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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 096/2022 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA, juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO MARAJÁ, encontra-
se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE SOCIAL, conforme Lei Federal n° 
13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O núcleo 
urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
 
 
 
 

Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado RUA PROJETADA– BAIRRO MARAJÁ é 
localizado no Município de Coroatá/MA, um terreno 
possuindo área total de 600,00 m². Esta gleba tem como 
limites os seguintes, abaixo relacionadas e de acordo com a 
orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: RUA PROJETADA 
Sul: TERRENO DE TERCEIROS 
Leste: FERNANDO LUIZ ALVES URBANO 
Oeste: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA MENEZES 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
de CARLOS HENRIQUE ARAÚJO DA SILVA, segue-se 
com as distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 0 AO PONTO 1:  mede     20,00  m 
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     30,00  m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     20,00  m 
DO PONTO 3 AO PONTO 0:  mede     30,00  m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titularizam sobre o 
imóvel objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 
31, § 1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 1°, §5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
 
Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.  
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Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
________________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 

_________________________________________________ 
DANIEL SOUSA DA SILVA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 100/2022 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO NOVO AREAL, 
encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na 
modalidade INTERESSE SOCIAL, conforme Lei Federal n° 
13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O núcleo 
urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
 
 
 
 

Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado TRAVESSA VITORINO FREIRE, S/N – 
BAIRRO NOVO AREAL é localizado no Município de 
Coroatá/MA, um terreno om construção possuindo área total 
de 1.736,00 m². Esta gleba tem como limites os seguintes, 
abaixo relacionadas e de acordo com a orientação 
magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: SR° LUIZ 
Sul: SRª ROSA 
Leste: SR°LUIZ 
Oeste: TRAVESSA VITORINO FREIRE 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
da MARCUS WINNYCIUS CARVALHO DO 
NASCIMENTO, segue-se com as distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     28,00 m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     62,00 m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     28,00 m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     62,00 m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titularizam sobre o 
imóvel objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 
31, § 1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 1°, §5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
 
Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
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§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
 
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
_________________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 
_________________________________________________ 

DANIEL SOUSA DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 101/2022 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO MARAJÁ, encontra-
se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE SOCIAL, conforme Lei Federal n° 
13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O núcleo 
urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
 
 
 
 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado RUA PROJETADA, S/N – BAIRRO 
MARAJÁ é localizado no Município de Coroatá/MA, um 
terreno om construção possuindo área total de 180,00 m². Esta 
gleba tem como limites os seguintes, abaixo relacionadas e 
de acordo com a orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: JOSÉ RIBAMAR COSTA NUNES FILHO 
Sul: RUA PROJETADA 
Leste: RAIMUNDO NONATO CARDOSO DE SOUSA 
Oeste: MARIA TEMIS MESQUISTA DE ARAÚJO 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
da MARIA FRANCISCA FERREIRA RAMOS 
CONCEIÇÃO, segue-se com as distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 0 AO PONTO 1:  mede     6,00   m 
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     30,00 m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     6,00   m 
DO PONTO 3 AO PONTO 0:  mede     30,00 m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titularizam sobre o 
imóvel objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 
31, § 1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 1°, §5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
 
Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste  
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
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analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.   
          
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação. 

  

_________________________________________________ 
CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 

_________________________________________________ 
DANIEL SOUSA DA SILVA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
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DECRETO Nº 50/2022 de 03 de Agosto de 2022. 
 
Dispõe sobre a exoneração do servidor FRANCISCO 
CARLINDO BORBA ALVES da Prefeitura Municipal de 
Coroatá e dá outras Providências. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COROATÁ, Estado do 
Maranhão, no uso das atribuições conferidas pela Constituição 
Federal e Lei Orgânica Municipal, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. EXONERAR o servidor FRANCISCO 
CARLINDO BORBA ALVES em razão da preclusão de 
vacância, conforme parecer Jurídico nº 73/2022 e decisão 
executiva do processo nº 9125/2022, portador do RG: 
031332322006-9 e inscrito sob o CPF: 047.982.393-64 do 
cargo de Guarda Municipal vinculado a Secretaria Municipal 
de Governo do Município de Coroatá-MA. 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art.3º. Revogando-se as disposições em contrário,  
 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE do Prefeito Municipal de Coroatá, Estado do 
Maranhão, aos três dias do mês de agosto do ano de dois 
mil e vinte e dois. 
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Decreto n° 051 de 03 de agosto de 2022. 

 
 

DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES 
FACULTATIVAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA 
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
COROATÁ/MA.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE COROATÁ ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 30, II da Constituição Federal, 

DECRETA: 

Art. 1º - Este Decreto autoriza o Município 
de Coroatá a celebrar convênio com instituições financeiras 
para a concessão de empréstimos e financiamentos a 
servidores públicos municipais e agentes políticos, mediante 
desconto em folha de pagamento de valores por eles devidos e 
previamente contratados, devendo haver autorização expressa 
nesse sentido nos contratos supra referenciados.  

