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

Regularização  Fundiária convidam  aos  moradores  do  Distrito  de  Paul  de  Graça

Aranha, Colatina/ES, que possuem pendências em seus cadastros e os que ainda

não se cadastraram, que compareçam nas dependências do anexo da Igreja Católica

do Distrito  de Paul  de Graça Aranha em 09/04/2022 (Sábado)  de 08:00 às  12:00

horas,  para  se  cadastrar  ou  regularizar  seu  cadastro  para  fins  de  conclusão  do

Programa de Regularização Fundiária e Legitimação Fundiária/ Escrituração 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 Decreto Nº 19.679/2017.

OS MORADORES DEVERÃO TRAZER CÓPIAS SIMPLES DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

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

 CPF;

 Título de eleitor;

 Comprovante  de  quitação  eleitoral  (1º  e  2º  turno  quando  houver,  ou  pelo  site
www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitora  l  );

 Certificado de reservista (para homens de até 45 anos);

 Comprovante de Renda ou declaração de renda;

 Certidão de Nascimento ou Casamento (se divorciado com a devida averbação do divór-
cio – se viúvo certidão de óbito);

 Pacto Antenupcial, para os casados em regime de Comunhão Universal de Bens ou Se-
paração Total de Bens. 

 Comprovante de Residência atual;

 Documento que comprove a posse do imóvel por no mínimo 05 (cinco) anos (recibo,
contrato de compra e venda, permuta, declaração de ligação de água ou luz);

 Cópia do IPTU (se possuir).

ESTADO CIVIL – SOLTEIRO: Apresentar 01 xérox de cada documento.
ESTADO CIVIL – CASADO/UNIÃO ESTÁVEL: Apresentar 01 xérox de cada documento do casal.

Informamos  que  serão  atendidos  com  prioridade  os  munícipes  idosos,

gestantes/lactantes  e  portadores  de  deficiência.  Pedimos  que  aqueles  que  forem

acamados  entrem  em  contato  com  a  Secretaria  Municipal  de  Habitação  e

Regularização  Fundiária  no  telefone  abaixo  para  serem  atendidos  em  suas

residências.

CONVITE
DISTRITO DE PAUL DE GRAÇA ARANHA

(27) 9.9611-3319 Rua Melvin Jones, 90, 1º Andar – Predio do 
Antigo Fórum, B. Esplanada - Colatina/ES

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

