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RESOLUÇÃO CME/CTA n° 005, de 28 novembro de 
2022.  

Recredencia e Autoriza o Funcionamento de Educação 
Infantil Privada do Colégio Diocesano de Coroatá Dom 
Reinaldo Pünder, para a oferta de Educação Infantil de 
dois (02) a cinco (05) anos e onze (11) meses de idade.  

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
COROATÁ/MA – CME, criado nos termos do artigo 211, da 
Constituição Federal, do artigo 8º e § 2º, da Lei 9394/96 – 
LDB, do artigo 158, da Lei Orgânica do Município e da Lei 
Municipal 213/01, art. 2º, é órgão público e autônomo, com 
atribuições normativa, deliberativa, mobilizadora,                  
fiscalizadora, consultiva, propositiva e de acompanhamento de 
controle social. Fundamentado na Resolução 003/2007, artigo 
2° estabelece competências de credenciar, recredenciar, 
autorizar e desativar o funcionamento dos Estabelecimentos 
Escolares do Sistema Municipal de Ensino.  
 
RESOLVE:  

Art.1°- Recredenciar a Educação Infantil do Colégio 
Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo Pünder, no município de 
Coroatá/Ma para crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e onze 
(11) meses de idade.    

Art. 2°- Autorizar o funcionamento da Educação Infantil 
Privada - Colégio Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo 
Pünder, para atendimento de crianças de 02 (dois) a cinco (05) 
anos e onze (11) meses de idade, neste Estabelecimento de 
Ensino.     

Art 3° - Declarar a Educação Infantil do Colégio Diocesano 
de Coroatá Dom Reinaldo Pünder, no município de 
Coroatá/Ma - APTA para o atendimento da Educação Infantil 
de dois (02) a cinco (05) anos e onze (11) meses de idade.   

Paragrafo único - O Conselho Municipal de Educação aprova 
por unanimidade o funcionamento da Educação Infantil do 
Colégio Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo Pünder, levando 
em consideração alguns aspectos destacados no Parecer 
001/2002, adequando-se à legislação vigente.  

Art. 4° - O recredenciamento concedido ao Colégio Diocesano 
de Coroatá Dom Reinaldo Pünder - Educação Infantil terá seu 
registro de validade pelo prazo máximo de cinco (05) anos, a 
contar da data da publicação do referido Parecer e Resolução 
do CME/CTA, ato legal que a recredencia.   

Parágrafo único - O Recredenciamento e Autorização de 
Funcionamento da Educação Infantil terá prazo máximo de 5 
(cinco) anos, quando deverá solicitar  um novo 
recredenciamento, de acordo com a legislação nacional e 
municipal vigente. Entretanto, a instituição requerente terá 
prazo máximo de 3 (três) anos para proceder aos ajustes das 
pendências arroladas no Parecer 001/2022, a contar da data de 
publicação desta Resolução. 

Art. 5°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Coroatá/MA, 28 de novembro de 2022. 

 
 

Maria de Lourdes Lima dos Reis 
Presidente do Conselho Municipal de Educação 
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INTERESSADO: Colégio Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo Pünder. 
ASSUNTO: Reconhecer a Educação Infantil do Colégio Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo Pünder, recredenciado e 
autorizado a funcionar pelo Conselho Municipal de Educação. 
RELATORA: Maria de Lourdes Lima dos Reis e Wanessa Karoena R. Lemos. 
MUNICÍPIO: Coroatá UF: MA 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
PARECER CME/N°: 001/2022 - CME/CTA 
APROVADO EM: 23/11/2022 COLEGIADO: CME/CTA 

 
O Conselho Municipal de Educação – CME, criado nos termos 
do artigo 211, da Constituição Federal, do artigo 8º e § 2º, da 
Lei 9394/96 – LDB, do artigo 158, da Lei Orgânica do 
Município e da Lei Municipal 213/01, art. 2º, é órgão público 
e autônomo, com atribuições normativa, deliberativa, 
mobilizadora, fiscalizadora, consultiva, propositiva e de 
acompanhamento de controle social. Fundamentado na 
Resolução 003/2007, artigo 2° estabelece competências de 
credenciar e autorizar o funcionamento dos estabelecimentos 
de ensino do Sistema Municipal de Ensino de Coroatá-
Maranhão. 
 
