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LEI N.° 029/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998

DISPÕE SOBRE Â UTILIZAÇÃO DAS
DO PATRIMÓNIO

MUNICIPAL E Ã COBRANÇA DA
RENDA IMOBILIÁRIA
PATRIMONIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS,

TITULO -1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPITULO - I
GENERALIDADES

Art. 1° - A presente lei tem por finalidade disciplinar a atualização e alienação das
terras públicas do Município, objetivando o desenvolvimento agrário e urbano dentro dos
princípios da justiça social.

Art. 2° - O Município estenderá a formação e exploração da propriedade rural, em
conformidade com a legislação federal específica, e promovera a regularização das áreas
urbanas.

Art. 3° - O Município sempre que necessário conjugará esforços e recursos com
quaisquer outras pessoas de direito público, privado para solução dos problemas relativos
às terras de sua propriedade.

Art. 4° - Os convénios, acordos e contratos objetivarão especialmente a unidade
de critério na execução dos princípios e finalidades desta legislação.
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CAPÍTULO - II
TERRAS PÚBLICAS DOMINIAIS

Art. 5° - Considera-se terras públicas do município , todas as que incluem no seu
domínio.

Art. 6° - São terras públicas dominiais:

a) - As que não estiverem sob o domínio particular por qualquer título
legitimo;

b) - As concedidas sob o regime de bilhetes de localização, licenças iniciais
ou provisórias e certidão;

c) - As ocupadas e sujeitas a legislação;
d) - As que reverterem ao património público municipal por força de

desapropriação.

Art. 7° - As terras de propriedade do município poderão ser objeto de:

a) - Doação onerosa;
b) - Venda;
c) - Reserva;
d) - Permuta.

TITULO - II
DIVISÃO TERRITORIAL

CAPITULO -1
DA DIVISÃO DAS TERRAS DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL

Art. 8° - As terras do património municipal dividir-se-ão em três (3) zonas distintas
a saber:

I - Urbana;
II - Suburbana e, È

III - Rural.
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Art. 9° - As zonas caracterizadas no Art. 8°, delimitam-se e dividem-se:

I - Zona urbana tomando-se por referência (Marco Zero) o ponto representado
pelas coordenadas geográficas S 07°3338" e W 49°42'01", compreende a área existente
num raio de 1.000 (hum mil) metros lineares em tomo do Marco Zero.

II - Zona suburbana da sede do município: área definida pelo espaço compreendido
entre os raios de valores mil e mil e quinhentos metros do marco zero determinado no
inciso I;

III- Zona rural: é a área remanescente a partir do raio determinado nos incisos I e
II os limites urbanos e suburbanos excluindo-se os povoados.

Parágrafo Único - A zona urbana do povoado de Vila Mendonça, compreenderá a
área, tomando-se como ponto de partida o marco zero, representada pelas coordenadas
geográficas S 07°49'22" e W 49°26'22", num raio de quinhentos metros (500m).

Art. 10° - Verificando-se a densidade habitacional do perímetro suburbano, para
efeito de valorização imobiliária, por decreto executivo, será feita a retificação da zona
urbana, ratificando-se a suburbana.

TÍTULO III
DAS DISTRIBUIÇÕES DE TERRAS

CAPÍTULO I

DA DOAÇÃO ONEROSA

Art. 11 - A doação onerosa de terras do património municipal somente é permitido
a entidades legalmente constituídas, sem fins lucrativos, cujos objetivos sejam de
manifestar utilidade pública ou que, embora com fins lucrativos, tenham por finalidade a
implantação de projetos económicos e de promover o desenvolvimento industrial do
município.

Art. 12 - A doação onerosa dependerá sempre de autorização legislativa.

Art. 1 3 - 0 imóvel doado reverterá automaticamente ao património do município
nos seguintes casos:
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a) - Se no prazo de 2 (dois) anos não for utilizado para os fins que
justificarem a doação;

b) - Se, a qualquer tempo, deixar de exercer a atividade destinado a sua
utilização.

