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LEI N° 310/2013                   Anapurus (MA), 24 de junho de 2013. 

 

 
INSTITUI O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS, 

ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A Prefeita Municipal de Anapurus, Estado do Maranhão, Sr.ª CLEOMALTINA 
MOREIRA MONTELES, consoante o que dispõe o art. 8º, inciso XVIII, da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e ela Sanciona a seguinte Lei 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal a solicitar ao Registro de Imóveis 

competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de 

parcelamento do solo urbano, pertencentes ao Município de Anapurus, ainda que não inscrito 

ou registrado. 

 

Art. 2º - A autorização descrita no artigo anterior, estende - se às 

concessões sem ônus, de título definitivo de propriedade, a todos aqueles que obtiveram por 

aforamento de terceiros ou foram adquiridos por compra ou doação, desde que tenham a 

posse legítima e pacífica do imóvel, com as seguintes condições: 

I - imóvel edificado, cuja a área total não ultrapasse 1.000m² (mil metros 

quadrados), e desde que, esteja devidamente cercado ou murado, e calçados; 

II - Imóveis não edificados, com área não superior a 1.000m² (mil metros 

quadrados), de desde que, estejam cercados ou murados, e calçados. 

Parágrafo Único - Para os demais imóveis, o Poder Executivo Municipal 

poderá emitir título definitivo com ônus de arrecadação que será definido em conformidade 

com o Código Tributário Municipal. 

 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal poderá expedir documentos 

específicos de sua competência tributária e administrativa, aos proprietários que já tenham 

procedido ao registro de imóvel através de aforamento, dando plena autorização para 

proceder com hipoteca e demais garantias. 
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Art. 4º - O Poder Executivo Municipal, fica autorizado a solicitar, ao Registro 

de Imóveis competente, a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos, 

oriundos de parcelamento do solo urbano, ainda que não inscritos ou registrados, por meio de 

requerimento, acompanhados dos seguintes documentos: 

I - planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos 

quais constem a sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes 

e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites; 

II - comprovação de intimação dos confrontantes para que informem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel 

público a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso; 

III - as respostas à intimação prevista no inciso II, quando houver; e 

IV - planta de parcelamento assinada pelo loteador ou aprovada pela 

prefeitura, acompanhada de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, na 

hipótese deste não ter sido inscrito ou registrado. 

§ 1o - Apresentados pelo Município os documentos relacionados no caput, o 

registro de imóveis deverá proceder ao registro dos imóveis públicos decorrentes do 

parcelamento do solo urbano na matrícula ou transcrição da gleba objeto de parcelamento. 

§ 2o - Na abertura de matrícula de imóvel público oriundo de parcelamento 

do solo urbano, havendo divergência nas medidas perimetrais de que resulte, ou não, 

alteração de área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação 

constante do registro ou da planta de parcelamento, respeitados os limites dos particulares 

lindeiros. 

§ 3o - Não será exigido, para transferência de domínio, formalização da 

doação de áreas públicas pelo loteador nos casos de parcelamentos urbanos realizados na 

vigência do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937. 

§ 4o - Recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos 

previstos neste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do 

Município.  

§5º - A abertura de matrícula de que trata o caput deste artigo independe 

do regime jurídico do bem público. 

 

Art. 5º - A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título 

apresentado ou do registro anterior que constar do próprio cartório. 

 

Art. 6º - Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o 

novo título será apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro 

anterior, e da existência ou inexistência de ônus. 
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Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Mando portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a 

execução da presente Lei pertencerem, para que o cumpram e o façam cumprir tão 
inteiramente como nele se contém. 

Gabinete da Prefeita, Município de Anapurus, Estado do Maranhão, aos 
vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, 48º Aniversário de 
Emancipação Político - Administrativa. 

 

 

 
Certifico que nesta data publiquei esta Lei de n.º 310/2013, por meio de 

Edital, tendo sido afixado um exemplar no mural desta Prefeitura e nos demais locais de 
costume. 

Anapurus(MA), 24 de junho de 2013. 

 


