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Guarda Civil Municipal
passa a atender pelo
telefone 153
A população de Mococa passa a contar com
um novo canal de comunicação com a Guarda
Civil Municipal. O telefone 153, que funciona
na sede da Guarda Civil, atende as solicitações
de serviços e denúncias.
"O novo telefone busca facilitar o acesso dos
mocoquenses aos serviços oferecidos, com um
número mais simples para ser memorizado.
Além disso, o número 153 é o padrão para as
guardas municipais em todo o país", explicou o
Chefe da Guarda Civil Municipal, Gustavo
Leonardo da Silva.

para a entidade quanto para os usuários
desse serviço.
A população também tem à disposição para o
atendimento dos serviços realizados pela
Defesa Civil, como queda de árvores e casos de
emergência, o telefone 199, que tem seu
atendimento integrado junto à Guarda Civil
Municipal.
A implantação do telefone 153 faz parte do
trabalho da Prefeitura para simplificar o acesso
aos serviços municipais e adequação dos
serviços.
#PrefeituraDeMococa
#DepartamentoDeSegurançaPúblicaMunicipal
#GuardaMunicipal #EuAmoMococa

Entre os serviços que podem ser solicitados
pelo novo número 153, estão o atendimento
da Guarda Civil Municipal, denúncias sobre
furto, roubo ou dano ao patrimônio público,
comércio irregular, perturbação do sossego,
descumprimento das normas de instalação e
funcionamento de estabelecimentos que
comercializam bebidas alcoólicas, acidentes de
trânsito, impedimentos de via, animais soltos,
veículos abandonados, dentre outros.
Com esta programação, todas as chamadas
realizadas para o número da Guarda Civil
Municipal passaram a ser gratuitas, tanto
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Poder Executivo
Editais
A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas
atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (CTB) nos artigos 281 e 282, notifica os proprietários
e/ou condutores dos veículos constantes da relação em
anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito,
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), devolveu as respectivas notificações
a este remetente, por não ter localizado os proprietários
dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço,
desconhecido no local, endereço insuficiente, entre outros,
concedendo-lhes, caso queiram, conforme o prazo desta
publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor
Defesa de Autuação, que deverão ser protocolados no setor
competente à Rua XV de Novembro, 360, Centro, Município
de Mococa - SP. Prazo para Interposição de Defesa de
Autuação e Identificação do Condutor Infrator: 01/10/2018
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Outros Atos
AUDIÊNCIA PÚBLICA – CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Mococa comunica a realização
de AUDIÊNCIA PÚBLICA destinada à participação popular,
para discussão e deliberação sobre a Elaboração da Lei
Orçamentária Anual (L.O.A.) – 2019, em conformidade
ao que preconiza o Parágrafo Único, do Art. 48, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Data: 18 de setembro de 2018.
Horário: 17:00 horas
Local: Casa de Cultura Rogério Cardoso – Rua Muniz
Barreto, 54 – Centro.
Prefeitura Municipal de Mococa, 12 de setembro de 2018.
WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Prefeito Municipal
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