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LEI MUNICIPAL Nº 216 DE 09 DE MARÇO DE 2022. 

 

Institui o Programa de Regularização Fundiária 
no Município de Boa Vista Do Gurupi-Ma e dá 
outras providências. 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal APROVOU e eu DILCILENE GUIMARÃES 
DE MELO OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Boa Vista do Gurupi, Estado do Maranhão, 
usando das atribuições que me são conferidas por Lei, SANCIONO E PROMULGO a 

seguinte lei. 

Art. 1º. Ficam instituídas no território do Município as normas locais e procedimentos aplicáveis à 
Regularização Fundiária Urbana (REURB), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 
territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. 

Art. 2º. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais que visam à regularização de áreas irregulares e à titulação de seus 
ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Art. 3º. O Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo promover a alienação do patrimônio 
imobiliário mediante a concessão de Títulos Definitivos aos lotes urbanos e rurais, pertencentes 
ao Município, aforados a terceiros, adquiridos por compra ou doação, desde que comprovem a 

posse, nos termos desta Lei. 

Paragrafo Único. O Título Definitivo, referido no caput deste artigo abrange os lotes, aforados, 
adquiridos por compra ou doação, desde a fundação e implantação do município de Boa Vista do 

Gurupi. 

Art. 4º. Os valores devidos em consequência da concessão do Título Definitivo, deverão ser 
pagos aos cofres públicos, de uma só vez ou parcelados, em percentuais, a serem definidos pelo 

setor tributário da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi. 

Art. 5º. Os proprietários dos terrenos urbanos, ficam obrigados a recolher a Fazenda Publica 
Municipal, o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU.   

Art. 6º.  Esta Lei regulamenta os objetivos postos no artigo 18, da lei Orgânica Municipal. 

CAPÍTULO I 
DAS MODALIDADES 

Art. 7º. A Regularização Fundiária de Boa Vista do Gurupi baseado no artigo 4º desta lei, se 
guiara pela seguinte tabela: 

LOTE Tipo VALOR 

Residencial Urbano 

Proprietário com renda familiar de 
até 1 (um) salário mínimo de 

renda familiar e escrito no 
CADUNICO (Baixa renda) 

Isento 

Residencial Urbano – Terra Nua 
Localizado em rua sem 

Infraestrutura Publica mínima 
0,001% de salário-mínimo o 

metro quadrado 

Residencial Urbano – Terra Nua 
Localizado em rua com 

Infraestrutura Publica mínima 
0,002% de salário-mínimo o 

metro quadrado 

Residencial Urbano com 
Benfeitoria 

Localizado em rua sem 
Infraestrutura Publica mínima 

0,003% de salário-mínimo o 
metro quadrado 

Residencial Urbano com 
Benfeitoria 

Localizado em rua com 
Infraestrutura Publica mínima 

0,004% de salário-mínimo o 
metro quadrado 
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Comercial 
Localizado em rua sem 

Infraestrutura Publica mínima 
0,005% de salário-mínimo o 

metro quadrado 

Comercial 
Localizado em rua com 

Infraestrutura Pública mínima 
0,006% de salário-mínimo o 

metro quadrado 

Rural – área sede do Povoado 
Localizado em área sem 

Infraestrutura Publica mínima 
0,0002% de salário-mínimo o 

metro quadrado 

Rural – área sede do Povoado 
Localizado em área com 

Infraestrutura Publica mínima 
0,0005% de salário-mínimo o 

metro quadrado 

 

§1º Entende-se por Infraestrutura Publica mínima – É todo conjunto de serviços básico da 
cidade, como ruas pavimentadas, água e iluminação Pública. 

§2º O Município promoverá assistência aos beneficiários considerados de baixa renda para 
esclarecimentos e facilitação na preparação da documentação necessária para a regularização e 
consequente registro imobiliário. 

Art. 8º. Os Valores decorrentes da venda do lote publico devem ser recolhidos para os cofres 
públicos, através da emissão de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 

CAPÍTULO II 
DO REQUERIMENTO E DA INSTAURAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 

Art. 9º. Poderão requerer a Regularização Fundiária no âmbito desta Lei Municipal:  

I - O Município diretamente;  
II - Os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas 
habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da 
sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade 
atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana; 
III - Os proprietários, loteadores ou incorporadores;  
IV - A Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e  
V - O Ministério Público.  
 
Art. 10º. A Regularização Fundiária será instaurada por decisão do Município, por meio de 
requerimento, por escrito, de um dos legitimados de que trata esta Lei.  

Parágrafo Único. Na hipótese de indeferimento do requerimento de instauração da 
Regularização Fundiária, a decisão do Município deverá indicar as medidas a serem adotadas, 
com vistas à reformulação e à reavaliação do requerimento, quando for o caso.  

Art. 11º. Compete ao Município:  

I - Classificar, caso a caso, as modalidades da Regularização Fundiária;  
II - Processar, analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária, e;  
III -Emitir a Certidão de Regularidade Fundiária – CRF. 
 
Art. 12º. Instaurada a Regularização Fundiária, o Município procederá com as condutas descritas 
Lei Municipal nº 18, de  09 de setembro de 2014. 

CAPÍTULO III 
DAS FASES E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Art. 13°. A Regularização Fundiária obedecerá às seguintes fases:  

I - Requerimento dos legitimados;  
II - Processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para 
manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes; 
III - Elaboração do projeto de regularização fundiária;  
IV - Saneamento do processo administrativo;  
V - Decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se dará publicidade;  
VI - Expedição da CRF pelo Município; e  
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VII - Registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado perante o oficial do 
cartório de registro de imóveis em que se situe a unidade imobiliária com destinação urbana 
regularizada.  
Parágrafo Primeiro. Não impedirá a Regularização Fundiária, na forma estabelecida nesta Lei, a 
inexistência de lei municipal específica que trate de medidas ou posturas de interesse local 
aplicáveis a projetos de regularização fundiária urbana e rural. 