1. RELATÓRIO 
 
Conforme determinação do Conselho Municipal de Educação 
de Coroatá- Maranhão estabelecido na Resolução nº 003/2007 
ao Colégio Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo Pünder para 
funcionamento da Educação Infantil, enviou a documentação 
expressa a seguir: 
 
1.1 Recredenciamento da Educação Infantil: 
Dos documentos necessários à autorização de 
funcionamento Educação Infantil que são: 
 
1. Ofício dirigido à Secretaria Municipal de Educação 
e requerimento à Presidência do Conselho Municipal de 
Educação, subscrito pelo representante legal da instituição; 

2. Cópia do ato constituído da entidade mantenedora, 
devidamente registrado no órgão competente; 
3. Comprovante de inscrição da entidade mantenedora 
do cadastro de pessoa jurídica do ministério da fazenda-CNPJ 
com registro do nome de fantasia, do nome empresarial da 
atividade econômica em educação; 
4. Alvará de funcionamento atualizado; 
5. Alvará atualizado da vigilância sanitária; 
 

6.         Certificado de segurança do corpo de bombeiros; 
7. Comprovação de propriedade do imóvel ou condição 
legal da sua ocupação por prazo não inferior a 02 (dois) anos; 
8. Laudo técnico atualizado atestando as condições de 
habilidade assinado por engenheiro civil habilitado 
acompanhado pela respectiva anotação de responsabilidade 
técnica-ART, com descrição das condições da (s): 
a) A localização do prédio e terreno que não ofereça 
risco à segurança de seus usuários, em total conformidade com 
a legislação; 
b) Instalações físicas, bem como das redes elétrica, 
hidráulica e sanitária; 

c) Acessibilidade de pessoas com deficiência, em 
conformidade com a legislação pertinente; 
9. Carta de habite-se; 

10. Relação detalhada do mobiliário e equipamentos 
existentes na escola como laboratório, bibliotecas, sala de 
leituras, berçário, refeitório entre outros; 
11. Acervo bibliográfico, indicando título e quantidade; 

12. Relação dos recursos pedagógicos utilizados 
desenvolvimento da programação curricular; 
13. Relação, devidamente assinada, pelo corpo docente 
responsável pela respectiva etapa e/ou modalidade da 
Educação Básica, com indicação dos componentes 
curriculares acompanhadas de cópias autenticadas dos 
diplomas que comprovem a devida habilitação; 
14. Relação, devidamente assinada do corpo 
administrativo e técnico pedagógico, acompanhada de cópia 
autenticada dos certificados ou diplomas que comprovem a 
devida habilitação; 
a) A comprovação de habilitação do diretor e do corpo 
técnico pedagógico deve atender o disposto no artigo 64 da Lei 
n° 9.394/96-LDB; 
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b) O secretário escolar deve ter formação mínima em 
nível médio em secretariado escolar. 
15. Regimento Escolar (ato e parecer de aprovação da 
instituição escolar); 

16. Proposta Pedagógica (parecer de aprovação da 
instituição escolar), incluindo necessariamente, o plano 
curricular (alinhados à BNCC/DCTMA); 
17. Especificação da escritura escolar e arquivo; 

18. Declaração de capacidade física de matrícula por 
aluno; 

19. Planta baixa (croqui) dos espaços e de localização, 
comprovando instalação física compatíveis com a etapa ou 
modalidade da Educação Básica a ser oferecida, observando os 
padrões de qualidade estabelecidos na legislação vigente. 
a) De localização do prédio escolar com indicações de seu 
entorno, com especificações das áreas constituída e total; 
20. Previsão de matrícula, indicando a oferta de etapas ou 
modalidades da Educação Básica, com respectiva quantidade 
de aluno por turma e turno, obedecida a seguinte relação 
professor/aluno; 
a) Em creche: 

I- Crianças até 1 (um) ano – para cada 6 (seis) a 8 (oito) 
crianças, um professor no mínimo; 
II- Crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos – para cada 12 
(doze) crianças, um professor no mínimo; 
b) Em pré-escola 

I- Crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos – até 25 
(vinte e cinco) crianças por professor. 

