Edição 1.468 | Ano 12
10 de junho de 2022
Página 2

ÍNDICE DO DIÁRIO
PREGÃO ELETRÔNICO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO PE 026/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUTROS
LISTA COMPLEMENTAR DA CRF E TÍTULOS DA REURB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Certificação Digital: KB9NEI5V-9SWHIF6F-ZQJ8LOXV-Z5FZ8GPV
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/

Edição 1.468 | Ano 12
10 de junho de 2022
Página 3

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO PE 026/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO – BAHIA
CNPJ SOB O Nº 13.698.766/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos
interessados, a republicação do Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
026/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria na área de Gestão de Custo Educacional, com o intuito de
aumento de receita e maior efeividade dos gastos, incluindo orientação ao desenvolvimento de
programas, projetos e ações pedagógicas, técnico-administraivas e inanceiras, como análise,
ideniicação e correção de divergência de dados da Rede Municipal junto ao Ministério da
Educação (MEC), para gerar aumento de recebimentos de recursos do Fundo da Educação
Básica (FUNDEB), conforme condições e exigências estabelecidas no edital. A abertura das
propostas ocorrerá no dia 29/06/2022, com início da disputa de lance as 08h:30min do mesmo
dia. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo,
no horário das 08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.licitacoese.com.br, mais informações pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 09 de junho
de 2022, Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oicial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
Praça Professor Salgado, nº. 200, Centro – Monte Santo/Bahia – CEP 48.800-000
CNPJ: 13.698.766/0001-33 - Telefax: (75) 3275-1124

Certificação Digital: KB9NEI5V-9SWHIF6F-ZQJ8LOXV-Z5FZ8GPV
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/

Edição 1.468 | Ano 12
10 de junho de 2022
Página 4

LISTA COMPLEMENTAR DA CRF E TÍTULOS DA REURB

Tabela 2: Listagem complementar da CRF nº 001/2021/CRF/SEDE com as características e qualificações dos imóveis e legitimados, conforme §§ 5º e 6º, do art. 23 e art. 41, da Lei 13.465, de 2017
Título Ano Inscrição municipal

Nome
Tipo
Logradouro Bairro

logradouro/ Número
porta

Área (m²)

Valor venal
(R$)

Contribuinte

CPF

RG

Filiação

Estado
Civil

Profissão

Modalidade
da REURB

73

2022 01.01.452.0124.001

Rua

Nossa Senhora das
Dores

74

2022 01.01.175.0224.001

Rua

Sabino Tolentino

428

96,54

25.699,00 Gisele Souza de Jesus

852.880.045-87

14.663.498-59

Jinaldo Nonato de Jesus e
Zuleide de Jesus de Souza

Solteira

Faxineira

REURB - S

75

2022 01.01.175.0229.001

Rua

Sabino Tolentino

434

96,54

25.699,00 Higor de Souza Silva

067.508.735-02

56.314.691-6

Ivo Rosa da Silva e Zuleide de
Jesus Souza

Solteiro

Cabeleleiro

REURB - S

76

2022 01.01.424.0080.001

Rua

Afonso
Andrade

80

177,38

51.520,20 Camila dos Santos

Escrev.
Autorizada.