Art. 14 - Os terrenos doados ficarão gravados com a cláusula de inalienabilidade,
salvo nos seguintes impóteses:

a) - Quando a alienação a critério da doadora não implicar em solução de
continuidade por fins e objetivos que justificarem a doação;

Art. 15 - Do título de doação constarão as condições sob as quais for concedida a
doação e cláusula de reversão do imóvel doado, nos casos do Art. 14.

Parágrafo único - É vedado o registro em cartório, sob pena de nulidade do
mesmo, de título de DOAÇÃO ONEROSA, sem a prévia autorização da prefeitura, a qual
constará que o adquirente cumpriu com os termos da doação.

Art. 1 6 - 0 processo de doação obedecerá os trâmites previstos para a venda
definitiva no que for aplicável.

CAPITULO - II
DA VENDA

Art. 17 - As terras do património municipal, serão vendidas, quando a esse fim
destinadas, somente quando, em se tratando de zona urbana e suburbana, houver
edificação sobre o imóvel destinada a residência, comércio, industria, prestação de
serviços, ou exercer atividades agrícolas e hortifrutigranjeiras capazes de promover o
abastecimento da população.

§ 1° - Considera-se edificação para efeito desta lei, qualquer construção que
atenda as exigências dos seus fins destinado, salvo se for provisória.

§ 2° - Quando se tratar de zona rural somente se comprovadamente estiver no
mínimo 30% (trinta por cento) da sua área beneficiada e estiver cumprindo a função
social.

§ 3° - Quando se tratar de imóveis destinados a quaisquer financiamentos públicos
ou privado, objetivando o desenvolvimento de atividades económicas ou social, a venda
será feita com prévia autorização legislativa, a qual constará os fins pretendidos pelo
adquirente, bem como nos termos da legislação federal vigente.
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Art. 18 - A venda das terras do património municipal, seja qual for o seu valor,
somente será efetuada mediante o cumprimento das exigências estabelecidas no Art. 17,
parágrafos primeiro, segundo e terceiro, na forma da legislação federal vigente, bem
como a publicação do edital com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do ato de
titulação.

Parágrafo Único - Quando se tratar de área rural, dependerá sempre de autorização
prévia da Câmara Municipal.

Art. 19 - Terão preferências na aquisição de terras do património municipal os que
nelas residem ou possuírem benfeitorias.

Art. 20 - Quando dois ou mais interessados pleitearem a aquisição por compra de
um imóvel dar-se-a preferência:

a) ao que provar posse atual, manifestado por benfeitorias erigidas de boa
fé, Verificada "in Loco", por servidores responsáveis pelo processo de documentação.

Art. 21 - Toda proposta de aquisição conterá:

a) - Identidade completa do requerente;
b) - Prova de regularidade com o serviço eleitoral, sendo o título deste

Município ou em processo de transferência;
c) - Prova de regularidade da situação tributária quanto ao Município;
d) - Descrição da área rural ou lote urbano pretendido, com todas as

características que o identifique, seus confinantes, bem como as
benfeitorias nele existente.

Art. 22 - Os processos de aquisição de terras do património municipal terão início
com a vistoria, bem como a publicação do edital que torna pública, todas as informações
contidas no Art. 21, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias, com o fim de evitar possíveis
litígios, e será publicado no mural da Prefeitura e Câmara Municipal.

Art. 23 - A alienação a quaisquer interessados se fará, após a publicação do edital,
bem como o pagamento de todos os emolumentos advindos do processo e garantido o
cumprimento das exigências grafadas nos Art. 17 e 21 respectivamente.