Parágrafo Segundo. O Poder Executivo criará comissão interna, a ser constituída por no mínimo 
três membros dentre os servidores do Município, para analisar os processos de regularização 
fundiária e decidir sobre o seu conteúdo, nos termos desta Lei, a ser nomeada por Portaria.  

CAPÍTULO IV 
DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Art. 14°. O projeto de regularização fundiária para loteamentos conterá, no mínimo: 

 I - Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por 
profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o 
sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 
caracterizadores do núcleo a ser regularizado;  
II - Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou 
transcrições atingidas, quando for possível;  
III - Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental; 
IV - Projeto urbanístico;  
V - Memoriais descritivos;  
VI - Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos 
ocupantes, quando for o caso;  
VII - Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;  
VIII - Estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso;  
IX - Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, 
compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da 
aprovação do projeto de regularização fundiária; e 
X - De outros requisitos que sejam definidos pelo Município.  
 

§ 1º Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos:  

I - Sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;  
II - Sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual;  
III - Rede de energia elétrica domiciliar; 
IV - Soluções de drenagem, quando necessário; e  
V - Outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios em função das necessidades locais 
e características regionais.  
 
§ 2º As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de 
melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante ou após 
a conclusão da Regularização Fundiária.  

§ 3º A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional legalmente 
habilitado, dispensada a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou de Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando o responsável técnico for 
servidor ou empregado público.  

Art. 15°. Na Regularização Fundiária para loteamentos, o Município deverá definir, por ocasião 
da aprovação dos projetos de regularização fundiária, nos limites da legislação de regência, os 
responsáveis pela:  

I - Implantação dos sistemas viários;  
II - Implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, 
quando for o caso; e  
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III - Implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental, e dos 
estudos técnicos, quando for o caso.  

 

§1º As responsabilidades de que trata o caput deste artigo poderão ser atribuídas aos 
beneficiários da Regularização Fundiária.  

§2º Os responsáveis pela adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e 
ambiental deverão celebrar termo de compromisso com as autoridades competentes como 
condição de aprovação Regularização Fundiária.  

Art. 16°. Para que seja aprovada a Regularização Fundiária de núcleos urbanos informais, ou de 
parcela deles, situados em áreas de riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos 
especificados em lei, estudos técnicos deverão ser realizados, a fim de examinar a possibilidade 
de eliminação, de correção ou de administração de riscos na parcela por eles afetada.  

§1º Na hipótese do caput deste artigo, é condição indispensável à aprovação da Regularização 

Fundiária a implantação das medidas indicadas nos estudos técnicos realizados.  

Art. 17°. O projeto de regularização fundiária individual conterá, no mínimo: 

 I - Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por 
profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o 
sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 
caracterizadores do núcleo a ser regularizado;  
II - Memoriais descritivos;  
III - De outros requisitos que sejam definidos pelo Município.  
 

§ 1º Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos:  

I - Sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;  
II – Ruas pavimentadas;  
III - Rede de energia elétrica domiciliar;  
IV - Soluções de drenagem, quando necessário; e  
V - Outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios em função das necessidades locais 
e características regionais.  
 
§ 2º A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional legalmente 
habilitado, dispensada a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou do Conselho Regional dos Técnicos 
(CRT) ou de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), quando o responsável técnico for servidor ou empregado público.  

CAPÍTULO V 
DOS INSTRUMENTOS DE TITULAÇÃO 

Art. 18°.  Os seguintes institutos jurídicos poderão ser empregados no âmbito da Regularização 
Fundiária, sem prejuízo de outros considerados adequados:  

I - A legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos da Lei nº 13.465, de 2017,  e da 
Lei Municipal nº 18 de  09 de setembro de 2014  e desta Lei;  
II - O usucapião, nos termos do art. 1.238 ao art. 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil, do art. 9º ao art. 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e do art. 216-A 
da Lei nº 6.015, de 1973;  
III - A desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos § 4º e § 5º do art. 1.228 da Lei 
nº 10.406, de 2002 - Código Civil;  
IV - A arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código 
Civil; 
V - O consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 2001;  
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VI - A desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do caput do art. 2º da Lei nº 
4.132, de 10 de setembro de 1962;  
VII - O direito de preempção, nos termos do inciso I do caput do art. 26 da Lei nº 10.257, de 
2001;  
VIII - A transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do caput do art. 35 da Lei nº 
10.257, de 2001;  
IX - A requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 1.228 da Lei nº 
10.406, de 2002 - Código Civil;  
X - A intervenção do Poder Público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do art. 
40 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;  
XI - A alienação de imóvel pela administração pública diretamente para o seu detentor, nos 
termos da alínea “f” do inciso I do caput do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  
XII - A concessão de uso especial para fins de moradia;  
XIII - A concessão de direito real de uso;  
XIV - A doação;  
XV – O Contrato de compra e venda; e 
XVI - O loteamento de acesso controlado a que se refere o art. 78 da Lei nº 13.465, de 2017. 
 
Parágrafo Único. Na Regularização Fundiária, poderão ser utilizados mais de um dos 

instrumentos previstos neste artigo. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 19°. Caberá ao requerente providenciar os documentos e vias adicionais que sejam 
solicitadas pelo oficial do cartório de registro de imóveis, para o registro da Regularização 
Fundiária.  

Art. 20°. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei por meio da edição de edição de 
Decreto.  

Art. 21°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI – MA, AOS 09 DE 

MARÇO DE 2022. 

 
DILCILENE GUIMARÃES DE MELO OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 
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