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EDITAL Nº 02/2022 - PMB 

NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES, TITULARES DE DOMÍNIO E 

INTERESSADOS 

ASSUNTO: PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE 

INTERESSE SOCIAL (REURB-S), NO BAIRRO SÃO CAETANO. 

  

O MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, por seu representante, torna público o 

presente edital e comunica à todos que se iniciou o Procedimento de Regularização 

Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) implementado no Bairro São Caetano, nesta 

cidade, autuado sob o protocolo administrativo de nº 1.049, datado de 11 de janeiro de 2022.  

Considerando que o Bairro São Caetano não possui matrícula própria junto ao 

Cartório de Imóveis da Comarca de Balsas, tento em vista que sua ocupação se deu, em sua 

maioria, pela concessão de títulos de aforamento e de domínio, pelo que, assim, as matrículas 

residenciais individuais deverão nascer a partir da matrícula geral nº 12.780. 

Considerando que o núcleo urbano Bairro São Caetano limita-se ao NORTE com o 

Bairro Nova Açucena, à OESTE com o Bairro Cidade Nova, ao SUL com o Bairro São José e 

ao LESTE com os Bairros Catumbi e Bela Vista; 

Considerando que o núcleo urbano Bairro São Caetano confronta-se com ruas 

públicas, situando-se entre a Rua Luís Gomes (norte), Avenida Padre Alcides Zanella (oeste), 

Rua 25 (sul) e Ruas Soldado Bruzaca e 11 (leste), no Município de Balsas/MA. 

Por tais razões, em obediência ao disposto no art. 20, bem como no §1º do art. 31, 

ambos da Lei Federal nº 13.465/2017, NOTIFICO À TODOS OS INTERESSADOS, para 

que se manifestem, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de implicar em perda 

de eventual direito sobre o(s) imóvel(is) objeto deste procedimento de regularização. 

As razões e eventuais documentos de impugnação deverão ser protocolados na sede da 

Prefeitura Municipal. 

Este Edital ficará fixado no mural de publicações da sede da Prefeitura Municipal de 

Balsas/MA pelo prazo mínimo de 30 dias e publicado nos meios oficiais. 
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Balsas/MA, 01 de agosto de 2022. 


