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Mensagem n. 14/SAJ/DAL/22
Em 9 de maio de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação o Projeto de Lei Complementar que "Autoriza o Poder Executivo 
a outorgar a concessão de direito real de uso de uma área de domínio público municipal à Associação 
Santa Mônica e dá outras providências".

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente Projeto de Lei 
Complementar, razão pela qual submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do 
artigo 74 da Lei Orgânica do Município, possa ser aprovado.

Os motivos que ensejam a aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos 
termos que se seguem, fazendo parte integrante da presente mensagem.

Atenciosamente,

Anderson Ferreira 
Prefimto
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Projeto de Lei Complementar

Assunto: "Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão de direito real de uso de uma área de 
domínio público municipal à Associação Santa Mônica e dá outras providências".

0 presente Projeto de Lei tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a outorgar a 
concessão de direito real de uso de uma área de domínio público municipal, localizada à Avenida Papa João 
Paulo II, no Loteamento Urbanova, à Associação Santa Mônica.

A finalidade da concessão de direito real de uso pretendida é a prestação de serviços na área 
de assistência social, com atendimento às famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, 
em especial de comunidades carentes da região oeste do município.

Fundada em 2014, a Obra Social Santa Mônica é uma associação civil, sem fins lucrativos, 
beneficente, de promoção humana, por meio de atividades e projetos de fortalecimento da convivência 
familiar e comunitária, inclusive com a captação de mantimentos e a articulação com profissionais de 
diversas áreas para dar suporte social às famílias atendidas, sobretudo às necessidades de materiais 
básicos, com roupas, alimentos, itens de higiene pessoal, etc.

Atualmente a entidade atende aproximadamente duzentas famílias com seus mais diversos 
serviços, tais como cursos de preparação para o primeiro emprego e de recolocação no mercado de 
trabalho, incentivo a alfabetização de adultos e apoio às atividades educacionais de crianças e 
adolescentes, preparação de jovens para concursos vestibulinhos e vestibulares, orientação psicossocial, 
atendimentos na área de saúde, oficinas diversas (dança, esportes, música) e doação de cestas de 
alimentos, vestuário e móveis.

Portanto, entendo ser de sumo interesse social para o Município a aprovação deste Projeto 
de Lei Complementar, motivo pelo qual submeto seus termos a juízo dessa Colenda Câmara Municipal.

Cumpre ressaltar que, em consonância com a Lei Orgânica do Município, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais em vigência, o presente Projeto de Lei Complementar 
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano 
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo que as despesas com a escritura, inclusive 
registro e averbações eventualmente necessárias, correrão por conta da Associação Santa Mônica.

Diante do exposto e por sua relevância, submeto o presente Projeto de Lei Complementar 
para apreciação de Vossas Excelências, nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica do Município.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
DE 9 DE MAIO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão 
de direito real de uso de uma área de domínio 
público municipal à Associação Santa Mônica e dá 
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR:

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar a concessão de direito real de uso de 
uma área de terreno de domínio público municipal, localizada à Avenida Papa João Paulo II, s/n, no 
Loteamento Urbanova V, à Associação Santa Mônica, com as seguintes medidas, limites e confrontações:

I - Imóvel: Parte da área institucional do Loteamento Urbanova V;

II - Propriedade: Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP;

III - Localização: Avenida Papa João Paulo II, s/n, Loteamento Urbanova V;

IV - Situação: a área está situada entre a Avenida João Paulo II, Remanescente de Área 
Pública (Feira Livre), Rua Plínio Pedrosa Dias, Avenida Francisco Pandolfi, Lotes 14 e 13 da Quadra 1363 
(Urbanova V) e Propriedade Mitra Diocesana Paróquia Santo Agostinho;

V - Características do Terreno: formato irregular em bom estado de conservação, 
perfazendo três áreas de construção em alvenaria, sendo 264,17m2 (edificação de 2 pavimentos), 
115,19m2 (edificação de 1 pavimento) e 10,43m2 (guarita);

