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Q LEI N° 187 DE 1° DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a regularização das ocupações incidentes em

terrenos públicos dominicais situados no âmbito do perímetro

urbano e de expansão urbana da cidade de Floresta do Araguaia e

Q dá outras providências corre/atas.

•̂ O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará: Faço saber

que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica disciplinado por esta Lei, para o fim de ordenamento territorial

urbano constante do Plano Diretor, a regularização das ocupações incidentes em terrenos» públicos dominicais situados no âmbito do perímetro urbano e de expansão urbana da

Cidade de Floresta do Araguaia, mediante alienação onerosa e prévia autorização pela

A Câmara de Vereadores, se o ocupante, sem oposição, tem nele morada habitual ou

A qualquer espécie de edificação, residencial ou comercial, ou qualquer benfeitoria.

§ 1°. A mensagem à Câmara Municipal, requerendo autorização legislativa para

regularizar as ocupações incidentes em terrenos públicos dominicais, conterá a

justificativa do interesse público e o laudo de avaliação, a fim de subsidiar a análise da

conveniência da alienação.

•4à § 2°. A avaliação do terreno terá como base o valor mínimo estabelecido no

A Anexo único desta Lei, sobre o qual incidirão as especificidades de cada local em que se

^ situar a respectiva ocupação e a dimensão do terreno, em conformidade com a Lei

Municipal n° 029, de 2 de março de 1998.

§ 3°. O laudo de avaliação prévia deverá conter a relação de acessões e

^P benfeitorias existentes no terreno, contendo identificação e localização.

•0 § 4°. Entende-se por ocupação sem oposição, para os efeitos do "caput" do

A artigo, a ocupação mansa e pacífica, por pessoa natural ou jurídica exercida sem

A oposição do Poder Público e de forma contínua, há pelo menos um ano até a data da

publicação da presente Lei.

Art. 2°. São passíveis de regularização, nos termos desta Lei, as ocupações

incidentes em terrenos discriminados na área remanescente de 25.991.936,00 m2 que se

QP encontra registrada no Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Conceição do

0 Araguaia, Estado do Pará, no Livro n° 2 - Registro Geral, Matrícula n° 2BJ-16.847, Folha

A 001, destinado à formação do património do Povoado de Floresta do Araguaia,

^ transmitindo definitivamente ao Município de Floresta do Araguaia, por ocasião de sua
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criação pela Lei Estadual n° 5.760, de 15 de outubro de 1993, desde que localizados no

perímetro urbano e de expansão urbana da Cidade de Floresta do Araguaia.

Art. 3°. Não serão passíveis de alienação, nos termos desta Lei, as ocupações

que recaiam sobre terrenos:

I - reservadas à Administração Pública Municipal e a outras finalidades de

utilidade pública ou de interesse social a cargo do Município;

II - de unidades de conservação ou que sejam objeto de processo administrativo

voltado à criação de unidades de conservação;

III - que contenham acessões ou benfeitorias municipais.

Art. 4°. Não serão regularizadas, nos termos desta Lei, ocupações que incidam

sobre áreas objeto de demanda judicial em que seja parte o Município, até o trânsito em

julgado da respectiva decisão.

Art. 5°. Os ocupações incidentes em terrenos públicos dominicais nos termos do

art. 1° desta Lei, serão regularizadas pelo trâmite previsto na Lei Municipal n° 029, de 2

de março de 1998 e iniciar-se-á com requerimento dirigido ao Prefeito, assinado pelo

postulante ou a seu rogo, se não souber ou puder assinar, constando a impressão digital.

Art. 6°. O requerimento deverá conter os seguintes elementos:

I - nome, profissão, estado civil, nacionalidade e residência do requerente;

II - a finalidade da aquisição;

III - o tempo em que reside ou ocupa o imóvel;

IV - o terreno real em metros quadrados, as confrontações e a localização do

terreno, conforme informações contidas no cadastro da Prefeitura;

V - as condições de pagamento;

VI - a indicação de quem o representará em qualquer fase do processo;

VII - data e assinatura.