REURB - S

176,41

Agiper
53.364,00
Santos

246,72

Leandro
do
65.676,80
Nascimento

77

2022 01.01.063.0074.001

Tolentino

Rua

15 de Novembro

78

2022 01.01.056.0095.001

Rua

Agostinho
de Matos

124

213,10

56.727,20 Gauvan de Brito

25

Cardoso

125

053.759.265-20

Gabriel De Brito e Rosalia
14.937.711-83
Maria De Brito

Solteiro

Vendedor

REURB - S

048.711.305-50

Dantas

dos
Carmo

11.228.918-57 Beatriz Bernardina dos Santos Divorciada

035.456.888-44

Amaro Dantas dos Santos e
14525109 89
Bernardina Maria dos Santos

Casado

Aposentado

REURB - S

031.664.805-10

Aloisio Francisco do Carmo e
13.572.880-00
Josefa Adelina do Nascimento

Solteiro

Vendedor

REURB - S

80

2022 01.01.005.0441.001

Rua

Manoel Moreira

10

90,00

27.471,80 Marcelo da Silva

840.920.335-91

12.608.211-10 Maria Helena Silva

Casado

vendedor

REURB - S

81

2022 01.01.075.0232.001

Rua

Helcio Cardoso de
Matos

150

213,44

75.363,80 José Alves Campos

055.232.145-15

02.865.517-64

Bertolino Alves de Souza e
Ana Campos de Souza

Casado

Aposentado

REURB - S

82

2022 01.01.026.0107.001

Rua

Manoel Moreira

144

112,50

31.510,00 Jovanio da Silva Souza

048.525.555-32

13.569.291-17

Raimundo Alves de Souza e
Maria Helena da Silva

Casado

Conselheiro
Tutelar

REURB - S

83

2022 01.01.078.0180.001

Avenida

Desemb.
Martins

1000

306,74

101.224,20

Rita de Cassia Oliveira
Costa

313.725.778-66

34.776.933-0

Escolástico Araújo Costa e
Maria José Oliveira Costa

Solteira

Aux.
Administrativo

REURB - S

85

2022 01.01.078.0020.001

Rua

50

184,36

68.987,00

Raimunda
Andrade

044.109.545-39

Solteira

Servente
Limpeza

REURB - S

Salvio

Helio Cardoso
Matos

de

de

Jesus

23.673.317-66 Laura Maria de Jesus
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Tabela 2: Listagem complementar da CRF nº 001/2021/CRF/SEDE com as características e qualificações dos imóveis e legitimados, conforme §§ 5º e 6º, do art. 23 e art. 41, da Lei 13.465, de 2017
Título Ano Inscrição municipal

Nome
Tipo
Logradouro Bairro

logradouro/ Número
porta

Área (m²)

Valor venal
(R$)

Contribuinte

90

2022 01.01.352.0407.001

Rua

Cel. João Cordeiro

711

288,26

70.000,00

Imaizara
Silva

dos

Santos

91

2022 01.01.356.0030.001

Rua

Joaquim de Almeida
Volta

30

415,91

90.000,00

Imaizara
Silva

dos

Santos

92

2022 01.01.208.0404.001

Av.

Dias Gomes

309

239,53

63.762,80

Antonio
Santana

de

Oliveira

93

2022 01.01.040.0243-001

Rua

Maria
da
Gloria
Cardoso de Andrade

495

539,90

143.721,40

José
dos
Almeida

Santos

94

2022 01.01.079.0238-001

Rua

15 de Novembro

66

255,83

136.203,80 Nadja Dias dos Santos

95
96
97

2022 01.01.004.0427-001
2022 01.01.126.0304-001
2022 01.01.095.0128-001

Avenida
Rua
Rua

Walter Caldas
Afonso
Andrade

78

Tolentino

Manoel Novaes

58
700

107,79

31.302,20 José Orlando de Jesus

69,35

Jackson
18.461,00
Barbosa

162,88

Danilia de
54.198,40
Almeida

da

Cruz
Carvalho

Filiação

Estado
Civil

Profissão

Modalidade
da REURB

07.579.738-09

Irineu Tolentino da Silva e
Maria Lúcia dos Santos Silva

Solteira

Funcionária
Pública

REURB-E

004.525.285-86

07.579.738-10

Irineu Tolentino da Silva e
Maria Lúcia dos Santos Silva

Solteira

Funcionária
Pública

REURB-E

620.031.355-53

05.913.929-33

João de Santana Neto e Isabel
Maria de Oliveira

Solteiro

Autônomo

REURB-S

348.279.628-98

16.793.689-15

Vicente Alves de Almeida e
Laurentina Maria dos Santos

casado

Aposentado

REURB-S

173.514.055-49

03.078.047-04 Joanas Dias dos Santos

Divorciada Aposentada

REURB-S

CPF

RG

004.525.285-85

Csado

Autônomo
(mototáxista)

011.636.145-05

João Pereira Barbosa e Josefa
54.151.542-1
Cruz Barbosa

Csado

Autônomo

019.227.675-14

Donaldo dos Santos Almeida e
09.917.683-10 Edite Ferreira de Carvalho
Almeida

Solteira

Vendedora

Solteiro

Auxiliar
Serviços
Gerais

de

Auxiliar
Serviços
Gerais

de

040.587.325-55

14.124.322-86 Maura de Jesus Cruz

REURB-S
REURB-S
REURB-S

98

2022 01.01.225.0093-001

Rua

Maria do Perpetuo
Socorro

93

190,94

50.828,20 Alison de Abreu Moraes

029.072.685-97

Antonio Vilcimar de Oliveira
11.113.508-76 Moraes e Maristela Lima de
Abreu

99

2022 01.01.008.0054-001

Rua

Senhor dos Passos

30

48,65

21.192,00 Marcio Macedo da Silva

665.025.195-04

04.068.301-00

José Macedo da Silva e Nubia
da Silva e Silva

Csado

042.111.295-62

14.660.244-70

Antonio da Silva e Maria
Eunice de Almeida Silva

Casado

Autônomo

REURB-S

707.023.735-91

04.068.280-32 Nilza Figueiredo Mutti

Solteira

Desempregad
a

REURB-S

100 2022 01.01.027.0002-001

Rua

Galdino Gonçalves

1985

55,03

14.649,00 Erasmo de Almeida Silva

101 2022 01.01.229.0129-001

Rua

Afonso
Andrade

215

66,81

17.784,80

Tolentino

Germana
Mutti Neta

Figueiredo

2

Certificação Digital: KB9NEI5V-9SWHIF6F-ZQJ8LOXV-Z5FZ8GPV
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/