VI - Medidas e Confrontações: inicia-se ponto 1 definido pelas coordenadas N
7.433.699,815m e E 402.706,454m (Datum Sirgas2000), deste segue com azimute e distância de 
301°39'17" e 4,67m; deste segue até o ponto 2 com azimute de 303°59'56" e distância de 0,36m; deste
segue até o ponto 3 com azimute de 307°03'36" e distância de 4,99m; deste segue até o ponto 4 com
azimute de 311°01'33" e distância de 4,24m; deste segue até o ponto 5 com azimute de 316°35'20" e 
distância de 5,82m; deste segue até o ponto 6 com azimute de 320°36'00" e distância de 3,72m; deste
segue até o ponto 7 com azimute de 324<>51'35" e distância de l,llm; deste segue até o ponto 8 com
azimute de 326o17'01" e distância de 5,31m; deste segue até o ponto 9 com azimute de 49<>55'49" e 
distância de 29,99m; deste segue até o ponto 10 com azimute de 317°58'38" e distância de 2,82m; deste 
segue até o ponto 11 com azimute de 291036'51" e distância de 0,66m; deste segue até o ponto 12 com 
azimute de 331°52'33" e distância de 36,86m; deste segue até o ponto 13 com azimute de 41°08'50" e
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distância de 3,94m; deste segue até o ponto 14 com azimute de 42048'18" e distância de 3,92m; deste 
segue até o ponto 15 com azimute de 45°30'51" e distância de 3,99m; deste segue até o ponto 16 com 
azimute de 50°42'02" e distância de 3,91m; deste segue até o ponto 17 com azimute de 56°38'36" e 
distância de 3,82m; deste segue até o ponto 18 com azimute de 60°28'59" e distância de 4,08m; deste 
segue até o ponto 19 com azimute de 65°47'49" e distância de 3,71m; deste segue até o ponto 20 com 
azimute de 70°38'28" e distância de 3,97m; deste segue até o ponto 21 com azimute de 73o50'46" e 
distância de 3,82m; deste segue até o ponto 22 com azimute de 80°20'01" e distância de 4,34m; deste 
segue até o ponto 23 com azimute de 84°39'31" e distância de l,65m; deste segue até o ponto 24 com 
azimute de 87°12,13" e distância de 14,18m; deste segue até o ponto 25 com azimute de 90°28'21" e 
distância de 6,15m; deste segue até o ponto 26 com azimute de 84°42'07" e distância de 7,28m; deste 
segue até o ponto 27 com azimute de 139o02'06" e distância de 44,52m; deste segue até o ponto 28 com 
azimute de 229°24'14" e distância de 47,59m; deste segue até o ponto 29 com azimute de 229°15'24" e 
distância de 48,65m; deste segue até o ponto 1, ponto inicial do perímetro descrito.

VII - Área total: o perímetro descrito perfaz uma área de 5.107,07m2 (cinco mil, cento e sete 
metros e sete decímetros quadrados).

Parágrafo único. A área descrita neste artigo está mais bem caracterizada na Planta, no 
Memorial Descrito e no Laudo de Avaliação anexos, que fazem parte integrante do presente Projeto de Lei 
Complementar.

Art. 29 A área descrita no artigo l9 desta Lei Complementar será destinada à prestação de 
serviços na área de assistência social, com atendimento às famílias de baixa renda ou em situação de 
vulnerabilidade social, sendo a presente concessão outorgada a título gratuito e pelo prazo de 10 (dez) 
anos, a contar da data de assinatura do contrato ou escritura pública de sua concessão, a ser lavrada para 
formalizar o ato.

Art. 39 No instrumento de concessão a ser firmado entre as partes constará 
obrigatoriamente cláusula de reversão, sem direito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias 
realizadas ou acrescidas, se à área ora cedida, no todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa da 
prevista no art. 29 desta Lei Complementar, ou para atendimento do interesse público.