Art. 24 - Aprovado a demarcação e decorrido o prazo do edital processados pelo
setor competente, os autos serão levados ao chefe do executivo para sua homologação.
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Art 25 - Nas atuais áreas urbanas ou de expansão urbana, que possuem títulos
definitivas e que não estejam edificadas, serão emitidas "LICENÇA DE OCUPAÇÃO
URBANA", mediante as seguintes condições que constarão da mesma:

a) - Residir no imóvel objeto da licença;
b) - Não alienar, nem transmitir a terceira, a licença de ocupação urbana, sob pena

de nulidade absoluta e de caracterização de posse de má fé;
c) - Acatar as normas de postura urbana municipal e respeitar as demarcações já

realizadas;
d) - Zelar pela conservação das ruas, praças e outros bens públicos existentes na

área;
e) - Ocupar o imóvel imediatamente efetuando a construção de sua residência no

prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de expedição da licença;

§ 1° - A licença poderá ser prorrogada até 60 (Sessenta) dias, a critério do
executivo;

§ 2° - O descumprimento por parte do requerente de quaisquer das exigências
estabelecidas no "CAPUT" deste artigo, a prefeitura repassará a outro pretendente, o
imóvel em questão.

§ 3° - Decorrido o prazo da licença e, tendo o requerente cumprido as normas nela
existentes, o órgão responsável procederá vistoria "in Loco", após requerimento do
proponente, será, então expedido o título definitivo, sem restrições, mediante o
pagamento dos emolumentos devidos.

CAPITULO - III
DA RESERVA PATRIMONIAL

Art. 26 - A prefeitura municipal reservará áreas de acordo com o seu plano de
desenvolvimento, destinadas a construção de edifícios públicos, praças, parques ou casas
populares.

Art. 27 - Caberá ao chefe do executivo municipal fixar por decreto as áreas
referidas no artigo anterior.

CAPÍTULO - IV
DA PERMUTA E COMPENSAÇÃO
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Art 2 8 - 0 Município poderá permutar integralmente ou compensar parcialmente
áreas tituladas a particulares com outras do seu património quando constatar:

a) - Impossibilidade de ocupação efetiva pelo adquirente do todo ou de parte
substancial das terras doadas ou vendidas;

b) - Possibilidade de evitar a desapropriação de lotes urbanos ou áreas rurais
consideradas de necessidade social;

c) - Em todos demais casos, quando houver manifesto interesse público.

Art. 29 - A permuta ou compensação dependerá sempre de prévia autorização do
poder legislativo.

Parágrafo Único - Autorizado a permuta ou compensação, o órgão competente
municipal, promoverá o andamento do processo respectivo ao qual aplicará, no que
couber as normas relativas à venda.

TITULO - IV
DOS IMPEDIMENTOS

CAPITULO ÚNICO
PROIBIÇÕES

Art. 30 - É proibido a alienação ou concessão de mais de um lote ao mesmo
interessado enquanto este não houver edificado o anteriormente adquirido e não estiver
de posse do título definitivo.

Parágrafo Único - A proibição deste artigo aplica-se às aquisições nas atuais e
futuras áreas de expansão urbana e se estende aos cônjuge e/ou dependentes
económicos do interessado.

Art. 31 - Não poderão ser alienados imóveis rurais com área inferior ao
estabelecido em legislação federal.

Art. 32 - Não serão alienados lotes na zona urbana para a finalidade de instalação
de granjas, estábulos, aviários ou pastagens.

Art. 33 - É expressamente vedada a ocupação de terra do património Municipal e a
transferencia ou comercialização de benfeitorias exigidas nas mesmas.
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§ 1° - A infração desta artigo excluirá o infrator da possibilidade de adquirir a terra
ilegalmente ocupada.

§ 2° - Não se aplica a punição do parágrafo anterior quando o ocupante comprovar
que possuía benfeitorias antes da vigência desta lei.

Art. 34 - Não serão alienados, a qualquer título, as terras do património do
município:

a) - Aos contribuintes em situação irregular quanto aos tributos municipais.
b) - Aos que tiverem participação de fraudes em processos anteriores de terras;
c) - Aos civilmente incapazes.

Parágrafo Único - As restrições deste artigo se estenderão aos cônjuges e
dependentes económicos das pessoas interessadas.

