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3.045/2019, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
publicação para manifestação e/ou impugnação, seja de confrontantes ou de
terceiros eventualmente interessados.
Havendo impugnação ou manifestação devidamente protocolada na PGM, a
Comissão decidirá sobre o pleito.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem impugnação ou manifestação retorne
à Comissão para decisão final.
Valença – Bahia, 19 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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n° 01030050302001, avaliado em R$1.500.000,00 (Hum Milhão e
Quinhentos Mil Reais);
O primeiro andar é composto por um galpão comercial, com área
construída de 1.127,48 m², inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o
n° 01030050302002, avaliado em R$1.500.000,00 (Hum Milhão e
Quinhentos Mil Reais);
O segundo andar é composto por um galpão comercial, com área
construída de 1.127,48 m², inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o
n° 01030050302003, avaliado em R$1.500.000,00 (Hum Milhão e
Quinhentos Mil Reais);
O terceiro andar é composto por um galpão comercial, com área
construída de 1.127,48 m², inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o
n° 01030050302004, avaliado em R$1.500.000,00 (Hum Milhão e
Quinhentos Mil Reais);
O imóvel tem as medidas, confrontações descritas na planta e memorial
descritivo anexos, conforme TRT n° BR 20200516732, elaborados e
assinado pelo técnico, Sr. Edilson de Souza Argolo, órgão de fiscalização
CFT n° 00478517599.
Sobre o terreno está edificado um imóvel comercial composto de quatro
pavimentos, com área total de 4.509,92 m², caracterizadas como unidades
autônomas, e o primeiro, segundo e terceiro andar se pretende regularizar
por direito real de laje, conforme adiante especificado.
Comissão de Regularização Fundiária recebe o presente requerimento e
está o mesmo em conformidade com a lei, solicita a presente comissão a
publicação desta decisão prévia atendendo os artigos 11 e 12 do Decreto
3.045/2019, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
publicação para manifestação e/ou impugnação, seja de confrontantes ou
de terceiros eventualmente interessados.
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Havendo impugnação ou manifestação devidamente protocolada na PGM, a
Comissão decidirá sobre o pleito.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem impugnação ou manifestação
retorne à Comissão para decisão final.
Valença – Bahia, 19 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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