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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 BENJAMIM CONSTANT, N° 2667 –
BAIRRO MAÇARANDUBA é localizado no Município de
Coroatá/MA, um terreno om construção possuindo área total
de 150,69 m². Esta gleba tem como limites os seguintes,
abaixo relacionadas e de acordo com a orientação
magnética.
LIMITANTES:
Norte: RUA BENJAMIM CONSTANT
Sul: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO
Leste: JANIO HONORATO
Oeste: TERNILDA SILVA BEZERRA

Assinado de forma digital por LUIS
MENDES FERREIRA FILHO:61363199340
Dados: 2022.09.19 13:00:03 -03'00'

_________________________________________________
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 119/2022
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
SOCIAL - REURB-S

DE

INTERESSE

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 MAÇARANDUBA,
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

Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade
da RAQUEL CRISTINA DIAS DO NASCIMENTO,
segue-se com as distâncias.
DISTÂNCIAS:
DO PONTO 0 AO PONTO 1: mede
DO PONTO 1 AO PONTO 2: mede
DO PONTO 2 AO PONTO 3: mede
DO PONTO 3 AO PONTO 0: mede
Segundo levantamento planimétrico.

5,96 m
25,20 m
6,00 m
25,20 m

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
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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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DECRETO Nº 55/2022 de 19 de Setembro de 2022.

DECRETO Nº 56/2022 de 19 de Setembro de 2022.

Dispõe sobre a exoneração da Secretária de Políticas Públicas
para Mulheres e Empreendedorismo da Prefeitura Municipal
de Coroatá e dá outras Providências.

Dispõe sobre a nomeação da Secretária Municipal de Indústria,
Comércio e Mulher 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 do Municipal,

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

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR FRANCISCA RÉGIA PINHEIRO
DE MENEZES portadora do RG: 15805752000-7 inscrita sob
o CPF: 251.824.203-15, do cargo de Secretária de Políticas
Públicas para Mulheres e Empreendedorismo do Município de
Coroatá-MA.

Art. 1º. NOMEAR FRANCISCA RÉGIA PINHEIRO DE
MENEZES portadora do RG: 15805752000-7 inscrita sob o
CPF: 251.824.203-15, no cargo de Secretária Indústria,
Comércio e Mulher do Município de Coroatá-MA.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogando-se as disposições em contrário.
Art. 3º Revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
GABINETE do Prefeito Municipal de Coroatá, Estado do
Maranhão, aos dezenove dias do mês de setembro do ano
de dois mil e vinte e dois.

GABINETE do Prefeito Municipal de Coroatá, Estado do
Maranhão, aos dezenove dias do mês de setembro do ano
de dois mil e vinte e dois.
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DECRETO N°57/2021 de 19 de Setembro de 2022.

DECRETO N°58/2021 de 19 de Setembro de 2022.

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

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

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o servidor DANIEL SOUSA DA SILVA
portador do RG: 027731052004-8 inscrito sob o CPF:
022.093.363-41 no cargo de Secretário Municipal de
Assistência Social e Trabalho, conforme Lei Complementar
nº014/2022.

Art. 1º NOMEAR o servidor ERINALDO RODRIGUES
DE SOUSA portador do RG: 0278197720047-1 inscrito sob o
CPF: 021.688.243-55 no cargo de Secretário Municipal de
Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, conforme Lei
Complementar nº014/2022.

Art. 2º. Esta Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Art. 3º. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE do Prefeito Municipal de Coroatá, Estado do
Maranhão, aos dezenove dias do mês de setembro do ano
de dois mil e vinte e dois.