TITULO - V
DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

CAPITULO I
DA CLASSIFICAÇÃO DO VALOR IMOBILIÁRIO

Art. 35 - As zonas urbanas e suburbanas da Sede e dos povoados do Município,
serão divididas em setores diversos, atribuindo-se o justo valor aos lotes respectivos, em
função do desenvolvimento habitacional e melhorias públicas de cada setor.

§ 1° - Para efeito de valorização imobiliária e desenvolvimento habitacional, são
consideradas melhorias por incidências, as infra relacionadas:

a) - densidade demográfica;
b) - iluminação pública;
c) - rede de água;
d) - limpeza pública;
e) - rede telefónica; /}
f) - galerias pluviais;
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g) - coleta de lixo;
h) - guias e sarjetas;
i) - adjacências de prédios públicos;
j) - pavimentação;
I) - lotes de esquina e,
m) - glebas rurais até 2.000,00 m (Dois Mil Metros) distantes do

perímetro da expansão urbana

§ 2° - Os valores básicos imobiliários para efeito de alienação, bem como os
percentuais de incidências por melhorias e situação de localização dos imóveis, serão
fixados no anexo I desta lei.

Art. 36 - De acordo com o desenvolvimento habitacional e melhorias públicas, o
Poder Executivo determinará por decreto, os setores de cada zona, obedecendo os
requisitos legais, tantos quantos forem necessários, devendo constar as quadras neles
inseridas.

Art. 37 - No fim de cada ano, poderá ser elaborada nova tabela de preços para
determinar o valor das áreas rurais e lotes urbanos especificamente, obedecendo os
critérios de valorização imobiliário, através de decreto do Executivo.

TITULO - VI
DA DIVISÃO DO PATRIMÓNIO

CAPÍTULO -1
DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

Art. 3 8 - 0 parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou
desmembramento, observadas as disposições desta lei e as das legislações Federais e
Estaduais pertinentes.

§ 1° - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos, ou
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2° - Considera-se desmembramento e subdivisão de lotes destinados a
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na
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abertura de novas vias e logradouros públicos , nem no prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes.

Art. 39 - Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zona
urbana ou de expansão urbana, assim definidos por lei municipal específica.

Parágrafo Único - Não será permitido o parcelamento do solo:

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, antes de tomadas as
providências para assegurar o escoamento das águas.

II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde
pública sem que sejam previamente saneados;

III - em terrenos com declividades igual ou superior a 30% (Trinta por
cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades
competentes;

IV - em terrenos onde condições geológicas não aconselham a edificação;
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição

impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.

CAPÍTULO - II
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA O LOTEAMENTO

Art. 40 - Os loteamentos deverão atender, pelo menos aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de
equipametnos urbanos e comunitários, bem como a espaços livres de
uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista
para a gleba, ressalvada disposto no § 1° deste artigo.

II - os lotes terão área mínima de 125,00m2 (CENTO E VINTE E CINCO
METROS QUADRADOS) e frente mínima de 5,00mts (CINCO) mestro
lineares, salvo quando a legislação Estadual e Federal determinar
maiores exigências ou quando o loteamento se destinar a urbanização
específica ou previamente aprovados pelos órgãos públicos
competentes;

III -ao longo das águas correntes e faixas de domínio das rodovias, será
obrigatória a reserva de um faixa "nom aedificandi" de 15
(QUINZE) , metros de cada, salvo maiores exigências de legislação
específica;

IV -as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes
oficiais, existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia
local.
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•• § 1° - A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste artigo não poderá
£ ser inferior a 45% (Quarenta e Cinco por Cento) da gleba, salvo nos loteamentos
£ destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores do que 15.000,00m2 (Quinze Mil

Metros Quadrados), caso em que a percentagem poderá ser reduzida.

§ 2° - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação cultura,
saúde, lazer e similares.

• Art. 41 - O poder público poderá complementar exigir em cada loteamento, a
• reserva de faixa "non aedificandi" destinada a equipamento urbanos.

Parágrafo Único - Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de
abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica, coletas de águas pluviais,
rede telefónica, guias e sarjetas e pavimentação.