2 ANÁLISE DA COMISSÃO VERIFICADORA 
- CVEI 
 
O pedido de recredenciamento e autorização de funcionamento 
da Educação Infantil do Colégio Diocesano de Coroatá 
Dom Reinaldo Pünder foi recebido pelo Conselho Municipal 
de Educação de Coroatá, na data de 23 de maio, anexado ao 
ofício nº 009 de 27 de maio de 2022, enviado pelo Secretário 
Municipal de Educação que endossa a solicitação da 
Instituição Escolar. Gerando o processo nº 001/2022, a 
Comissão de Educação Básica etapa Ensino Infantil - CVEI 
realizou uma análise prévia, constatando a falta de alguns 
 

documentos importantes para complementar o rol no 
processo. Em visita a instituição foi requisitada as 
documentações, aos quais foram entregues ao Conselho 
Municipal de Educação – CME. Dos documentos em anexos 
solicitados por meio da Resolução CME/CTA nº 003/2007, 
encontram-se arrolados no processo 001/2022 cuja, lista de 
verificação, foi preenchida “in loco” pelos membros da CVEl, 
observou-se que a Instituição deve ajustar-se à legislação e 
recomenda-se um olhar atento nos aspectos dos quais 
destacam-se: 

2.2 Nos aspectos Físicos: 
 
2.2.1 Direcionamento da abertura da porta de banheiro 
PNE (norma para implantação de banheiro para pessoa com 
deficiência, cadeirantes); 
2.2.2 Readequações do forro de gesso da área da cozinha; 

2.2.3 Sinalizações de extintores com demarcação 
ineficiente; 

2.2.4 Iluminação e ventilação dos corredores insuficientes; 

2.2.5 Acessibilidade à biblioteca deve 
ser solucionada (acesso no momento 
somente pela escada); 
2.2.6 Verificou-se que a turma do Infantil 2A possui área 
atual de 23,39 m², e a área necessária é de 24,10 m², visto que 
são exigidos 1,2 m² por aluno, acrescido de 2,5 m² de espaço 
para a mesa do professor; 
2.2.7 Verificou-se que a turma do Infantil 2B possui área 
atual de 20,73 m², e a área necessária é de 24,10 m², visto que 
é exigido 1,2 m² por aluno, acrescido de 2,5 m² de espaço para 
a mesa do professor. 

2.3 Nos aspectos Pedagógicos: 

2.3.1 Estruturar com materiais pedagógicos específicos a 
sala de intervenção (recurso multifuncional) dos alunos com 
deficiência, de acordo com suas necessidades educacionais; 
2.3.2 Alinhar e tornar mais evidente na Proposta 
Pedagógica os eixos estruturantes das aprendizagens ao 
desenvolvimento das crianças que são as interações e as 
brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se; 
2.3.3 Atualizar o Regimento Interno Escolar; 
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2.3.4 Ofertar mais livros da literatura infantil no acervo; 

2.3.5 Construir e apresentar o plano de formação 
continuada aos professores que desenvolvem trabalho 
pedagógico às crianças com deficiência (PCDs). 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Face ao exposto, a Comissão de Educação Básica – 
Educação Infantil/CVEI propõe que este Conselho: 

2.1 Recredencie a Educação Infantil do Colégio 
Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo Pünder, no município 
de Coroatá-Maranhão para crianças de 02 (dois) a 05 
(cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, conforme a 
Resolução CME/CTA n° 003/2007. 
2.2 Autorize o funcionamento da Educação 
Infantil Privada - Colégio Diocesano de Coroatá Dom 
Reinaldo Pünder para atendimento de crianças de 02 (dois) 
a 0 5  ( cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, neste 
Estabelecimento de Ensino. 

2.3 Declare a Educação Infantil do Colégio 
Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo Pünder, no município de 
Coroatá-Maranhão - APTA para o atendimento da Educação 
Infantil de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de 
idade, com as seguintes ressalvas a serem cumpridas, conforme 
solicitações relacionadas nos itens 2.2 aos 2.3 do presente 
Parecer, no prazo máximo de 03 (três) anos  a contar do 
recebimento deste, pela Mantenedora da Instituição. 
2.4 O recredenciamento concedido ao Colégio 
Diocesano de Coroatá Dom Reinaldo Pünder - Educação 
Infantil terá validade máxima de 05 (cinco) anos a contar da 
data da emissão do referido Parecer do CME/CTA, ato legal 
que a credencia. 