GABINETE do Prefeito Municipal de Coroatá, Estado do
Maranhão, aos dezenove dias do mês de setembro do ano
de dois mil e vinte e dois.
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ESTATUTO
SOCIAL
DA
ASSOCIAÇÃO
DE
TERREIROS E TENDAS DE RELIGIÃO DE MATRIZ
AFRICANA DO MUNICÍPIO DE COROATÁ-ATTMAC.
CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO E NATUREZA
DA ASSOCIAÇÃO, SEDE E SEUS FINS
Artigo 1º – A Associação de Terreiros e Tendas de Religião
de Matriz Africana do Município de Coroatá, pessoa jurídica
de direito privado, organização religiosa, sem fins lucrativos,
com sede na Avenida Cajueiro, s/n, bairro Cajueiro, Município
de Coroatá, Estado do Maranhão. CEP: 65415-000, reger-se-á
pelo presente estatuto e pela legislação pertinente.
CAPÍTULO II - DOS FUNDADORES
Artigo 2º - Os fundadores da Associação são:
JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA ALVIM, brasileiro, solteiro,
lavrador, RG: 17272642001-4 e CPF sob nº: 695.811.183-49,
residente e domiciliado na 2ª travessa da Maracangalha, nº 19,
Vila Vavá, Coroatá/MA;
LUIZA gomes de melo, brasileira, lavradora, residente e
domiciliada na rua 13, nº 05, bairro da União , CEP: 65.415000, Coroatá/MA;
RAIMUNDO JOSÉ COSTA DOS SANTOS, Rg nº
052871832014-8 e CPF: 224.455.523- 20, residente e
domiciliado na Rua 08, quadra G, casa 03, Bairro Cohab,
Coroatá/MA;
CARLOS ANTÔNIO SALES NUNES, Rg: 033522702007-2
e CPF: 037.618.153-28, residente e domiciliado na Avenida 1,
quadra 8, casa 50, residencial Eco Marajá, Coroatá/MA; 2
MARIA EDINETE ANDRADE DE SOUSA, Rg:
024336352003-0 e CPF: 009.881.453-24, residente e
domiciliada na Rua da Palmeira Torta, s/n, bairro Village das
Palmeira, Coroatá/MA e
CELSON NOGUEIRA MARINS, Rg: 0286998220053, CPF:
375.610.652-72, residente e domiciliado na 2ª travessa da
Maracangalha, nº 120, Vila Vavá, Coroatá/MA.
Artigo 3º – A associação tem por objetivos:
I. Propagar a fé em Jesus Cristo – Oxalá
II. Defender a Doutrina Espiritualista de Umbanda em seus
aspectos essenciais, na realização de trabalhos visando o bem

estar e a elevação espiritual do homem;
III. Difundir os conhecimentos de sua doutrina
IV. Manter intercâmbio cultural e cooperação com entidades
religiosas afins
V. Oferecer à comunidade serviços de assistência espiritual e
social
VI. Dar assistência material à comunidade carente, inclusive
colaborando nas campanhas públicas de auxílio às pessoas.
VII. Promover atividades de organizações associativas ligadas
à cultura e a arte
VIII. Promover atividades artísticas, criativas e de espetáculos.
Artigo 4º – A sede da associação se denominará “Associação
de Terreiros e Tendas de Religião de Matriz Africana do
Município de Coroatá”.
Artigo 5º – O prazo de duração da associação é de 5 (cinco)
anos.
CAPÍTULO III 3
DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO
Artigo 6º – A associação será constituída por associados
contribuintes fundadores, associados contribuintes e
associados efetivos.
I. Associados contribuintes fundadores, são os associados que
fundaram a instituição, conforme descrito em ata de fundação
e que contribuem com as mensalidades estipuladas pela
Diretoria Executiva da associação;
II. Associados contribuintes, são associados que contribuem
com as mensalidades estipuladas pela Diretoria Executiva da
associação;
III. Associados efetivos, são os associados contribuintes e que
tenham 24(vinte e quatro) meses mais um dia nesta categoria
e ainda estejam em dia com suas mensalidades.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Artigo 7º – A associação será administrada pelos seguintes
órgãos e instancias.
A – Assembleia Geral
B – Diretoria Executiva:
 Presidente e Vice-presidente
 1º Secretário e 2º Secretário
 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro
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C – Conselho Fiscal
D – Conselho de Ritual ou Consultivo
E – Coordenações Especificas: 4






Coordenação de Juventude
Coordenação de Mulheres
Coordenação LGBTQIA+
Coordenação de Abatazeiros
Coordenação de Serventes e Cozinheiras

Artigo 8º – A Assembleia Geral é o poder soberano da
Associação, nos limites do presente Estatuto Social, poderá ser
Ordinária ou Extraordinária, convocadas com antecedência
mínima de 10 (dez) dias através de edital afixado na sede da
Associação, pelo Presidente ou por 2/3 (dois terços) dos
associados em pleno gozo dos direitos associativos, na qual,
obrigatoriamente, constará data, horário e local de realização,
bem como o motivo da convocação e se constituirá pelos
associados em pleno gozo dos seus direitos associativos.
Artigo 9º – Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos
por um Presidente da mesa, auxiliado por um secretário,
escolhido por aclamação entre os associados presentes.
Artigo 10 – Compete a Assembleia Geral:
I. Eleger, entre os seus membros, um Presidente e um Vicepresidente da associação
II. Eleger o 1º Secretário e o 2º Secretário
III. Eleger o 1º Tesoureiro e o 2º Tesoureiro
IV. Eleger o Conselho Fiscal
V. Julgar e aprovar as contas da Diretoria Executiva após o
exame e parecer do Conselho Fiscal
VI. Julgar a aplicação de sanções aos associados quando
solicitado pelo Presidente da Associação
VII. Autorizar a contratação de empréstimos em nome da
associação
VIII. Julgar os casos não contemplados neste estatuto.

