REFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA- ES
COMISSÃO SINDICANTE PERMANENTE PARA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- CSPRF
Leis Municipais: 2552/2014, 2635/2017 e 2835/2019

lúna/ES, 17 de março de 2021

OF/CSPRF/ N° 005/2021
ASSUNTO: Regularização Fundiária- Publicação de Edital
Senhor Prefeito,

CONSIDERANDO a competência da Comissão Sindicante Permanente para
Regularização Fundiária , prevista no Art. 13 da Lei Municipal n° 2.552/2014,
obedecidos os critérios estabelecidos na Lei Federal n° 13.465/2017 e seu
Decreto Federal n° 9.310/2018, bem como, nos Decretos Municipais N°s
096/2019 e 156/2019, para promover procedimentos, visando facilitar o acesso
a todos cidadãos que fazem jus aos benefícios instituídos pela lei Federal n°
13.465/2019;
CONSIDERANDO a obrigação de se garantir publicidade a terceiros, acerca do
imóvel e do pretenso beneficiário da titulação, na forma do §5° do art. 5° do
Decreto n° 156/2019;
Requer a V. Exa. que se digne a determinar a publicação, por meio de Edital,
dos requerentes e pretensos beneficiários da titulação dos imóveis, conforme
anexo, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação,
para que terceiros interessados e quem de direito, querendo, possam apresentar
impugnação ao teor do requerimento.
Que conste, ainda, que a ausência de manifestação será interpretada como
concordância com a demarcação urbanística apresentada pelo requerente.
Atenciosamente,

Presidente da Comissão Sindicé1n

E CARDOSO FARIA
Permanente para Regularização Fundiária

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
ROMARIO BATISTA VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA- ES
COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE PARA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CPSRF
Leis Municipais: 2552/2014, 2635/2017 e 2835/2019

EDITAL No 005/2021 - CSPRF
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O Presidente da Comissão Si ndi cantc Permanente de Regu larização Fundiária - CSPRF. Antônio
Jorge Cardoso Faria. em conformidade com a Lei federal n° 13.465/2017. Lei municipal 11°
2.552t20 14 e Decreto municipal no 156/2019. no uso de suas atribuiçôes. FAZ SA BER, a todos os
que o presente ed ital vi rem ou dele tiverem conheci mento. que tramita na Prefeitura Municipal de
ltma o seguinte Procedimento de Rc~ularização Fundhtria Urbana (Rcurb):
PROCESSO
I~ E QUERENTE
TERESINH/\
DA COSTA LE ITF
003460/2020

IMÓV EL
RU A
ASTROGIDO
S ILVEIRA
Bairro
QUILOMBO.
lU
IA
ES.
I
003518/2020 I ELIL:.TE
/\PARECIDA RUA RAIMUi\DO BARROS 58 13AIRRO
RODR IGUES DE OLIVEIRA
VILA NOVA. IUNA ES.
Ficam todos os eventums mteressados em tal 1móvcl CIENTIFICADOS de que dispõem do prazo
de 30 ( trinta) d ias. contados da publicação deste Edital. para. querendo. IMPUGNAR o pedido que.
se acolhido. levará à titulação do requerente, preferencialmente com domínio. A aus~ncia de
impugnação implicará concordância c perda de cYentual direito de titulaçüo sobre o imó, el
relacionado neste Edital. Os autos estão à dispos ição para exame dos interessados na sala da Comissão
Sindicante Pem1anente de Regulari zação Fund iária. situada no andar lérrco do prédio da Prefeitura
Municipa l de lúna. Rua Desembargador Epami nondas do Amaral. no 58. Centro. lúna-ES. f· para que
chegue ao conhecimcmo de todos os pretensos interessados. foi lm rado o presente Edital. que será
alixado no ha/1 da Prefe itura Municipal de lúna c disponibilizado no mural cktrônieo Jo portal
una.cs. u_o\ .hr.
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Conselheira secretária