Art. 7°. O requerimento será instruído com os seguintes documentos, em

fotocópia autenticada: -•
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I - certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade e CPF do

requerente;

II - certidão de nascimento dos dependentes se houverem;

III - cópia da última conta de luz ou atestado de residência;

IV - documento do terreno, certidão detalhada por parte da Prefeitura Municipal,

e/ou a guia de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano do último exercício;

V - certidão negativa da Fazenda Pública Municipal;

VI - documento comprovando o recolhimento da taxa de levantamento prevista no

art. 10, ou os documentos de que trata o parágrafo único do referido artigo,

Art. 8°. Autuado o requerimento, o Prefeito o remeterá à Comissão Permanente de

Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos de que trata a Lei Municipal n° 185, de 10 de

novembro de 2009 para o fim de analisar e julgar o mesmo, levantar a área requerida,

com memorial descritivo do imóvel e das benfeitorias, além de efetuar o cálculo de sua

avaliação.

§ 1°. Analisado o requerimento, a Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis

e de Preços Públicos remeterá as informações ao Prefeito, o qual o deferirá ou não,

consoante as informações nele constantes.

§ 2°. Se a Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos

concluir que a documentação está incompleta, notificará o interessado,

independentemente de despacho do Prefeito, para que complete a mesma no prazo de 30

(trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo.

§3°. Se a área levantada não coincidir com a requerida, a Comissão Permanente

de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos informará ao Prefeito Municipal e notificará

o requerente para pagar, se for o caso, a diferença da taxa de levantamento.

§4°. Ocorrendo o disposto no parágrafo anterior, ao deferir o pedido, o Prefeito

deverá circunstanciar seu despacho, definindo a área exata a ser alienada.

§ 5°. O arquivamento do processo por culpa do requerente implicará a perda de

todas as taxas pagas.
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§ 6°. A Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos

poderá solicitar ao Prefeito a designação de pessoas para procederem ao levantamento e

avaliação dos terrenos alienáveis.

§ 7°. A avaliação de que trata o presente artigo não servirá de base de cálculo do

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a ele Relativos - ITBI.

Art. 9°. Havendo mais de um requerente para o mesmo terreno, a Comissão

Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos pronunciar-se-á informando a

real situação de cada um deles, descrevendo as benfeitorias por eles construídas, suas

origens e os adquirentes anteriores, o tempo de ocupação e outras informações que se

fizerem necessárias para decisão do Prefeito.

Parágrafo único. Se o Prefeito Municipal se julgar impossibilitado de decidir, por

falta de elementos, mandará, em qualquer fase, baixar o processo em diligência, para os

esclarecimentos que achar convenientes.

Art. 10. O requerente deverá recolher aos cofres públicos municipais, a título de

taxa de levantamento, a importância de l (uma) Unidade Fiscal de Floresta do Araguaia

- UFFA, além das taxas normais de requerimento.

Parágrafo único. As entidades filantrópicas, as igrejas e a família que possua

renda mensal de um (1) salário mínimo serão isentas da taxa de levantamento de que

trata este artigo, desde que provada esta condição.

Art. 11. A Prefeitura regularizará as ocupações incidentes em terrenos públicos

de que trata o art. 1° desta Lei em favor do beneficiário, com a expedição de Título de

Domínio que será levado a registro no Cartório competente.

Parágrafo único. As custas e emolumentos decorrentes do registro da alienação

no Cartório competente, será de responsabilidade do beneficiário.

Art. 12. Na ocupação de terreno de até 125 m2 (cento e vinte e cinco metros

quadrados) e não superiores a 450 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) por

pessoa natural que tenha ingressado na área, sem oposição, pelo prazo ininterrupto de,

no mínimo, l (um) ano até a data da publicação desta Lei, situados no âmbito do

perímetro urbano e de expansão urbana da Cidade de Floresta do Araguaia, a

regularização dar-se-á de forma gratuita, desde de que o beneficiário atenda as

seguintes condições:
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I - possua renda familiar mensal de um (1) salário mínimo, condição atestada

mediante laudo social fundamentado da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção

Social;

II - utilize o imóvel como única moradia ou como meio lícito de subsistência,

exceto locação ou assemelhado, condição atestada mediante declaração pessoal sujeita a

responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil;

III - não seja proprietário ou possuidor de outro imóvel urbano, condição

atestada mediante declaração pessoal sujeita a responsabilização nas esferas penal,

administrativa e civil.