REURB-S

REURB-S

Edição 1.468 | Ano 12
10 de junho de 2022
Página 6

Tabela 2: Listagem complementar da CRF nº 001/2021/CRF/SEDE com as características e qualificações dos imóveis e legitimados, conforme §§ 5º e 6º, do art. 23 e art. 41, da Lei 13.465, de 2017
Título Ano Inscrição municipal
102 2022 01.01.143.0183-001

103 2022 01.01.065.0512-001

104 2022 01.01.029.0281-001

Nome
Tipo
Logradouro Bairro
Rua

Avenida

Rua

logradouro/ Número
porta

José Moreira Barreto
Deputado
Luis
Eduardo Magalhães
Galdino Gonçalves

190

248

99

Área (m²)
78,85

78,23

481,70

Valor venal
(R$)

Contribuinte

Lielson
20.989,80
Souza
64.500,00

72.500,00

dos

Santos

CPF
047.307.685-31

José Elismário Leite da
756.895.535-49
Conceição
Gildásio Rodrigues de
Andrade

031.905.555-83

RG

Filiação

Gelson Carlos de Souza e
14.124.594-86 Cacilda Almeida dos Santos
Souza
Saturnino
Tolentino
36815761 Conceição e Maria
Tolentino da Conceição

da
Leite

José Andrade dos Santos e
1148135154 Hilda Rodrigues dos Santos e
Santos

Modalidade
da REURB

Estado
Civil

Profissão

Casado

Desempregad
o

REURB-S

Solteiro

Empresário

REURB-E

Casado

Servidor
Público

REURB-E

Lista complementar da Certidão de Regularização Fundiária - CRF, publicada no diário oficial do município na edição nº 1.344, ano 12, de 16 de fevereiro de 2022, página 5.

Monte Santo-BA, 10 de junho de 2022

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

3

Certificação Digital: KB9NEI5V-9SWHIF6F-ZQJ8LOXV-Z5FZ8GPV
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/

Edição 1.468 | Ano 12
10 de junho de 2022
Página 7

TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESPECÍFICA - REURB-E.
TÍTULO Nº 103/2022
Por este ato o outorgante Município de Monte Santo/BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo/BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgados (a) José Elismario Leite da
Conceição, brasileiro, portador da carteira de identidade sob nº 36815761, órgão
expedidor, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 756.895.535-49, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, 248, Centro, município de
Monte Santo/BA, CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB ESPECÍFICA, classificada
como REURB-E, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue:
imóvel, localizado na AVENIDA DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES,
248, CENTRO - Lote: 0512 - Quadra: 065 - inscrição imobiliária: 01.01.065.0512001, contendo uma área de 78,230² (setenta e oito metros quadrados e duzentos e
trinta centésimos de metros quadrados), conforme o memorial descritivo: inicia-se
a descrição da parcela no vértice V1 (de coordenadas geodésicas: Latitude φ 10°26'21.842", Longitude λ -39°19'46.399", Altitude 468,18 m), deste segue
confrontando com a Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães (via pública), com o
seguinte azimute e distância: 103°32' e 4,72 m; até o vértice V2 (de coordenadas
geodésicas: Latitude φ - 10°26'21.878", Longitude λ -39°19'46.248", Altitude 468,01 m),
deste segue confrontando com a esquina da Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães
com a Avenida Hélcio Cardoso de Matos (via pública), com o seguinte azimute e
distância: 152°20' e 1,77 m; até o vértice V3 (de coordenadas geodésicas: Latitude φ 10°26'21.929", Longitude λ - 39°19'46.221", Altitude 467,87 m), deste segue
confrontando com a Avenida Hélcio Cardoso de Matos (via pública), com o seguinte
azimute e distância: 191°53' e 11,96 m; até o vértice V4 (de coordenadas geodésicas:
Latitude φ -10°26'22.310", Longitude λ - 39°19'46.302", Altitude 467,71 m), deste segue
confrontando com o depósito comercial inscrito no cadastro imobiliário sob nº
01.01.065.0016.001, de posse de Oscar Pereira da Silva, CPF n° 017.184.525-00, com o
seguinte azimute e distância: 279°51' e 5,74 m; até o vértice V5 (de coordenadas
geodésicas: Latitude φ -10°26'22.278", Longitude λ - 39°19'46.488", Altitude 467,53 m),
deste segue confrontando com a casa comercial inscrita no cadastro imobiliário sob nº
01.01.065.0498.001, de propriedade de Saturnino Tolentino da Conceição, CPF n°
179.672.955-87 (CNS: 13.662-2, Matrícula nº 2.691), com o seguinte azimute e distância:
11°25' e 13,67 m; até o vértice V1, ponto inicial do perímetro. Todas as coordenadas
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), tendo
como DATUM SIRGAS2000 (Código EPSG 4674) e encontram-se representadas no
Sistema de Coordenadas Geodésicas, referenciadas ao Meridiano Central 39°
WGr/FUSO 24S. A área foi obtida pelas coordenadas cartesianas locais referenciada ao
Sistema Geodésico Local (SGL). Perímetro e distâncias foram calculados pelas

REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
URBANA
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coordenadas cartesianas geocêntricas. Azimutes foram calculados pela fórmula do
Problema Geodésico Inverso (Puissant).
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no
inciso II, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes. Os legitimados deste
Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis competente, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais). Para a
outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando assinado
outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do parágrafo
único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo/Ba, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal

REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
URBANA
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESPECÍFICA - REURB-E.
TÍTULO Nº 90/2022
Por este ato o outorgante Município de Monte Santo/BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo/BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgados (a) IMAIZARA DOS SANTOS

SILVA, brasileira, solteira, filha de Irineu Tolentino da Silva e de Maria Lúcia Santos
Silva, portador(a) da carteira de identidade nº 07.579.738-09, inscrito(a) no CPF/MF
nº 004.525.285-85, residente na Rua Coronel João Cordeiro, 52, Alto São Francisco,
município de Monte Santo-BA, CEP: 48.000-000, no âmbito da REURB ESPECÍFICA,
classificada como REURB-E, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana
que segue: imóvel, localizado na Rua Coronel João Cordeiro, 711, Agostinho
Ferreira da Silva - inscrição imobiliária: 01.01.352.0407-001, contendo uma área de
288,26m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados e vinte e seis centimetros
quadrados), conforme o memorial descritivo:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de coordenadas N 8.846.972,85m e
E 463.550,23m; deste segue confrontando com Rua CEL. João Cordeiro no quadrante
Noroeste, com azimute de 4°58'39,18" por uma distância de 9,69m até o vértice P02, de
coordenadas N 8.846.982,51m e E 463.551,07m; deste segue confrontando com Rogerio
Cardoso da Silva – CPF: (884.832.405-30) no quadrante Sudoeste, com azimute de
275°47'10,04" por uma distância de 29,88m até o vértice P03, de coordenadas N
8.846.985,52m e E 463.521,34m; deste segue confrontando com Irineu Tolentino da Silva
– CPF: (072.020.595-68) no quadrante Sudeste, com azimute de 185°50'55,73" por uma
distância de 9,56m até o vértice P04, de coordenadas N 8.846.976,01m e E 463.520,37m;
deste segue confrontando com Jorge Luiz dos Santos Silva CPF: (859.893.765-70) no
quadrante Nordeste, com azimute 96°02'45,89" por uma distância de 30,02m até o vértice
P01, ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando assim o perímetro do polígono
acima descrito com uma área superficial de 288.26m². Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
II, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes. Os legitimados deste
Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis competente, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Para a outorga do ato, lavrou-se o
respectivo termo que dá origem a este Título, estando assinado outorgante, dispensados
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o reconhecimento da respectiva firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei
Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo-Ba, 22 de abril de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESPECÍFICA - REURB-E.
TÍTULO Nº 91/2022
Por este ato o outorgante Município de Monte Santo/BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo/BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgados (a) IMAIZARA DOS SANTOS