extraordinariamente, em qualquer época:
I.
Pelo presidente da associação;
II. Por 1/3 de seus integrantes.
Artigo 13 – As votações da Assembleia Geral processar-se-ão
por declaração verbal, cabendo um voto a cada integrante
presente, decidindo-se por maioria simples.
Artigo 14 – Todos os atos da Assembleia Geral serão
registrados em livro de ata próprio cabendo ao secretário
comunicar por escrito ao Presidente da Associação as
deliberações do Conselho.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 15 – O conselho fiscal será constituído por 3 (três)
associados efetivos que serão os titulares e 3 (três) associados
efetivos que serão os suplentes, indicados pelo presidente da
Assembleia Geral, eleitos pela Assembleia Geral, nos termos
do artigo 9º, IV, para um mandato de dois anos.
Artigo 16 – Em caso de vacância do cargo de conselheiro
fiscal será a mesma complementada pelos suplentes eleitos na
Assembleia Geral.
Artigo 17 – O Conselho Fiscal reunir-se-á até 31 de outubro
de cada ano.
Artigo 18 – É de competência do Conselho Fiscal:
I. Analisar as contas, balancetes, balanços e planos de
arrecadação e aplicação de recursos apresentados pela
Diretoria Executiva da Associação, emitindo parecer técnico
de forma a facilitar a tomada de decisões da Associação. 6
CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 11 – A Assembleia Geral reunir-se-á sempre que for
convocado por seu presidente ou até 30 de novembro de cada
ano para conhecer o balanço geral e demais contas da 5
associação, com parecer do Conselho Fiscal e ouvir o relatório
anual das atividades da associação e sobre isso deliberar.

Artigo 19 – A Diretoria Executiva é o órgão que representa
juridicamente a Associação e será constituída por um
Presidente e um Vice-presidente eleito pela Assembleia Geral
para um mandato de dois anos e ainda por dois Secretário e
dois Tesoureiro, nomeados pelo Presidente.

Artigo 12 – A Assembleia Geral poderá ser convocado

Artigo 20 – É de competência do Presidente da Associação:
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I. Representar a Associação em juízo e fora dele.
II. Praticar todos os atos necessários à boa administração, tais
como planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar
jurídica e comercialmente a Associação.
III. Admitir e dispensar pessoal, contratar serviços e assinar
contratos e outros papéis que exijam representação jurídica ou
comercial.
IV. Ordenar as despesas da Associação.
V. Apresentar trimestralmente ao Conselho Fiscal o balancete
da associação, demais contas e demonstrativos.
VI. Convocar a Assembleia Geral em qualquer época.
VII. Nomear e demitir o tesoureiro e o secretário.
VIII. Fixar o valor da contribuição mensal dos associados da
associação.
IX. Assinar cheques em conjunto com tesoureiro.
X. Convocar reuniões da diretoria. 7
XI. Realizar eleições para a Assembleia Geral.
Artigo 21 – É de competência do Secretário da Associação:
I. Fazer cumprir as determinações do Presidente da associação.
II. Manter um cadastro atualizado de todos os membros da
Associação com dados pessoais e profissionais.
III. Apresentar aos novos associados este regimento e demais
regras de conduta exigidas antes, durante e depois de
associados.
IV. Arquivar e manter em local seguro todos os documentos
da Associação e cedê-los aos demais da Diretoria Executiva
quando permitido pelo Presidente.
V. Receber e enviar correspondências quando solicitado pelo
Presidente da associação.
VI. Publicar editais.
VII. Secretariar as reuniões de diretoria lavrando as atas em
livro próprio e promovendo o registro legal das mesmas e de
outros documentos da associação.
Artigo 22 – É de competência do Tesoureiro:
I. Arrecadar toda a receita da Associação;
II. Abrir e encerrar contas bancárias em nome da Associação.
III. Assinar cheques em conjunto com o Presidente.
IV. Manter demonstrativos de arrecadação e despesas da
Associação.
V. Elaborar fluxos de caixa. 8
VI. Apresentar demonstrativos financeiros quando solicitado
pelo Presidente da associação.
VII. Elaborar planos de aumento de arrecadação e de