Art. 49 Ocorrendo a retomada do imóvel, a qualquer título, a cessionária fica obrigada a 
entregá-lo em condições idênticas àquelas em que o recebeu, ficando vedada a retirada ou demolição das 
benfeitorias realizadas ou aderidas, se o Poder Executivo optar por mantê-las.

Art. 59 Durante todo o período da presente concessão, a manutenção do imóvel será 
obrigação da Associação Santa Mônica, ficando facultada a fiscalização do Poder concedente, que 
notificará administrativamente a cessionária sobre as obras e serviços a serem executados no local, para 
se evitar a deterioração das benfeitorias e do imóvel.

Art. 69 As despesas com a escritura de concessão, inclusive registro e averbações 
eventualmente necessárias, correrão por conta da Associação Santa Mônica.
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Art. 89 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 9 de maio de 2022.

Anderson Fhcjés^erreira 
Pref/
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Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias
Ponto Azrmute Distãnciatm) Coordenada X(Ei Coordenada Y(N]
1-2 301*39‘17' 4,67 402.706,454 7.433.699,815
2-3 303’59'56“ 0.36 402.702,475 7.433.702,268
3-4 307*03'36" 4,99 402,702,178 7.433,702,468
4-5 311*01'33" 4,24 402.698,198 7.433.705,474
S-6 316*35'20* 5.82 402.694396 7.433.708,260
6-7 320*36’00* 3.72 402.690,996 7.433.712,488
7-8 324*51'35" 1,11 402.688,632 7.433.715,366
8-9 326'irOl* 5,31 402.687394 7.433.716,272
9-10 49’55'49' 29,99 402,685,049 7 433.720,685
10-U 317'58'38* 2,82 402.707,399 7.433,739,990
11-12 291*36'51* 0,66 402.706,111 7.433.742,085
12-13 331*52’33“ 36,86 402.705,499 7.433,742,328
13-14 41*08'50* 3,94 402.688,125 7 433.774,832

14-15 42*48‘18* 3.92 402.690,720 7.433.777,801

15-16 45’30'51* 3,99 402.693,383 7.433.780,676
16-17 50*42’02" 3,91 402.696,228 7.433.783,471

17-18 56*38'36" 3,82 402.699,256 7.433.785,949

18-19 60,28’59” 4,08 402.702,448 7.433-788,051

19-20 65*47'49* 3.71 402.705,996 7433.7M,059

20-21 70*38'28" 3,97 402.709,377 7.433.791.579

21-22 73*50’46" 3,82 402.713,121 7.433.792,894

22-23 8tr20’01" 434 402.716,790 7.433.793,957

23-24 84,39’3i‘l 1,65 402.721.064 7.433,794,685
24-25 8ri2'13" 14,18 402.722.707 7-433,794,839

25-26 90'28'21* 6,15 402.736369 7433,795,530
26-27 84*42‘07* 7,28 402.743,018 7.433.795,480

27-28 139*0206" 44.52 402.750,268 7.433.796,152

28-29 ?29*?4’14M 47.59 402.779,452 7.433.762,538
29-1 229'15'24" 48,65 402.743.317 7.433.731,570
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MEMORIAL DESCRITIVO

De uma área de domínio Público Municipal a ser permissionada para Associação 

Santa Môníca

01- IMÓVEL: - Parte da área institucional do Urbanova V

02 - PROPRIEDADE: - Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP.

03 - LOCALIZAÇÃO: - Av. Papa Joâo Paulo II, n° s/n, Bairro Urbanova V

04 - SITUAÇÃO: - A área está situada entre a Av: João Paulo II, Remanescente de 

Área Pública (Feira Livre), Rua Plínio Pedrosa Dias, Av: Francisco Pandolfi, Lotes 14 e 

13 da Quadra 136a (Urbanova V) e Propriedade Mitra Diocesana Paróquia Santo 

Agostinho

05 - CARACTERÍSTICAS DO TERRENO: - Formato irregular em bom estado de 

conservação, perfazendo três áreas de construção em alvenaria, sendo 264,17m2 

(edificação de 2 pavimentes), 115,19m2 (edificação de 1 pavimento) e 10,43m2 

(guarita).

