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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Bacabal - MA. Criado pela Lei Nº 1.241 de 14 de março de 2014,
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bacabal poderão ser consultadas através da internet, por meio do
seguinte endereço: https://dom.bacabal.ma.gov.br.
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse https://dom.bacabal.ma.gov.br. As consultas,
pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Bacabal - MA
CNPJ: 06.014.351/0001-38, Prefeito Edvan Brandão de Farias
Endereço: Travessa 15 de Novembro, 229, Centro - Bacabal - Maranhão - CEP: 65700-000
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail: dom@bacabal.ma.gov.br
Site: www.bacabal.ma.gov.br

Gabinete

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019

A Prefeitura Municipal de Bacabal- Maranhão, através do presente edital, os Servidores ativos e inativos, ou sucessores
legais, que trabalharam antes da transposição do regime celetista para estatutário municipal ocorrida em 1994, com o
fito de se habilitarem para a individualização das contas fundiárias junto á Procuradoria Municipal de Bacabal munidos
de documentos comprobatórios do vínculo para regularização do Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS).
Caso o servidor tenha, por ventura, falecido, será admitida a apresentação, por terceiro, da documentação
comprobatória complementada por certidão de óbito e comprovação de vínculo familiar do interessado com o então
servidor. Informa-se que os atendimentos ocorrerão das 08:00 às 13:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de
Bacabal, localizada na Rua 15 de novembro, nº 229, Centro, nesta cidade, pelo prazo de 15 (quinze) dias após a
publicação do presente edital. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Bacabal, 13 de janeiro de 2019. EDVAN
BRANDÃO DE FARIAS Prefeito Municipal de Bacabal

EDITAL DE LOTEAMENTO

SÔNIA MARIA BONFIM ERICEIRA, registradora imobiliária da comarca de bacabal, estado do maranhão, na
forma da lei, faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, §3º, da lei 6.766, de
19/12/1979, CICERO EVANDRO SOARES SILVA E JOSÉ APARECIDO VALADÃO, depositaram neste
serviço registral, na Av. Barão do Rio Branco, nº 250-A, centro, nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, o
projeto e demais documentos relativos ao imóvel de sua propriedade, situado no perímetro urbano desta Cidade,
loteamento com a denominação de COLINAS DE SÃO PEDRO, composto por 287 (duzentos e oitenta e sete) lotes,
encerrando a área de 114.453,96m²; o referido loteamento é composto por 28.608,94m² de ruas internas e avenidas e 16
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quadras, sendo: 287 lotes habitacionais 74.731,09m², área verde de 5.589,79m², áreas institucionais 5.516,22m², vias de
circulações 28.616,86m², conforme ato de aprovação da prefeitura municipal desta cidade. As exigências, dispensas,
proibições e ressalvas, inclusive a indicação para cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo parte integrante do
registro e serão lançadas no ser respectivo campo. Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas neste
Registro, durante o expediente, dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da terceira e última publicação deste
edital, nos locais afixados com grande circulação de pessoas; e, não as havendo, será feito de imediato o registro.
Bacabal-MA, 02 de outubro de 2020.
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