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LEI Nº 010, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

Altera a Lei nº 033/2014 que trata da 

regularização fundiária de terras públicas 

urbanas e rurais pertencentes ao município 

de Alto Parnaíba, Estado do Maranhão e dá 

outras Providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA, Estado 

do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte LEI:  

 

Art. 1º. Dê-se ao § 2° do art. 6, caput, da Lei nº 033, de 10 de 

novembro de 2014, a seguinte redação: 

“§ 2° - O requerimento constante do parágrafo anterior deverá 

estar acompanhado da planta e memorial descritivo do terreno urbano ou rural a ser 

regularizado, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontações, 

coordenadas definidoras dos seus limites, identificação dos confrontantes, documentos 

que deverão ser elaborados e devidamente assinados por profissional habilitado e 

acompanhados do documento de Anotação e Responsabilidade Técnica - ART, servindo 

o Título de Reconhecimento de Domínio, assim expedido, permitindo ao seu titular 

promover junto ao Cartório de Registro de Imóveis o respectivo Registro.” (NR) 

 

Art. 2º. Dê-se ao art. 22, caput, da Lei nº 033, de 10 de 

novembro de 2014, a seguinte redação: 

“Art. 22 - O procedimento de regularização fundiária urbana e 

rural de terras públicas municipais de Alto Parnaíba – MA, através de Título de 

Reconhecimento de Domínio – TRD e consequente o registro no cartório imobiliário 

competente, terá início com requerimento protocolado pelo interessado no Instituto de 

Terras de Alto Parnaíba – ITALPA, instruído com os seguintes documentos:” (NR) 

 

Art. 3º. Dê-se ao inciso I do art. 22, caput, da Lei nº 033, de 10 

de novembro de 2014, a seguinte redação: 

I – Requerimento; (NR) 

 

Art. 4º. Dê-se ao § 2° do art. 22, caput, da Lei nº 033, de 10 de 

novembro de 2014, a seguinte redação: 
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“§ 2º - Todos os documentos deverão ser apresentados no 

original acompanhado das copias ou em cópias autenticadas.” (NR) 

 

Art. 5º. Dê-se ao § 3° do art. 25, caput, da Lei nº 033, de 10 de 

novembro de 2014, a seguinte redação: 

“§ 3° - O Título de Reconhecimento de Domínio deverá ser 

levado a registro no competente registro imobiliário.” (NR) 

Art. 6º. Dê-se ao do art. 36, caput, da Lei nº 033, de 10 de 

novembro de 2014, a seguinte redação: 

“Art. 36 - Os imóveis objeto da regularização fundiária, deverão 

ser transcritos diretamente ao beneficiário ou a quem este indicar, através do Título de 

Reconhecimento de Domínio e devidamente registrado, no prazo máximo de 365 

dias, prazo este que poderá ser prorrogado por igual período mediante requerimento, 

ficando consignado que todas as despesas para a transmissão correrão por conta do 

interessado, ressalvados os que fazem jus a gratuidade.” (NR) 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, aos quinze 

dias do mês de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

ITAMAR NUNES VIEIRA 

Prefeito Municipal 
 


