
 

 

CONVITE 
BAIRRO BELA VISTA 

 

A Prefeitura Municipal de Colatina e a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização 

Fundiária convidam os moradores do Bairro Bela Vista, em Colatina, que não se cadastraram ou 

que ainda não averbaram suas autorizações junto ao Cartório de Registro de Imóveis, que a partir 

do dia 18 de Outubro de 2021, compareçam nas dependências da Secretaria Municipal de 

Habitação e Regularização Fundiária para realizar e atualizar seu cadastro para fins de conclusão 

do Programa de Regularização Fundiária e Legitimação Fundiária de suas moradias/lotes junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis, conforme Lei Federal Nº 13.465/2017, Lei Federal nº 14.118/2021 

e Lei Municipal Nº 6.580/2019. 

 

Respeitando todos os protocolos de segurança determinados pelas autoridades sanitárias, 

informamos que: 

 

• Atenderemos aos munícipes respeitando o distanciamento social; 

• Serão atendidos com prioridade os munícipes idosos, gestante/lactantes e portadores de 

deficiência; 

• Orientamos que compareça ao local somente um representante de cada família; 

• Atenderemos somente aqueles que comparecerem utilizando máscaras; 

• Solicitamos que cada munícipe traga sua caneta de cor azul ou preta, para evitar o 

compartilhamento de objetos; 

• Disponibilizaremos álcool 70% para a higienização das mãos; 

• Os moradores deverão trazer cópias simples dos seguintes documentos: 

 

01 XÉROX DE CADA DOCUMENTO (SE CASADO 01 XÉROX DE CADA DOCUMENTO DO CASAL) 

 Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho ou Carteira de Motorista; 

 CPF; 

 Comprovante de Renda ou declaração de renda; 

 Escritura de União Estável (se possuir); 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (se divorciado com a devida averbação do divórcio – se viúvo 

certidão de óbito); 

 Pacto Antenupcial, para os casados em regime de Comunhão Universal de Bens ou Separação Total de 

Bens; 

 Comprovante de Residência atual; 

   Documento que comprove a posse do imóvel (recibo, contrato de compra e venda, permuta, 
declaração de ligação de água ou luz); 

 Cópia do IPTU (se possuir). 

 

Para famílias que necessitem de atendimento domiciliar, solicitamos que entrem em 

contato com a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária para 

agendamento 