investimentos.
VIII. Prover a contabilidade com as informações necessárias
para atender aos dispositivos legais.
IX. Zelar pelo cartão bancário magnético e respectiva senha.
CAPÍTULO VII
DO CONSELHO DE RITUAL OU CONSULTIVO
Artigo 23 – O Conselho de Ritual ou Consultivo será formado
por 12 (dose) pessoas dentre os associados contribuintes
indicados pela Assembleia Geral e terá a função de orientar,
assessorar, promover estudos e consultas entre os demais
associados.
CAPÍTULO VIII
DAS COORDENAÇÕES ESPECIFICAS
Artigo 24 – As Coordenações Especificas serão formadas por
5 (cincos) coordenações, sendo elas: Coordenação de
Juventude, Coordenação de Mulheres, Coordenação
LGBTQIA+, Coordenação de Abatazeiros e Coordenação de
Serventes e Cozinheiras.
Artigo 25 – Cada Coordenação Especifica será coordenada
por 1 (um) ou 2 (dois) coordenadores que serão indicados na
Assembleia Geral da Associação.
Artigo 26 – As Coordenações Especificas terão a
responsabilidade de atender o público a qual foi designada na
promoção de atividades de organizações associativas ligadas à
cultura e a arte e promover atividades artísticas, criativas e de
espetáculos. 9
CAPÍTULO IX
DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
Artigo 27 – São direitos e deveres dos associados
contribuintes fundadores, dos associados contribuintes e
efetivos:
I. Votar e serem votados.
II. Cumprir todas regras e orientações da Associação, inclusive
mantendo em dia as mensalidades estipuladas pela Diretoria
Executiva.
III. Gozar de todos os direitos concedidos aos associados.
CAPÍTULO X
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DA EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
Artigo 28 – A Associação será extinta:
I. Por decisão unânime dos associados legalmente convocados.
II. Nos casos previstos em lei.
Artigo 29 – Em caso de extinção todos os seus bens serão
doados à Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da
Esperança Santo Agostinho do Município de Coroatá, estado
do Maranhão, comunidade terapêutica que atua no processo de
recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios,
principalmente do álcool e da droga.
Artigo 30 – Os artigos 40º e 41º somente poderão ser
modificados com aprovação de 90%(noventa por cento) dos
associados efetivos.
CAPÍTULO XI 10
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 31 – Nenhum dos cargos definidos neste estatuto
poderá ser, em tempo algum, remunerado. Todo trabalho
realizado pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será
benemerente.
Artigo 32 – É vedada a cobrança de qualquer quantia, a
qualquer título, de qualquer pessoa, membro ou não da
associação, pelo atendimento espiritual, objetivo principal da
associação.
Artigo 33 – Os bens da associação somente poderão ser
utilizados para a consecução dos objetivos da associação
determinados no artigo 2º deste estatuto.
Artigo 34 – Constituem rendimentos da associação:
I. As mensalidades pagas pelos associados efetivos e
contribuintes.
II. Subvenções eventuais que receber dos poderes públicos.
III. Doações efetuadas por entidades públicas, pessoas
jurídicas de direito público ou privado ou por pessoas físicas.
IV. Outros valores eventualmente recebidos.
Artigo 35 – Os rendimentos da associação somente poderão
ser aplicados na manutenção, melhoria ou ampliação do seu
patrimônio, na realização de eventos da associação ou no

serviço de prestação de assistência social dos seus associados
contribuintes.
Artigo 36 – Os integrantes do Conselho Fiscal ou da
Diretoria Executiva da associação não responderão
pessoalmente pelas obrigações da associação.
Artigo 37 – O presente estatuto somente poderá ser
modificado, total ou parcialmente, por Assembleia Geral
convocada pelo Presidente da associação, sem o que não terá
validade e qualquer alteração só poderá ser feita com a
concordância, na Assembleia, do Presidente da associação. 11
Artigo 38 – O presente estatuto entrará em vigor na data de
seu registro
Coroatá, 01 de setembro de 2022.
_________________________________________________
Presidente: José Alberto Nogueira Alvim
CPF: 695.811.183-49.
_________________________________________________
Vice-Presidente: Luiza Gomes de Melo
CPF: 994.783.233-34
____________________________________________
Paulo Henrique Silva Pereira
Advogado OAB/MA 18.741