SILVA, brasileira, solteira, filha de Irineu Tolentino da Silva e de Maria Lúcia Santos
Silva, portador(a) da carteira de identidade nº 07.579.738-09, inscrito(a) no CPF/MF
nº 004.525.285-85, residente na Rua Coronel João Cordeiro, 52, Alto São Francisco,
município de Monte Santo-BA, CEP: 48.000-000, no âmbito da REURB ESPECÍFICA,
classificada como REURB-E, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana
que segue: imóvel, localizado na Rua Joaquim de Almeida Volta, 30, Agostinho
Ferreira da Silva - inscrição imobiliária: 01.01.356.0030-001, contendo uma área de
415,91m² (quatrocentos e quinze metros quadrados e noventa e um centimetros
quadrados), conforme o memorial descritivo:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de coordenadas N 8.846.994,52m e
E 463.617,77m; deste segue confrontando com Rua Tino Bagnarol. no quadrante
Noroeste, com azimute de 10°18'01,89" por uma distância de 20,63m até o vértice P02,
de coordenadas N 8.847.014,83m e E 463.621,46m; deste segue confrontando com Irineu
Tolentino da Silva CPF - (072.020.595-68) no quadrante Nordeste, com azimute de
100°54'13,49" por uma distância de 20,21m até o vértice P03, de coordenadas N
8.847.011,00m e E 463.641,30m; deste segue confrontando com Romualdo Woshington
Dantas Andrade CPF – (108.919.605-97) no quadrante Sudeste, com azimute de
190°30'05,52" por uma distância de 20,60m até o vértice P04, de coordenadas N
8.846.990,75m e E 463.637,55m; deste segue confrontando com Rua Joaquim de
Almeida Volta no quadrante Sudoeste, com azimute 280°48'12,23" por uma distância de
20,14m até o vértice P01, ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando assim o
perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 415.91m². Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39
WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
II, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes. Os legitimados deste
Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis competente, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Para a outorga do ato, lavrou-se o
respectivo termo que dá origem a este Título, estando assinado outorgante, dispensados
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o reconhecimento da respectiva firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei
Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo-Ba, 22 de abril de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESPECÍFICA - REURB-E.
TÍTULO Nº 104/2022
Por este ato o outorgante Município de Monte Santo/BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo/BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgados (a) Gildasio Rodrigues de
Andrade, brasileiro, portador da carteira de identidade sob nº 11.481.351-54, órgão
expedidor, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.905.555-83, casado, residente e
domiciliado na Rua Galdino Gonçalves, 99, João Durval Carneiro, município de Monte
Santo/BA, CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB ESPECÍFICA, classificada como
REURB-E, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel,
localizado na RUA GALDINO GONÇALVES, 99, JOÃO DURVAL CARNEIROLote: 0281 - Quadra: 029 - inscrição imobiliária: 01.01.029.0281-001, contendo uma
área de 481,698² (quatrocentos e oitenta e um metros quadrados e seiscentos e
noventa e oito centésimos de metros quadrados), conforme o memorial descritivo:
Inicia-se a descrição da parcela no vértice V1 (de coordenadas geodésicas: Latitude φ 10°26'43.030", Longitude λ -39°19'58.814", Altitude 460,49 m), deste segue
confrontando com o lote de terreno inscrito no cadastro imobiliário sob nº
01.01.029.0288.001, de posse de Denilson de Jesus, CPF nº 067.044.135-02, com o
seguinte azimute e distância: 177°28' e 17,22 m; até o vértice V2 (de coordenadas
geodésicas: Latitude φ -10°26'43.590", Longitude λ -39°19'58.789", Altitude 458,82 m),
deste segue confrontando com a Rua Galdino Gonçalves, com o seguinte azimute e
distância: 276°24' e 18,73 m; até o vértice V3 (de coordenadas geodésicas: Latitude φ 10°26'43.522", Longitude λ -39°19'59.401", Altitude 462,53 m), deste segue
confrontando com a Rua Galdino Gonçalves, com o seguinte azimute e distância: 277°30'
e 15,52 m; até o vértice V4 (de coordenadas geodésicas: Latitude φ -10°26'43.456",
Longitude λ -39°19'59.907", Altitude 465,84 m), deste segue confrontando com a casa
residencial inscrita no cadastro imobiliário sob nº 01.01.029.0246.001, de posse de
Ezequias Rodrigues de Andrade, CPF n° 041.763.785-30, com o seguinte azimute e
distância: 06°46' e 11,36 m; até o vértice V5 (de coordenadas geodésicas: Latitude φ 10°26'43.089", Longitude λ -39°19'59.863", Altitude 465,97 m), deste segue
confrontando com a casa residencial inscrita no cadastro imobiliário sob nº
01.01.029.0220.001, de posse de Petronília da Mota Oliveira, CPF n° 077.363.108-90,
com o seguinte azimute e distância: 84°39' e 15,85 m; até o vértice V6 (de coordenadas
geodésicas: Latitude φ -10°26'43.041", Longitude λ -39°19'59.344", Altitude 464,22 m),
deste segue confrontando com a casa residencial inscrita no cadastro imobiliário sob nº
01.01.029.0220.001, de posse de Petronília da Mota Oliveira, CPF n° 077.363.108-91,
com o seguinte azimute e distância: 88°47' e 16,12 m; até o vértice V1, ponto inicial do
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro (SGB), tendo como DATUM SIRGAS2000 (Código EPSG 4674) e
encontram-se representadas no Sistema de Coordenadas Geodésicas, referenciadas ao
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Meridiano Central 39° WGr/FUSO 24S. A área foi obtida pelas coordenadas cartesianas
locais referenciada ao Sistema Geodésico Local (SGL). Perímetro e distâncias foram
calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricas. Azimutes foram calculados pela
fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no
inciso II, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes. Os legitimados deste
Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis competente, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais). Para a outorga
do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando assinado
outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do parágrafo
único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo/Ba, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 73/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) GAUVAN DE BRITO,
brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 14.937.711-83, órgão expedidor,
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.759.265-20, solteiro, residente na Av.
Desembargador Sálvio Martins, 4406, Centro, município de Monte Santo-BA, CEP:
48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real
de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na Rua
Nossa Senhora das Dores, 124, João Durval Carneiro - inscrição imobiliária:
01.01.452.0124.001, contendo uma área de 213,10m² (duzentos e treze metros e dez
centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
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O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 56.727,20 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e
vinte centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este
Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma
nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 74/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) GISELE SOUZA DE
JESUS, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 14.663.498-59, órgão
expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 852.880.045-87, solteira, residente na
Rua Sabino Tolentino, 434, Santa Cruz, município de Monte Santo-BA, CEP: 48.800000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real de
propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na Rua Sabino
Tolentino, 428, Santa Cruz - inscrição imobiliária: 01.01.175.0224.001, contendo
uma área de 96,54m² (noventa e seis metros e cinquenta e quatro centésimos de
metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
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originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 25.699,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e novena e nove reais).
Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando
assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do
parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal

REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
URBANA

Certificação Digital: KB9NEI5V-9SWHIF6F-ZQJ8LOXV-Z5FZ8GPV
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/

Edição 1.468 | Ano 12
10 de junho de 2022
Página 19

TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 75/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) HIGOR DE SOUZA
SILVA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 56.314.691-6, órgão
expedidor, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.508.735-02, solteiro, residente na
Rua Sabino Tolentino, 434, Santa Cruz, município de Monte Santo-BA, CEP: 48.800000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real de
propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na Rua Sabino
Tolentino, 434, Santa Cruz - inscrição imobiliária: 01.01.175.0229.001, contendo
uma área de 96,54m² (noventa e seis metros e cinquenta e quatro centésimos de
metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
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direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 25.699,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e novena e nove reais).
Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando
assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do
parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 76/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) CAMILA DOS SANTOS,
brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº11.228.918-57, órgão expedidor,
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.711.305-50, divorciada, residente na Avenida
Dias Gomes, 115, Alto da Colina, município de Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, no
âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real de propriedade
da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na Rua Afonso Tolentino
de Andrade, 80, Jorge Andrade - inscrição imobiliária: 01.01.424.0080-001,
contendo uma área de 177,38m² (cento e setenta e sete metros e trinta e oito
centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas
cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos os azimutes
foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e
Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
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O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 51.511,20 (cinquenta e um mil, quinhentos e onze reais e vinte
centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título,
estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos
termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 77/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) AGIPER DANTAS DOS
SANTOS, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 14.525.109-89, órgão
expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.456.888-44, casado, residente na
rua 15 de Novembro, 25, Centro, município de Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, no
âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real de propriedade
da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA 15 de Novembro,
25, CENTRO - inscrição imobiliária: 01.01.063.0074-001, contendo uma área de
176,41m² (cento e setenta e seis metros e quarenta e um centésimos de metros
quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
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O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 117.400,80 (cento e dezessete mil, quatrocentos reais e oitenta
centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título,
estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos
termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 78/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) LEANDRO DO CARMO
NASCIMENTO, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 13.572.88000, órgão expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.664.805-10, solteiro,
residente na Travessa Laurentino Silva, 125, João Durval Carneiro, município de Monte
Santo-BA, CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como
REURB-S, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel,
localizado na Rua Agostinho Cardoso de Matos, 125, João Durval Carneiro inscrição imobiliária: 01.01.056.0095-001, contendo uma área de 246,72m² (duzentos
e quarenta e seis e setenta e dois centésimos de metros quadrados), conforme a
descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
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outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 65.676,80 (sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais
e oitenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a
este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva
firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 80/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) MARCELO DA SILVA,
brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 12.608.211-10, órgão expedidor,
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 840.920.335-91, casado, residente na rua Manoel
Moreira, 10, João Durval Carneiro, município de Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, no
âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real de propriedade
da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na Rua Manoel Moreira,
10, João Durval Carneiro - inscrição imobiliária: 01.01.005.0441-001, contendo uma
área de 103,20m² (cento e três metros e vinte centésimos de metros quadrados),
conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
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originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 27.471,80 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e
oitenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a
este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva
firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 81/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) JOSÉ ALVES CAMPOS,
brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 02.865.517-64, órgão expedidor,
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.232.145-15, casado, residente na Rua Hélcio
Cardoso de Matos, 150, João Durval Carneiro, município de Monte Santo-BA, CEP:
48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real
de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA
HÉLCIO CARDOSO DE MATOS, 150, JOÃO DURVAL CARNEIRO - inscrição
imobiliária: 01.01.075.0232-001, contendo uma área de 283,11m² (duzentos e oitenta
e três metros e onze centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da
parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas
cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos os azimutes
foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e
Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
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legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 75.363,80 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais
e oitenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a
este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva
firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 082/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) JOVANIO DA SILVA
SOUZA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 13.569.291-17, órgão
expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.525.555-32, casado, residente na
Rua Manoel Moreira, 144, João Durval Carneiro, município de Monte Santo-BA, CEP:
48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real
de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA
MANOEL MOREIRA, 144, JOÃO DURVAL CARNEIRO - inscrição imobiliária:
01.01.026.0107-001, contendo uma área de 118,37m² (cento e dezoito metros e trinta
e sete centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
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legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 31.510,00 (trinta e um mil, quinhentos e dez reais). Para a
outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando assinado
outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do parágrafo
único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 83/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) Rita de Cassia Oliveira
Costa, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 34.776.933-0, órgão
expedidor, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.725.778-66, solteira, residente na
Av. Desembargador Sálvio Martins, 1000, centro, município de Monte Santo-BA, CEP:
48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real
de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na AV.
DESEMBARGADOR SALVIO MARTINS, 1000, CENTRO - inscrição imobiliária:
01.01.078.0180.001, contendo uma área de 306,74m² (trezentos e seis metros e setenta
e quatro centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas
cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos os azimutes
foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e
Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
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direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 101.224,20 (cento e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e
vinte centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este
Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma
nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 85/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) RAIMUNDA DE JESUS
ANDRADE, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 23.673.317-66,
órgão expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.109.545-39, solteira,
residente na rua Hélio Cardoso de Matos, 50, centro, município de Monte Santo-BA,
CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito
real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA
HELIO CARDOSO DE MATOS, 50, CENTRO - inscrição imobiliária:
01.01.078.0020.001, contendo uma área de 172,77m² (cento e setenta e dois metros e
setenta e sete centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas
cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos os azimutes
foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e
Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
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imóvel o valor de R$ 68.987,00 (sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais).
Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando
assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do
parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 23 de maio de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 92/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) ANTÔNIO DE
OLIVEIRA SANTANA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº
05.913.929-33, órgão expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 620.031.355-53,
solteiro, residente na Fazenda Jurema da Laginha, 950, Zona Rural, município de Monte
Santo-BA, CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como
REURB-S, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel,
localizado na Avenida Dias Gomes, 309, Santa Cruz - inscrição imobiliária:
01.01.208.0404.001, contendo uma área de 239,53m² (duzentos e trinta e nove metros
e cinquenta e três centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da
parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
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outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 63.762,80 (sessenta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais
e oitenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a
este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva
firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 93/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) JOSÉ DOS SANTOS
ALMEIDA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 16.793.694-82,
órgão expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 818.922.688-68, casado,
residente na rua Maria da Gloria Cardoso de Andrade, 495, João Durval Carneiro,
município de Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL,
classificada como REURB-S, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana
que segue: imóvel, localizado na RUA MARIA DA GLORIA CARDOSO DE
ANDRADE, 495, JOÃO DURVAL CARNEIRO - inscrição imobiliária:
01.01.040.0243-001, contendo uma área de 539,90m² (quinhentos e trinta e nove
metros e noventa centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da
parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
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competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 143.721,40 (cento e quarenta e três mil, setecentos e vinte e um
reais e quarenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá
origem a este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da
respectiva firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de
2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 94/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) Nadja Dias dos Santos,
brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 03.078.047-04, órgão expedidor,
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 173.514.055-49, divorciada, residente na Rua 15
de Novembro, 66, Centro, município de Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, no âmbito
da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real de propriedade da
unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na Rua 15 de Novembro, 66,
Centro - inscrição imobiliária: 01.01.079.0238-001, contendo uma área de 255,83m²
(duzentos e cinquenta e cinco metros e oitenta e três centésimos de metros
quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas
cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos os azimutes
foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e
Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
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originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 136.203,80 (cento e trinta e seis mil, duzentos e três reais e
oitenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a
este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva
firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 95/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) José Orlando de Jesus
Cruz, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 14.124.322-86, órgão
expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.587.325-55, casado, residente na
Avenida Walter Caldas, 78, João Durval Carneiro, município de Monte Santo-BA, CEP:
48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real
de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na
AVENIDA WALTER CALDAS, 78, JOÃO DURVAL CARNEIRO - inscrição
imobiliária: 01.01.004.0427-001, contendo uma área de 107,79m² (cento e sete metros
e setenta e nove centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 31.302,20 (trinta e um mil, trezentos e dois reais e vinte
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centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título,
estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos
termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 96/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) JACKSON DA CRUZ
BARBOSA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 54.151.542-1,
órgão expedidor, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.636.145-05, casado, residente
na Rua Afonso Tolentino Andrade, 58, Alto da Colina, município de Monte Santo-BA,
CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito
real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA
AFONSO TOLENTINO ANDRADE, 58, ALTO DA COLINA - inscrição
imobiliária: 01.01.126.0304-001, contendo uma área de 69,35m² (sessenta e nove
metros e trinta e cinco centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da
parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
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originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 18.461,00 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e um reais). Para
a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando
assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do
parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 97/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) DANILIA DE
CARVALHO ALMEIDA brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº
09.917.683-10, órgão expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.227.675-14,
solteira, residente na Rua Manoel Novaes, 700, João Durval Carneiro, município de
Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como
REURB-S, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel,
localizado na RUA MANOEL NOVAES, 700, JOÃO DURVAL CARNEIRO inscrição imobiliária: 01.01.095.0128.001, contendo uma área de 162,88m² (cento e
sessenta e dois metros e oitenta e oito centésimos de metros quadrados), conforme a
descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas
cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos os azimutes
foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e
Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
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originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 54.198,40 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais
e quarenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem
a este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva
firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 98/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) ALISON DE ABREU
MORAES, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 11.113.508-76,
órgão expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.072.685-97, solteiro,
residente na Rua 7 de abril, 16, João Durval Carneiro, município de Monte Santo-BA,
CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito
real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA
MARIA DO PERPETUO SOCORRO, 93, SANTA CRUZ - inscrição imobiliária:
01.01.225.0093.001, contendo uma área de 190,94m² (cento e noventa metros e
noventa e quatro centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da
parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
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O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 48.769,60(quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais
e sessenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem
a este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva
firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 99/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) MARCIO MACÊDO DA
SILVA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 04.068.301.-00, órgão
expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 665.025.195-04, casado, residente na
Rua Senhor dos Passos, 15, Centro, município de Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, no
âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real de propriedade
da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA SENHOR DOS
PASSOS, 30, CENTRO - inscrição imobiliária: 01.01.008.0054-001, contendo uma
área de 48,65m² (quarenta e oito metros e sessenta e cinco centésimos de metros
quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
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legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 21.192,00 (vinte e um mil, cento e noventa e dois reais). Para a
outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando assinado
outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do parágrafo
único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 24 de maio de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 100/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) ERASMO DE ALMEIDA
SILVA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 14.660.244-70, órgão
expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.111.295-62, casado, residente na
Rua Galdino Gonçalves, 1985, João Durval Carneiro, município de Monte Santo-BA,
CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito
real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA
Galdino Gonçalves, 1985, CENTRO - inscrição imobiliária: 01.01.027.0002-001,
contendo uma área de 55,03m² (cinquenta e cinco metros e três centésimos de metros
quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
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competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 14.649,00 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais).
Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título, estando
assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos termos do
parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 101/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) GERMANA
FIGUEIREDO MUTTI NETA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob
nº 04.068.280-32, órgão expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.023.73591, solteira, residente na Rua Afonso Tolentino Andrade, 215, Santa Cruz, município de
Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como
REURB-S, o direito real de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel,
localizado na RUA AFONSO TOLENTINO ANDRADE, 215, SANTA CRUZ inscrição imobiliária: 01.01.229.0129.001, contendo uma área de 66,81m² (sessenta e
seis metros e oitenta e um centésimos de metros quadrados), conforme a descrição
da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas
cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos os azimutes
foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e
Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
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legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 17.784,80 (dezessete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e
oitenta centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a
este Título, estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva
firma nos termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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TÍTULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