06 - MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: - Inicia-se ponto 1 definido 

7.433.699,815 m e E 402.706,454 m (Datum Slrgas2000), deste

distância de 301o39'17,‘ e 4,67m 

303°59'56" e distância de 0,36m

307o03'36’’ e distância de 4,99m

311o01'33" e distância de 4,24m; deste segue até o ponto

316o35’20" e distância de 5.82m; deste segue até o ponto

deste segue até o ponto 

deste segue até o ponto 

deste segue até o ponto

pelas coordenadas N 

segue com azimute e

2 com azimute de

3 com azimute de

4 com azimute de

5 com azimute de

6 com azimute de

V
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320°36'00" e distância de 3,72nfi; deste segue até o ponto 7 com azimute de 

324ô51'35’, e distância de 1,11m; deste segue até o ponto 8 com azimute de 

326o17'0r e distância de 5,31 m; deste segue até o ponto 9 com azimute de 49°55'49" 

e distância de 29,99m; deste segue até o ponto 10 com azimute de 317058,38’' e 

distância de 2,82m; deste segue até o ponto 11 com azimute de 291036,6r e distância 

de 0,66m; deste segue até o ponto 12 com azimute de 331052'33" e distância de 

36,86m; deste segue até o ponto 13 com azimute de 41°08,50" e distância de 3,94m; 

deste segue até o ponto 14 com azimute de 42048'18" e distância de 3,92m; deste 

segue até o ponto 15 com azimute de 45o30,51’’ e distância de 3,99m; deste segue 

até 0 ponto 16 com azimute de 50°42,02" e distância de 3,91 m; deste segue até o 

ponto 17 com azimute de 56038'36" e distância de 3,82m; deste segue até o ponto 18 

com azimute de 60°28,59" e distância de 4,08m; deste segue até o ponto 19 com 

azimute de 65°47,49" e distância de 3,71 m; deste segue até o ponto 20 com azimute 

de 70°38’28" e distância de 3,97m; deste segue até o ponto 21 com azimute de 

73°50’46" e distância de 3,82m; deste segue até o ponto 22 com azimute de 80°20'0r 

e distância de 4,34m; deste segue até o ponto 23 com azimute de 84039'31" e 

distância de 1,65m; deste segue até o ponto 24 com azimute de 87°12'13" e distância 

de 14,18m; deste segue até o ponto 25 com azimute de 90°28'2r e distância de 

6,15m; deste segue até o ponto 26 com azimute de 84o42'07" e distância de 7>28m; 
deste segue até o ponto 27 com azimute de 139<’02,06" e distância de 44,52m; deste 

segue até o ponto 28 com azimute de 229024'14" e distância de 47,59m; deste segue 

até o ponto 29 com azimute de 229°15'24" e distância de 48,65m; deste segue até o 

ponto 1, ponto inicial do perímetro descrito.

07 - ÁREA TOTAL: - O perímetro descrito perfaz uma área de 5.107,07m2 (Cinco mil, 
cento e sete metros e sete decímetros quadrados).

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200390039003500300034003A005000, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, aos 05 de maio de 2022.

larcela dos Santos Rodrigues 

Técnico em Agrimensura

rtimiano DiasValdir

Chefe de Avaliações

Arq. Gláuc 

Secretário de G

arca Rocha 

abitacional e Obras
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL N° 002DAA-SAJ/22.
(referente ao processo interno n.° 53.762/22).

1. Proprietária: Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sediada à Rua José de 
Alencar, 123 - Centro.

2. Interessada: Obra Social e Assistencial Nossa Senhora do Rosário.

3. Objetivo: tem o presente laudo, a finalidade de determinar o valor de um imóvel.

4. Localização: o imóvel está situado na Avenida Papa João Paulo II, Urbanova V, São José 
dos Campos - SP.

5. Características do terreno: plano de formato irregular.

6. Área total: o perímetro do terreno encerra á área de 5.107,07m2 com área construída de 
389,79m2.