CAPITULO - III
DO PROJETO DE LOTEAMENTO

Art. 42 - Antes da elaboração do projeto de loteamento o interessado deverá
solicitar à Prefeitura Municipal, que defina as diretrizes para o uso das áreas reservadas
pertinentes ao traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres para equipamentos
urbanos e comunitários, apresentando para este fim, requerimento e planta do imóvel
contendo pelo menos:

I - as divisas de gleba a ser loteadas;
H - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei

federal ou estadual;
III - a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes;
IV -a indicação dos arruamentos contíguos a todo perímetro, a localização

das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos
e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as
respectivas distâncias da área a ser loteadas;

VI -as características, dimensões e localização das zonas de uso
contíguos.

Art. 43 - A Prefeitura Municipal indicará, nas plantas apresentadas junto com o
requerimento, de acordo com as diretrizes do panejamento municipal:
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a) -as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que compõem o sistema
viário da cidade ou do Município, relacionadas com o loteamento
pretendido e a serem respeitadas:

b) -o traçado básico do sistema viário principal:
c) -a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos

urbanos e comunitários e das áreas de uso público;
d) -nas faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas

pluviais e as faixas não edificáveis;
e) -a zona ou zonas de uso predominantes de área, com indicação dos

usos compatíveis.

Parágrafo Único - As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 02 (dois)
anos.

Art. 44 - Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver o projeto,
contendo desenhos e memorial descritivo, será apresentado à Departamento de Terras
Patrimoniais, acompanhado do título de propriedade, certidão de ónus reais e certidão
negativa de tributos municipais, todos relativos ao imóvel e a pessoa física ou jurídica do
requerente.

§ 1° - os desenhos conterão pelo menos:
a) - a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e

numerações;
b) - o sistema de vias com respectiva hierarquia;
c) - as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas,

arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;
d) - os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação

e peças;
e) - a indicação dos marcos de alinhamentos e nivelamento localizados

nos ângulos e vias projetados;
f) - a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento

das águas pluviais.

§ 2° - O memorial descritivo deverá conter obrigatoriamente pelo menos:
a) - a descrição sucinta do loteamento com as suas características e

fixação de zona ou zonas de uso predominantes;
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b) - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações, que
incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas
constantes das diretrizes fixadas;

c) - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do
município no ato de registro do loteamento;

d) - a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos
serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no
loteamento e adjacências.

CAPITULO - V
DO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO

Art. 45 - Para aprovação do projeto de desmembramento, o interessado
apresentará requerimento ao Departamento Municipal de Arrecadação, acompanhado do
título de propriedade e da planta do imóvel a ser desmembrado contendo:

a) - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;
b) - a indicação de tipo de uso predominante no local;
c) - a indicação da divisão de lotes pretendida na área.

Parágrafo Único - Aplicam-se ao desmembramento no que couber, as disposições
urbanísticas exigidas para o loteamento em especial o artigo 42 desta Lei.

CAPITULO - IV
DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO

Art. 46 - Os interessados em obter a aprovação de projetos de loteamento ou
desmembramento deverão requerer preliminarmente do Departamento Municipal de
Arrecadação a expedição de diretrizes, juntando os seguintes documentos:

I - título de propriedade do imóvel
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II -certidão negativa de tributos e ónus de qualquer natureza
correspondente no imóvel

III - apresentação em processo federal protocolado de croquís do terreno a
ser loteado, com a denominação, situação, limites, áreas e demais
elementos que identifiquem e caracterizem o imóvel, no
Departamento Municipal de Arrecadação.

Art. 47 - As diretrizes do Departamento Municipal de Arrecadação para o projeto
do loteamento serão indicadas no croquís, incluindo:

I - as vias de circulação do sistema viário, do Município que deverão ter
continuidade na área a ser loteada;

II - a área e localização aproximada dos espaços abertos uso público e
institucional.

Art. 4 8 - 0 prazo máximo para o estudo e comunicação das diretrizes básicas será
de 45 (Quarenta e Cinco) dias, deduzindo-se o atraso verificado por responsabilidade da
parte interessada.