TÍTULO Nº 102/2022

Por este ato o outorgante Município de Monte Santo-BA, pessoa jurídica, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, n° 200, Centro
– Monte Santo-BA, CEP n° 48.800-000, neste ato, representado pela Prefeita Silvânia
Silva Matos, brasileira, casada, portadora da cédula de habilitação sob o nº 00673074070
São Paulo-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 622.420.755-00, no uso das atribuições
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310, de
15 de março de 2018, Lei Municipal nº 67, de 25 outubro de 2019 e no Decreto nº 256,
de 19 de agosto de 2021, CONFERE a (os) outorgado(s) (as) LIELSON DOS SANTOS
SOUZA, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade sob nº 14.124.594-86, órgão
expedidor, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.307.685-31, casado, residente na
Rua José Moreira Barreto, 190, Alto da Colina, município de Monte Santo-BA, CEP:
48.800-000, no âmbito da REURB SOCIAL, classificada como REURB-S, o direito real
de propriedade da unidade imobiliária urbana que segue: imóvel, localizado na RUA
JOSÉ MOREIRA BARRETO, 190, ALTO DA COLINA - inscrição imobiliária:
01.01.143.0183-001, contendo uma área de 78,85m² (setenta e oito metros e oitenta e
cinco centésimos de metros quadrados), conforme a descrição da parcela:

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL). Todos
os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant).
Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.
O imóvel particular integra área objeto de regularização fundiária fundamentada no inciso
I, do art. 13, e § 2º, do art. 23, da Lei Federal nº 13.465, de 2017, sendo assim, os
outorgados recebem a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes, e, constitue forma
originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por este ato. Os
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legitimados deste Título deverão apresentá-lo ao oficial do cartório de registro de imóveis
competente, no prazo máximo de um ano, contado da data de sua emissão. Atribui-se ao
imóvel o valor de R$ 20.989,80 (vinte mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta
centavos). Para a outorga do ato, lavrou-se o respectivo termo que dá origem a este Título,
estando assinado outorgante, dispensados o reconhecimento da respectiva firma nos
termos do parágrafo único, do art. 47, da Lei Federal nº 13.465, de 2017.
Monte Santo, 03 de junho de 2022.

_______________________________
Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal
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