
ATA DA REUNIAO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE  AREA  DE TERRAS 
QUE MENCIONA. 

Aos 05(cinco) dias do mês de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) as 10:00 (dez) horas, no Prédio da 
Administração Pública — Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, sito a Rua Manoel Pires de Castro 
n° 279 — Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão de Avaliação , designada pelo Prefeito Municipal, 
através da Portaria de n° 065/2022 de 28/06/2022, o qual encontra-se em anexo, para avaliação da  area  de 
terras a ser adquirida pelo município de Magalhães de Almeida, sendo um terreno urbano, devidamente 
registrado no Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Magalhães de Almeida-MA, no livro n°. 2-B, 
sob Registro e Matricula de R-15-M-17, folhas 179V, designado pelo Chapada de Magalhães de Almeida, 
situado no Estrada Vicinal de Acesso ao Povoado Oitis, Zona urbana, cidade e comarca da Magalhães de 
Almeida, Estado do Maranhão. desmembrado de  area  maior com as seguintes características: do Marco n° 
01(um) no canto que divide com a Estrada de Acesso ao Povoado Oitis, com as seguintes coordenadas 
geográficas lineares 809.420.0000 ao Leste e 9.625.483.0000 ao Norte, do Marco n° 01 (um) ao marco n° 02 
(dois) foi encontrada a distância de 664,00m azimute de 14°23'12"  NW,  limitando-se com a Estrada de 

cesso ,ao Povoado Oitis, do marco n° 02 (dois) ao marco n° 03 (três) foi encontrada a distância de 
‘11T.065,00m e azimute de 41°05'01" SE, limitando-se com Espolio de Jose da Silva Costa, do marco n° 03 

(três) ao marco n° 04 (quatro) foi encontrada a distância de 272,00m e azimute de 42°52'29"SW, limitando-
se com Sandra Machado de carvalho Mascarenhas, do marco n° 04 (quatro) ao-niaTC6 n° 01 (um) foi 
encontrado a distancia de 501,00m e azimute de 44°16'07"NW, limitando-se com Espolio de Egidio 
Prudencio dos Santos, fechado-se a área em forma de um polígono irregular com Perímetro de 2.502,00 
metros e a  Area  de 22,6778 ha ( vinte e dois hectares, sessenta e sete ares e setenta e oito centiares). 
CONFRONTANTES:  Area  — 22,6778 hectares; Perimetro — 2.502,00 metros; NORTE — Espolio de Jose da 
Silva Costa; SUL — Espolio do Sr. Egidio Prudencio dos Santos; LESTE — Estrada de Acesso ao Povoado 
Oitis. Imovel sem Edificação. Sendo a Comissão Composta pelos Srs. Roberto Miranda Leite, Iltamar 
Antonio Cavalcante e a Sra. Paula Lima Costa, que foi substituida neste ato pela Sra. Keilla da Silva Costa. 
Tendo os trabalhos sido iniciados e a reuniao instalada, decidiu-se em comum acordo que a mesma seria 
Presidida pela Sr. Iltamar Antonio Cavalcante e Secretariada pelo Sra. Keilla da Silva Costa, sendo que o Sr. 
Roberto Miranda Leite, Engenheiro Civil, apresentaria um relatorio de avaliação do imovel em apreço, no 
dia 07/07/2022, para a conclusão dos trabalhos, no mesmo horarios e local A Sr. Iltamar Antonio Cavalcante, 

exercicio da Presidencia da Comissão Suspendeu a reunido pelo prazo suficiente para a lavratura da 
presente Ata, a qual, apos concluida por mim, Keilla da Silva Costa, Secretario em Exercicio, lida e por 
achada em conforme, foi assinada por todos os mesmbors da Comissão. 
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