iii) ainda no caso de empresas, a 
necessidade de alteragao cadastral perante drgaos como Jucesp, Prefeitura, Secretaria 
do Estado e Receita Federal, o que acarretaria em gastos adicionais ao empresario.

Ademais, e importante observar que, para que a 
renumeragao tenha o efeito desejado, e necessario que seja efetivamente trocada a 
placa do numero antigo pelo novo em cada imdvel e, para tanto, fica a questao: quern 
devera arcar com tal encargo? O municipe ou a Prefeitura?

Se a Prefeitura assumir este onus, devera ser realizada 
licitagao para a contratagao de empresa que devera confeccionar e instalar todas as 
novas placas numericas, procedimento este complexo e oneroso.
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Nao obstante, vale destacar que a Prefeitura vem 
medida do possivel, desenvolvendo um trabalho de regularizagao cadastral dos imoveis, 
fornecendo a numeragao oficial aos municipes que comparecem a Secretaria de 
Fazenda e Gestao Estrategica.

na

No entanto, em razao de toda a complexidade 
supramencionada, ainda nao e uma providencia efetiva para sanar este problema.

De qualquer forma, entendemos se tratar de importante
questao a ser estudada pela Administragao Municipal.

Era o que cumpria esclarecer.

No mais, renovamos protesto de estima e distinta
consideragao.

Atenciosamente

MICHAEL CAMPOS CUNHA 
Secretario Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica

M.H.G.O.
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Senhor Presidente,

teuio AndersiSenhores Ve^eadores,
Pre/idepte

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, 
que estucie junto a Secretaria competente da municipaiidade. a possH5iiidade 
de nos informar o que segue:

* Em rela?§o a ordem sequencial da numerapSo dos imoveis nas mas 
de nosso rnunietpio, h£ em andamento alguma medida que busque 
sue organizapSo de sequencia crescente e decrescente?

® Ha em nosso municipio aigum control© que identifique as ruas que 
encontram nesta situapao? Caso nao haja e possivei fazer esse 
levantamento?

ara

« No caso de a preifeitura ainda nao ter tornado medidas para que os 
numeros dos imoveis sejam organizap3o e sequencia, e possivei que 
se tome medidas para que esse problema seja resolvido?

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicapao, tendo em vista que a desordem nos 
numeros dos imoveis, grandes transtornos sao gerados aos moradores que, 
devido a grande difteuldade em localizar os imoveis acabam tendo sues 
correspondencies e entregas atrasadas e ate mesmo nao efetuadas.

oepartamento T£<fite*£rio Ver. Waldomiro dos Santos, OB de novembro de 2.022. 
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