Art. 49 - Com os elementos fornecidos pelo Departamento Municipal de
Arrecadação, segundo o disposto no artigo 47, o interessado elaborará o projeto definitivo
que deverá atender as indicações das diretrizes e, fixará os marcos delimitadores das
quadras.

Parágrafo Único - Os elementos que deverão conformar o projeto definitivo de
loteamento serão os seguintes:

I - organização do projeto em plantas na escala 1:1000 (Hum por Mil) em
três vias, assinadas pelo proprietário e o profissional responsável,
registrado no CREA e ratificado pelo topógrafo credenciado pelo
Departamento Municipal de Arrecadação, contendo as seguintes
indicações:

a) - as vias públicas de circularão local e os espaços livres e para usos
institucionais

b) - os cursos de águas, áreas alagadiças, mananciais, indicação do
sistema escoamento de água pluviais e das servidas e respectivas
redes;

c) - a subdivisão das quadras e lotes, com as respectivas numerações,
dimensões e áreas;

d) - divisas das propriedades perfeitamente definidas;
e) - construções existentes;
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f) outras indicações que possam interessar a orientação geral do
loteamento na planta.

II - memorial descritivo e justificativo do projeto, contendo quadro
estatística com a área total, espaços livres, sistema viário, áreas
verdes e uso institucional, especificado o respectivo dimensionamento.

Art. 50 - Organizado o projeto, deverá o mesmo ser apresentado ao Departamento
Municipal de Arrecadação, que emitirá parecer.

Parágrafo Único - Após o parecer do Departamento Municipal de Arrecadação no
prazo máximo de 30(Trinta) dias, o proprietário retirará a planta, requerendo, se o imóvel
for rural, a liberação de área junto aos órgãos federais e estaduais competentes, para que
seja fornecida certidão de liberação reconhecendo a planta apresentada.

Art. 51 - A aprovação do loteamento ou desmembramento depende de Decreto do
Prefeito Municipal, após parecer do Consultor Jurídico do Município, no prazo máximo de
15(Quinze) dias.

Art. 52 - A Prefeitura poderá não aprovar projetos de desmembramento ou
loteamento, ainda que seja apenas para impedir o excessivo número de lotes.

Art. 53 - Aprovado o projeto apresentado, o proprietário transferirá, mediante
escritura pública por doação à Prefeitura Municipal, as áreas destinadas para usos
institucionais.

Art. 54 - Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade pela diferença de
medida dos lotes ou quadras, que os compradores venham a encontrar em relação às
medidas dos loteamentos aprovados.

Art. 55 - As infrações da presente Lei darão ensejo à revogação do Decreto de
Aprovação, ao embargo administrativo, à demolição da obra, quando for o caso, bem
como a aplicação de multas pela Prefeitura.

Art. 56 - Para efeito do parcelamento de terra, considera-se área rural aquela que
não incluída dentro do perímetro urbano da Sede e dos povoados e dos distritos do
Município.

TITULO - VII
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DA DISCRIMINAÇÃO

CAPITULO - I
DA DEMARCAÇÃO

Art. 57 - A demarcação das terras do Património do Município compreende a
medição dos lotes na zonas urbanas e suburbanas e parcela da zona rural, para as
seguintes finalidades:

a) - enquadramento das áreas do plano de urbanização da cidade;
b) - numeração das quadras e lotes;
c) - estabelecimento dos limites e confrontações dos lotes e parcelas;
d) - individualização das áreas a serem alienadas a qualquer título.

Art. 58 - De um modo uniforme os lotes terão as seguintes dimensões:

a) - lotes de esquina - 15,00mts X 30,00mts (Quinze Metros de frente por
Trinta ditos de fundos);

b) - lotes de centro, 15,00mts X30,00mts (Quinze Metros de frente por
Trinta ditos de fundos).

Parágrafo Único - Em casos especiais, havendo necessidade de parcelamento do
lote, será obedecido o previsto no item II do Art. 40 desta Lei.

