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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO, designado 
nos termos da Portaria nº 361/2021 de 29 de 
novembro de 2021 publicada no Diário Oficial do 
Município em 30 de novembro de 2021, edição nº 
073, no uso das suas atribuições legais e tendo em 
vista o disposto na Lei Municipal nº 003/2021, no 
art. 64 da Lei Federal nº 13.465/2017 e no art. 1.276 
do Código Civil, que resultou na instauração do 
Processo Administrativo nº 9609/2021tendo como 
objeto a caracterização e a comprovação da situação 
de vacância e abandono do imóvel situado na Rua 
Senador Leite, S/N, Centro, em Coroatá/MA, 
notadamente onde funcionou há anos a Coletoria 
Estadual do Maranhão, assim como a 
Promotoria Estadual, sem registro perante o 
Cartório de Registro Imobiliário do Município. 

Por não haver sido encontrado endereços onde 
possam ser localizado o proprietário do imóvel ou 
titular do domínio, neste ato, nos termos do previsto 
no art. 66, § 7º c/c art. 3º, § 2º, da Lei Municipal nº 
003/2021 NOTIFICA, pelo presente edital a todos 
os proprietários e/ou titulares de domínio do imóvel 
objeto da presente notificação nos autos do referido 
Processo Administrativo a fim de apresentar defesa 
no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da 

 

 

publicação do presente ato. 

Os autos do procedimento administrativo poderão 
ser consultados e acessados na íntegra na sede da 
Prefeitura Municipal de Coroatá em horário 
comercial (das 8 h às 14 h). 

O não atendimento ao disposto no presente edital no 
prazo nele estabelecido importará no 
reconhecimento e aplicação dos efeitos da revelia, 
ensejando assim, o julgamento antecipado do 
processo no estado em que se encontrar. 

Coroatá-MA, 06 de dezembro de 2021. 

 

_________________________________________ 

Manasses Lima 
Presidente da Comissão 
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