7. Vistoria: inspecionando o imóvel, observamos estar localizada em um bairro de classe 
média.

8. Para avaliar o terreno utilizamos as normas do IBAPE-SP - Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo.

9. Pesquisa de valores:

Elemento n.° 01:
Informação obtida dia 08/03/2.022, telefone 3949-9999 ou 99650-2508.
Anunciado na internet.
Local: Rua Eudócio de Paula, Urbanova.
Área de 438,OOm2.
Topografia plana.
Valor = R$640.000,00.
Valor unitário = 640.000,00/438,00 = R$1.461,19/m2.

Elemento n.° 02:
Informação obtida dia 08/03/2.022, telefone 99125-8533 .
Anunciado na internet.
Local: Avenida José Pinto Ferreira, Urbanova.
Área de 451,20m2.
Topografia plana.
Valor = R$750.000,00.
Valor unitário = 750.000,00/451,20 = R$1.662,23/m2.

Elemento n.° 03:
Informação obtida dia 08/03/2.022, telefone 99232-6408 .
Anunciado na internet.
Local: Rua Inês Maria Antonieta Bonádio Weiss, Urbanova.
Área de 650,OOm2.
Topografia plana.
Valor = R$845.000,00.
Valor unitário = 845.000,00/650,00 = R$1.300,00/m2.

Elemento n.° 04:
Informação obtida dia 08/03/2.022, telefone 99200-1518 .
Anunciado na internet.
Local: Rua Inês Maria Cuoghi, Urbanova.
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Área de 765,OOm2.
Topografia plana.
Valor = R$850.000,00.
Valor unitário = 850.000,00/765,00 = R$1.111,11/m2.

Elemento n.° 05:
Informação obtida dia 08/03/2.022, telefone 99133-2818 .
Anunciado na internet.
Local: Avenida Antonio Widmer, Urbanova.
Área de 355,OOm2.
Topografia plana.
Valor = R$510.000,00.
Valor unitário = 510.000,00/355,00 = R$1.436,62/m2.

10. Homogeneização dos valores: considerando como lote padrão uma área plana, com 
10,OOm de frente e profundidade de 30,OOm, com os melhoramentos públicos de rua 
pavimentada, energia elétrica, água potável e esgoto:

Fator de fonte (Ff), Considerado 0,90 para imóveis em oferta de venda, que supõe existir 
uma elasticidade de negociação.

Ft = Fator de testada = (Tí/Tr)0,25:
Ti = 10,00 m, testada ideal correspondente à zona onde se situa o imóvel.
Tr = testada real do elemento pesquisado.
Não considerando do Ft o que extrapolar o intervalo:
(1/2)0,25 <Ft< (2)0,25.

Fp = Fator de profundidade:
Pmin = Profundidade mínima padrão = 20,00 m.
Pmáx = Profundidade máxima padrão = 40,00 m.
Peq = Profundidade equivalente = Área/testada.

Para Pmi/2 < Peq < 2 x Pmáx então:

Se Pmi/2 < Peq < Pmi Fp = (Pmin/ Peq)0,50

Se Pmi < Peq < Pmáx Fp = 1,00.

Se Pmáx < Peq < 2 x Pmáx ^ Fp = (Peq/ Pmáx)0,50

Para Peq < Pmin/2 ou Peq > 2 x Pmáx ^ Fp = (2)0'50 = 1,41.

Fator de Topografia (Fto), indicados na tabela e leva em consideração a declividade da 
superfície dos lotes.

Fa = Fator de área.
Fa = (Ap/Aa)0’125.
Ap = área do elemento da pesquisa.
Aa = área avaliando.
Fa = (Ap/5.107,07)0,125.