§ 1°. Preenchidos os requisitos previstos neste artigo, a Prefeitura deverá

regularizar as ocupações incidentes em terrenos públicos dominicais mediante a

expedição de Título de Domínio que será levado a registro no Cartório competente.

§ 2°. As custas e emolumentos decorrentes do registro da alienação no Registro

de Imóveis competente, será de responsabilidade do beneficiário.

§ 3°. Os terrenos ocupados insuscetíveis de regularização por excederem o limite

previsto neste artigo poderão ser objeto de concessão parcial, observado o limite

máximo de 450 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados).

§4°. A opção pela regularização, nos termos do parágrafo anterior, será

condicionada à desocupação da área excedente.

§ 5°. Fica vedado beneficiar, nos termos deste artigo, pessoa natural com a

regularização de mais de um terreno ocupado.

Art. 13. A efetivação da regularização das ocupações incidentes em terrenos

públicos dominicais pela forma prevista no art. 12 desta Lei será precedida da

demonstração do interesse público, avaliação da área a ser regularizada e de autorização

legislativa específica, para o fim de subsidiar, a cada caso, a análise pela Câmara de

Vereadores da conveniência da alienação.

Art. 14. O procedimento de regularização das ocupações incidentes em terrenos

públicos dominicais pela forma prevista no art. 12 desta Lei deverá ser instruído com as

seguintes peças, além de outros documentos que poderão ser exigidos em Regulamento:

I - pedido de regularização da ocupação incidente em terreno público dominical

assinado pelo ocupante ou a seu rogo, se não souber ou puder assinar, constando a

impressão digital, contendo os elementos descritos no art. 6° desta Lei; ,
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II - comprovação das condições estabelecidas nos incs, I a III do art. 12 desta

Lei;

III - laudo de avaliação e memorial descritivo do terreno pretendido;

IV relação de acessões e benfeitorias existentes no terreno pretendido,

contendo identificação e localização.

§ 1°. O pedido de regularização das ocupações incidentes em terrenos públicos

dominicais pela forma prevista no art. 12 desta Lei será dirigido ao Prefeito Municipal.

§ 2°. A Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos

participará da análise do pedido e emitirá Parecer sobre sua adequação aos termos desta

Lei.

Art. 15. A receita decorrente da alienação de terrenos públicos dominicais pela

forma prevista no art. l ° desta Lei, só poderá ser utilizada pela forma prescrita no art.

44 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2OOO.

Art. 16. O Anexo I da Lei Municipal n° 029, de 2 de março de 1998 fica alterado,

passando a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Floresta do Araguaia/PA, 1° de dezembro de 2009
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ANEXO ÚNICO

(Parte integrante da Lei n° 187, de 1° de dezembro de 2009)

"ANEXO I

TABELA DE VALORES IMOBILIÁRIOS

I - (...)

II - VALOR BÁSICO IMOBILIÁRIO

1° - PRIMEIRO SETOR:

a) lotes não construídos, por metro quadrado R$ O, 76

b) lotes edificados, por metro quadrado R$ 0,44

2° - SEGUNDO SETOR:

a) lotes não construídos, por metro quadrado R$ 0,33

b) lotes edificados, por metro quadrado R$ 0,23

3° - TERCEIRO SETOR:

a) lotes não construídos, por metro quadrado R$ 0,22

b) lotes edificados, por metro quadrado R$ 0,16

4° - ZONA SUBURBANA:

a) lotes não construídos, por metro quadrado R$ 0,11

b) lotes edificados, por metro quadrado R$ 0,06

5° (...)."
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