Parágrafo único: Para os efeitos deste 
decreto, considera-se:  

a) Contratante: o Município de Coroatá, assim 
qualificado como Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno;  

b) Servidor público municipal: ocupantes de cargos 
efetivos ou em comissão da prefeitura municipal e da 
Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações 
Públicas, além dos que se acham contratados por 
tempo determinado para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, nos 
termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal;  

c) Agentes políticos: os ocupantes de cargos eletivos no 
âmbito do Poder Executivo e Poder Legislativo;  

d) Instituição consignatária: a instituição financeira 
autorizada a conceder empréstimo ou financiamento 
mencionado no caput do Art. 1º;  

 

 

e) Verbas rescisórias: as importâncias devidas em 
dinheiro pelo contratante ao servidor público 
municipal ou agente político em razão de rescisão de 
seu contrato de trabalho ou término do mandato 
eletivo por qualquer motivo.  

Art. 2º - As autorizações constantes dos 
contratos referentes a empréstimos e financiamentos indicados 
no caput do artigo anterior serão de caráter irrevogável e 
irretratável, desde que assim previsto nos respectivos 
contratos.  

§ 1º - o limite somatório dos descontos 
objeto das autorizações contempladas por Lei não poderá, em 
hipótese alguma, ultrapassar 35% (trinta por cento) do 
vencimento bruto do servidor público municipal.  

§ 2º - o prazo máximo de contratação será de 
até 96 meses;  

Art. 3º - Cabe ao contratante informar, no 
demonstrativo de pagamento do servidor, de forma 
discriminada, o valor do desconto mensal decorrente de cada 
operação de empréstimo ou financiamento, bem como os 
custos operacionais, se optar por cobrá-los.  

Art. 4º - Para a realização das operações 
referidas neste Decreto, deve o servidor municipal ou agente 
político optar por instituição consignatária que tenha firmado 
acordo com o Contratante, ficando este último obrigado a 
proceder aos descontos e repasses contratados e autorizados 
pelo servidor ao agente público.  

Art. 5º - Até o integral pagamento do 
empréstimo ou financiamento, as autorizações dos descontos 
somente poderão ser canceladas mediante prévia aquiescência 
da instituição consignatária e do empregado.  

Art. 6º - Em caso de rescisão do contrato de 
trabalho do servidor antes do término da amortização do 
empréstimo, serão mantidos os prazos e encargos 
originalmente previstos, cabendo ao servidor o agente político 
efetuar o pagamento mensal das prestações diariamente a 
instituição consignatária, ficando claro que no momento da  
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rescisão, deverá ser observado pelo Contratante os descontos 
percentuais de 30% (trinta por cento) sobre as verbas 
rescisórias de seus Servidores Públicos Municipais.  

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data 
da sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.  

Registre-se. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coroatá, Estado do 
Maranhão, aos três dias do mês de agosto do ano de dois 
mil e vinte e dois.  
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 5590/2022 PARTES: Prefeitura 
Municipal de Coroatá/MA e a Empresa L DA C XIMENDES 
COMERCIO-EPP, CNPJ sob o nº 18.033.611/0001-00, 
OBJETO Contratação de Empresa Especializada em 
Fornecimento de Peças para Os ônibus Escolares do Município 
de Coroatá-MA, Ano 2022. VIGÊNCIA: 25/07/2022 a 
25/07/2023, valor: R$ 374.714,00 (trezentos e setenta e 
quatro mil, setecentos e quatorze reais), MODALIDADE: 
Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 
10.520/02, subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 
Próprios, Coroatá/MA, 01/08/2022. Eldo de Melo Viana, 
Secretário Municipal de Educação. 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 5590/2022 PARTES: Prefeitura 
Municipal de Coroatá/MA e a Empresa M SILVA MARTINS 
EIRELI-ME, CNPJ sob o nº 21.155.294/0001-09, OBJETO 
Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de 
Peças para Os ônibus Escolares do Município de Coroatá-MA, 
Ano 2022. VIGÊNCIA: 25/07/2022 a 25/07/2023, valor: R$ 
1.016.884,00 (um milhão, dezesseis mil, oitocentos e oitenta 
e quatro reais), MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02, 
subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios, 
Coroatá/MA, 01/08/2022. Eldo de Melo Viana, Secretário 
Municipal de Educação. 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 144/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 5590/2022 PARTES: Prefeitura 
Municipal de Coroatá/MA e a Empresa ORIGINAL AUTO 
PECAS ESERVICOSAUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ sob 
o nº 35.746.723.0001-19, OBJETO Contratação de Empresa 
Especializada em Fornecimento de Peças para Os ônibus 
Escolares do Município de Coroatá-MA, Ano 2022. 
VIGÊNCIA: 25/07/2022 a 25/07/2023, valor: R$ 394.364,50 
(trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e cinquenta centavos), MODALIDADE: 
Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 
10.520/02, subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: 
Próprios, Coroatá/MA, 01/08/2022. Eldo de Melo Viana, 
Secretário Municipal de Educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 


		2022-08-03T13:28:48-0300
	LUIS MENDES FERREIRA FILHO:61363199340