Valor homogeneizado = Vh = Vu x Ff x Ft x Fp x Fto x Fa.
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Elemento Vu Ff Ft Fp Fto F. Área Vh
01 1.461,19 0,90 1,00 1,00 1,00 0,74 973,15
02 1.662,23 0,90 1,00 1,00 1,00 0,74 1.107,05
03 1.300,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,77 900,90
04 1.111,11 0,90 1,00 1,00 1,00 0,79 790,00
05 1.436,62 0,90 1,00 1,00 1,00 0,72 930,93

Vm = Valor médio 940,41
+30%= X X 1,3 1.222,53
-30% = X X 0,70 658,29

2=i(x-XiF
115,23hl n-1

Como não existe nenhum valor que extrapola os limites de ±3(K do valor médio, os 
elementos pesquisados satisfazem essa exigência.

A distribuição t de Student, estima a média da população com confiança de 80% de 
resultados certos, com uma pequena amostra de N=5 (V=N-1=4, tc = t0,9o = 1,53) por:

l^ = x± = 940,41 ± 1,53^^ = 940,41 ± 88,15

Com confiança de [(1.028,56 - 852,26)/940,41]100 = 18,75% < 30%

852,26< n < 1.028,56 

Grau III.

11.Cálculo do valor do terreno (Vt), considerando o Fator de Testada (Ft), Fator de 
Profundidade (Fp) e Fator de Topografia (Fto):

Vt = Área x Vm x Ft x Fp x Fto.

Área = m2.

Vm = R$/m2.

Ft = 1,00.
Ft = Fator de testada = (Tr/Ti)0,25.
Tr = testada real da área avalianda = 10,00m.
Ti = 10,00 m, testada ideal correspondente á zona onde se situa o imóvel.
Não considerando do Ft o que extrapolar o intervalo:

0,25 0,25
(1/2) <= Ft <= (2) .

Fp = 1,00.
P(mi) = Profundidade mínima padrão = 20,00m.
P(máx) = Profundidade máxima padrão = 40,00m.
P(eq) = Profundidade equivalente.

Para P(mi)/2 <= P(eq) <= 2 x P(máx) então:

Se P(mi)/2 <= P(eq) < P(mi):
Fp = (P(eq)/P(mi))050.

Se P(mi) <= P(eq) <= P(máx) então Fp = 1,00.

Se P(máx) < P(eq) <= 2 x P(máx):
Fp = (P(máx)/P(eq))0,50.

Para P(eq) < P(mi)/2 ou P(eq) > 2 x P(máx) então:
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0,50
Fp = (1/2) =0,71.

Fto = 1,00 = Fator de topografia, que considera o terreno plano.

Vt = Área x Vhm x Ft x Fp x Fto.

Vt = 5.107,07 X 940,41 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 4.802.739,70.

12. Cálculo do valor da construção (Vc), de acordo com CDB PN-R1 de 02/2022:

Vc = Área construída (Ac) x CDB x Correção do Padrão (CP) x B.D.I.

Vc = Ac X CUB X CP X B.D.I. x Fi.

CDB em R$/m2= Custos Unitários Básico no Estado de São Paulo.

CP = Corrige a variação de padrão entre o CUB considerado e o padrão existente na área 
da construção que está sendo calculada.

B.D.I. = 1,00 = Benefício e Despesas Indiretas que inclui o lucro do construtor, despesas 
administrativas, etc.

Fi = Fator de idade, calculado pelo método da linha reta.
Vr = Valor residual = 25% do Vc.
Vu = Vida útil provável = 60 anos. 
lAE = Idade Atual Estimada = 10 anos 
FI = 0,25 + 0,75 X (60 - IAE)/60.

Local Área CUB CP B.D.I. Fi Vc
Construção 389,79 2.101,73 0,80 1,00 0,88 576.740,27

13. Valor total do imóvel (Vti):

Vti = Vt + Vac.

Vti = 4.802.739,70 + 576.740,27 = R$5.379.479,97.

Portanto, o valor do imóvel é cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e nove Reais e noventa e sete centavos.

14. Encerramento; o presente laudo vai impresso em quatro folhas apenas no anverso, 
estando a última datada e assinada e as demais rubricadas.

Secretaria de Apoio Jurídico, 14 de Março de 2.022.

fi

Eng.° Alfredo Dimas Moreira Garcia 
Avaliador CREA 0600.89464.9/D.
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