Art. 59 - Para enquadramento no plano de urbanização da cidade, as quadras
medirão:

a) - mínimo de 60,00mts de testada por 120,00mts de cumprimento;
b) - máximo de 60,00mts de testada por 255,00mts de cumprimento.

Parágrafo Único - Para compor o plano de urbanização, tanto nos loteamentos
particulares, quanto nos públicos, as quadras e lotes poderão ser irregulares, devendo
receber o parecer do Departamento Municipal de Arrecadação.

Art. 60 - A demarcação e o loteamento das glebas rurais serão feitos por
topógrafos habilitados e credenciados pelo Departamento Municipal de Arrecadação.
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CAPÍTULO - II
DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Art. 61 - É obrigatório o cadastro de todos os títulos existentes sobre terras que
sejam ou tenham sido do Património Municipal.

Art. 6 2 - 0 registro será feito de ofício ou por iniciativa do interessado, através de
inscrição dos títulos iniciais.

Art. 63 - Nenhum título de terra será considerado perfeito antes do registro no
Cadastro Técnico do Departamento Municipal de Arrecadação.

TITULO - VIII
DOS PROTESTOS E RECURSOS

CAPÍTULO - I
DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 64 - As impugnações, em quaisquer processos de terras, somente serão
apreciadas;

a) - se interpostas no prazo legal ou regulamentar;
b) - se formuladas por parte legítima;
c) - quando versando as alegações sobre a matéria de fato, vieram

acompanhadas de provas que não mereçam rejeição de plano.

Parágrafo Único - Das decisões do Departamento Municipal de Arrecadação, caberá
recurso para o Prefeito Municipal, de cuja decisão é irrecorrível.

Art. 65 - Os prazos para recursos serão sempre e em qualquer caso de 30 (Trinta)
dias.

CAPITULO - II
DISPOSIÇÕES PENAIS
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Art. 66 - Constitui crime contra a Administração Pública:

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuara loteamento ou
desmembramento de solo para fins urbanos, sem autorização do
órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta
Lei ou das normas pertinentes inseridas em legislação federal ou
estadual;

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou
desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das
determinações constantes do ato administrativo de licença;

III -fazer, ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação
ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar
fraudulosamente fato a ele relativo.

P E N A - multa de 10 a 50 UNIDADES FISCAIS do Município de
Floresta, sem prejuízo da responsabilidade criminal prevista
no Código Penal.

§ 1°-0 crime definido neste artigo é qualificado, se cometido:

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer
outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em
loteamento ou desmembramento não registrado no Cartório de
Imóveis competentes;

II - com inexistência de título de propriedade do imóvel loteado ou
desmembrado ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o
fato não constituir crime mais grave.

§ 2°-Que, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos
nesta Lei, incide nas penas a este cominadas, considerados diretor ou gerente de
sociedade.

Art. 67 - Registrar, loteamento ou desmembramento não aprovado pelo órgão
competentes, compromisso de compra e venda, cessão de direitos ou
efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento, incorre nas
penas previstas no artigo 66 da Lei.
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TÍTULO - IX

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 6 8 - 0 Departamento Municipal de Arrecadação, providenciará a reorganização
do cadastro urbano e rural do município, para o fim que:

a) - verificar a legalidade dos títulos expedidos;
b) - efetuar o registro dos títulos
c) - dinamizar a política urbana e rural, infundido confiança nos títulos

legítimos.
Art. 69 - É proibida a execução de loteamento particular ou abertura de ruas ou

estradas em terras do município, a não ser com a autorização do Poder Executivo,
obedecida a legislação específica a respeito.

Art. 70 - Nas terras alienadas pelo Município, ficam os adquirentes obrigados a
respeitar as servidões públicas existentes.

Art. 71 - Dos títulos expedidos pela Prefeitura Municipal constará na íntegra o
direito de reversão previsto nesta Lei.