4 CONCLUSÃO 
 

O Conselho Municipal de Educação de Coroatá, através da 
Comissão de Educação Básica do Ensino Infantil manifestou-
se favoravelmente ao Recredenciamento e Autorização de 
Funcionamento da Educação Infantil, com ajustes das 
pendências acima citadas no prazo máximo de 03 (três) anos 
para adequações. O ato de recredenciamento e autorização tem 
validade de 05 (cinco) anos, quando a instituição deverá 

solicitar a abertura de um novo registro para o 
recredencimento, de acordo com a legislação nacional e 
municipal vigente. 
 
Aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes 
na Sessão Plenária Ordinária, de 23 de novembro de 
2022. 

COMISSÂO VERIFICADORA EDUCAÇÃO INFANTIL 
– CVEI 

 
Wanessa Karoene Rodrigues Lemos 
 Genilson de Sousa Silva 
Adriana de Sousa Lima 
Elizete Nery Lima 
Sérgio Luís Moraes Rodrigues,  
Jefferson Moraes Machado e 
Lennon Franco Costa da Silva  
Francinete Matos Arruda 
 
5 DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO GERAL 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO aprova, por 
unanimidade, à decisão da Câmara de Educação Básica e 
deve acompanhar os procedimentos deste parecer. 
 

Coroatá-MA, 23 de novembro de 2022. 

É o Parecer.  

Maria de Lourdes Lima dos Reis 
Conselheira Relatora 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 154/2022 
 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECIFICO – REURB-E 
 
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 CENTRO, encontra-
se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE ESPECIFICO, 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 AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, N° 
969, BAIRRO CENTRO é localizado no Município de 
Coroatá/MA, um terreno com construção possuindo área total 
de 200,00 m². Esta gleba tem como limites os seguintes, 
abaixo relacionadas e de acordo com a orientação 
magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA  
Sul: ÁREA DO MUNICIPIO 
Leste: ERBENHA ARCANJO 
Oeste: NILTON MARTINS COSTA 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 

comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
da LARISSA DA CONCEIÇÃO COSTA, segue-se com as 
distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     4,00   m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     50,00 m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     4,00   m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     50,00 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 titulariam 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.            
 
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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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 155/2022 
 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECIFICO – REURB-E 
 
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 CENTRO, encontra-
se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE ESPECIFICO, 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 AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, N° 
971, BAIRRO CENTRO é localizado no Município de 
Coroatá/MA, um terreno com construção possuindo área total 
de 200,00 m². Esta gleba tem como limites os seguintes, 
abaixo relacionadas e de acordo com a orientação 
magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA  
Sul: ÁREA DO MUNICIPIO 
Leste: LARISSA DA CONCEIÇÃO COSTA 
Oeste: ROSEANE VIEIRA 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto  

comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade  
da NILTON MARTINS COSTA, segue-se com as 
distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     4,00   m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     50,00 m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     4,00   m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     50,00 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 titulariam 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.            
 
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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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 156/2022 
 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECIFICO – REURB-E 
 
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 CENTRO, encontra-
se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE ESPECIFICO, 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 RODOVIA MA 020 – LOTEAMENTO 
NETINHO, S/N, BAIRRO CENTRO é localizado no 
Município de Coroatá/MA, um terreno com construção 
possuindo área total de 200,00 m². Esta gleba tem como 
limites os seguintes, abaixo relacionadas e de acordo com a 
orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: PROPRIEDADE DE TERCEIROS  
Sul: RODOVIA MA-020 
Leste: PROPRIEDADE DE TERCEIROS 
Oeste: LEYDIANA SOUSA SIMIAO COSTA//DANIEL 
BRANDÃO 
 

Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
da IDA VALERIA NUNES DE OLIVEIRA, segue-se com 
as distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     76,30 m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     72,00 m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     18,20 m 
DO PONTO 4 AO PONTO 5:  mede     75,80 m 
DO PONTO 5 AO PONTO 6:  mede     32,80 m 
DO PONTO 6 AO PONTO 7:  mede     38,20 m 
DO PONTO 7 AO PONTO 8:  mede     39,20 m 
DO PONTO 8 AO PONTO 9:  mede     92,89 m 
DO PONTO 9 AO PONTO 1:  mede     51,77 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 titulariam 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.            
 
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.  
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CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

______________________________________________ 
DANIEL SOUSA DA SILVA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
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