Art. 72 - Os lotes de dimensões inferiores ao mínimo estabelecido nesta Lei,
somente poderão ser alienados para convalidar situações de fato e jurídica anteriores e as
previstas nesta Lei.

Art. 73 - Não serão outorgados alvarás para construção, reforma ou demolição em
lotes resultantes de loteamentos ou desmembramentos não aprovados pela Prefeitura
Municipal.

Art. 74 - Nenhum benefício do poder público municipal será concedido a terrenos
loteados ou desmembrados sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal.

Art. 75 - Nas desapropriações não se indenizarão benfeitorias ou construções
realizadas em lotes ou loteamentos irregulares, nem se considerarão como terrenos
loteados ou loteáveis para fins de indenização as glebas loteadas ou desmembradas sem
autorização municipal.
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Art 76 - Fica o Chefe do Executivo autorizado a alienar áreas rurais sobre as quais
existam ocupações anteriores à vigência desta Lei e todos os lotes urbanos ou suburbanos
com benfeitorias, destinados à venda.

Art. 77 - A autorização global a que se refere o artigo anterior excluir os casos de
doação onerosa, permuta ou compensação, modalidades de alienação que dependerão de
autorização legislativa.

Art. 78 - Esta lei, entrará em vigor na data de publicação, ficando revogadas as leis
n.°: 425 de oito de julho de 1987, 434 de vinte e oito de outubro de 1987 (ambas
oriundas do Município de Conceição do Araguaia - Pará), 006/97 de vinte e oito de março
de 1997 e todas as demais pertinentes à alienação de terras do património municipal

^anteriores a está lei.

Gabinete do Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, 02 de MSPÇQ de 1998

FRANCISO

>°
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ANEXO I

TABELA DE VALORES IMOBILIÁRIOS

I - PERCENTUAL SOBRE O VALOR BÁSICO IMOBILIÁRIO POR INCIDÊNCIA DE
MELHORIAS:

^ a) densidade demográfica -10% (dez por cento)
• b) iluminação pública - 20% (vinte por cento)

ç) rede de água -15% (quinze por cento)
d) limpeza pública - 5% (cinco por cento)
e) rede telefónica -15% (quinze por cento)
f) galerias pluviais -10% (dez por cento)
g) coleta de lixo - 5% (cinco por cento)
h) guias e sarjetas -10% (dez por cento)
i) adjacências de prédios públicos - 5% (cinco por cento)'
j) pavimentação -15% (quinze por cento)
I) lotes de esquina -10% (dez por cento)
m) glebas rurais até 2.000 (dois mil) metros distantes do perímetro da expansão

urbana - 20% (vinte por cento)

II - VALOR BÁSICO IMOBILIÁRIO PARA ALIENAÇÃO:

1° - PRIMEIRO SETOR:

a) lotes não construídos, por metro quadrado R$ 0,13
(treze centavos)

b) lotes edificados, por metro quadrado R$ 0,08
(oito centavos)

2° - SEGUNDO SETOR:
a) lotes não construídos, por metro quadrado R$ 0,06

(seis centavos)
b) lotes edificados, por metro quadrado R$ 0,05

(cinco centavos)

3° - TERCEIRO SETOR:
a) lotes não construídos, por metro quadrado R$ 0,04

(quatro centavos)
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b) lotes edificados, por metro quadrado R$ 0,03
(três centavos)

4°- ZONA SUBURBANA:

a) lotes não construídos, por metro quadrado R$ 0,02
(dois centavos)

b) lotes edificados, por metro quadrado R$ 0,01
(hum centavo)

5°- ZONA RURAL:

a) gleba até 2.000 (dois mil) metros de distância da expansão urbana, por
hectare R$15,00

b) (quinze reais)

c) gleba a mais de 2.000 (dois mil) metros de distância da expansão urbana,
por hectare R$ 10,00

(dez reais)

c) perímetro de glebas, por metro linear R$ 0,05
(cinco centavos)

d) lotes urbanos nas vilas e povoados, é consignado o abatimento de 30%
(trinta por cento) do valor básico da Sede.


