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 DECRETO Nº 086/2017 

DE 16 DE OUTUBRO DE 2.017. 

 

Dispõe sobre a CRIAÇÃO da COMISSÃO MUNICIPAL DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA de Interesse Específico em 

habitações irregulares existentes no território do Município de 

Pedra Preta-MT, nos termos da Lei Municipal nº 545, de 08 de 

julho de 2009 e dá outras providências. 

 

JUVENAL PEREIRA BRITO, Prefeito Municipal de Pedra Preta, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais. 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 545, de 08 de 

julho de 2009 – que instituiu o Programa de Regularização 

Fundiária de Imóveis Urbanos Irregulares no Município de Pedra 

Preta-MT; 

 

CONSIDERANDO a necessidade premente de iniciar 

imediatamente os trabalhos visando dar efetividade à Lei 

Municipal nº 545/2009, oportunizando à importante parcela da 

população de Pedra Preta-MT a obtenção de título de propriedade 

sobre o imóvel em que habita; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica instituído o Programa de REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA, cujo objetivo é oportunizar a importante parcela da população de Pedra Preta a 

obtenção de título de propriedade sobre o imóvel em que habita no âmbito da Lei Municipal 

545/2009, que versa sobre desafetar imóveis urbanos, para regularização fundiária de lotes; 

 

 
Parágrafo Único - A Regularização Fundiária de Interesse Social 

e de Interesse Específico compreende um processo de intervenção pública, sob os aspectos 

jurídico, físico e social, que objetiva assegurar a permanência de populações moradoras de 

áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a legislação para fins de habitação, 

podendo implicar, inclusive, em propor intervenções que visem melhorias no ambiente 

urbano, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária.  

 
 

Art. 2º – Fica criada a Comissão Municipal de Regularização 

Fundiária de Interesse Social e de Interesse Específico, doravante denominada Comissão 

Municipal de Regularização Fundiária, para Instaurar Processos Administrativos necessários à 

regularização fundiária.   

 

Art. 3º – A comissão criada pelo artigo anterior será composta 

pelos servidores adiante enumerados:  

 

– Presidente: Francisco Pereira Sobrinho 

– Secretário: Levino José de Oliveira 

– Membro: Claudio Domingos da Silva 
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 Art. 4º – De posse do projeto elaborado pelo Departamento de 

Engenharia do Município, apresentado perante a Comissão de Desenvolvimento Urbano, para 

fins da regularização fundiária, a comissão realizará uma análise dominial minuciosa da área 

a ser regularizada, onde este domínio será comprovado por intermédio de provas:  

 

I – documentais, tais como: Certidão emitida pelo Registro de 

Imóveis; Comprovantes de residência (contas de água, luz e telefone); 

  

II – testemunhais – declaração de pelo menos 03 (três) 

moradores confinantes e confrontantes da área a ser regularizada.(Modelo de declaração 

contido no Anexo I do presente decreto); 

 
III – constituídas de informações constantes na base de dados do 

município de Pedra Preta: Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) e Cadastro para fins de do 

IPTU existentes no banco de dados do município; 

  

IV – contratuais: contrato de compra e venda apresentado pela 

imobiliária responsável pelo loteamento; 

 
§ 1º Os documentos acima indicados formarão um conjunto 

probatório de caráter somatório, ou seja, quanto mais provas do seu domínio sobre uma área 

o cidadão obtiver, mais fácil será o seu procedimento para regularização. 

  

§ 2º Tento sido formado um conjunto probatório satisfatório, a 

comissão terá identificado o titular dominial da área a ser regularizada. 

 

Art. 5° – Na omissão do titular do domínio da área e/ou do 

titular da iniciativa, o plano de regularização poderá ser executado, supletivamente, pelo 

Poder Executivo Municipal através de diligência in loco, para conferencia de propriedade. 

 

Art. 6° – A regularização da área não implica no reconhecimento 

pelo Poder Público Municipal de quaisquer obrigações, pretéritas e futuras, assumidas pelo 

parcelador/proprietário junto aos adquirentes das unidades imobiliárias ou quaisquer outros 

terceiros. 

 
Art. 7º – Identificado o titular dominial da área irregularmente 

parcelada ou ocupada, a comissão procederá com a edição de parecer conclusivo, 

individualizado por lote, com consequente expedição de autorização de escritura, a ser 

assinada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, para que o proprietário proceda com a sua 

regularização junto ao cartório de Registro Imobiliário desta comarca. 

 

Art. 8º – Após a expedição da autorização destacada no artigo 

anterior, será encaminhado ao cartório de registro de imóveis uma cópia da mesma para fins 

de averbação na matricula do imóvel, caso o proprietário do domínio não proceda com a 

imediata transferência de propriedade. 

 

Art. 9º – O prazo para realização do presente processo de 

regularização fundiária será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) acaso 

seja necessário. 

  

Art. 10 – A fim de explicitar a importância da presente 

regularização fundiária, a administração pública deverá proceder com toda divulgação que 

julgar necessária para dar ciência deste processo à população de Pedra Preta-MT (divulgação 

em site, cartazes em prédios públicos, panfletos, divulgação em rádio e etc.). 
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 Art. 11 – Ao final da presente regularização fundiária, a 

comissão deverá proceder com a emissão de relatório conclusivo, detalhado com a 

quantidade de imóveis beneficiados por este procedimento. 

 

Art. 12 – O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT. 

AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. 

 

 

 

JUVENAL PEREIRA BRITO 

Prefeito 

 

 

 

 

 

Registrada nesta Secretaria e 
publicada no Diário Oficial. 
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ANEXO I 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONFRONTANTES 

 

 

 

Nós, abaixo assinados,  

Nome:____________________________________________________________________, 

nacionalidade:_______________________, estado civil:___________________________, 

RG _______________________________, CPF: ________________________________ e 

Nome:____________________________________________________________________, 

nacionalidade:_______________________, estado civil:___________________________, 

RG _______________________________, CPF: ________________________________, 

com endereço na Rua ________________________________________________________, 

nº __________________, Bairro ___________________________________________, 

somos confrontantes do lado ___________________________________ do imóvel de 

propriedade de _____________________________________________________________, 

localizado na Rua ___________________________________________________________, 

nº ____________________, Bairro ____________________________________________, 

no município de Pedra Preta-MT, declaramos: que não existe nenhuma disputa ou 

discordância sobre os limites comuns existentes entre os citados imóveis, que hoje é 

demarcado por muro de concreto; que não nos opomos à eventual Regularização Fundiária 

com posterior transferência de propriedade; que reconhecemos o direito de propriedade da 

solicitante; que a mesma exerce a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há pelo menos 

_______________________________ anos, tempo que somos vizinhos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente para os devidos fins. 

 

Pedra Preta-MT, ______ de _____________________________ de ___________. 

 

 

 

CONFRONTANTES: 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome:  

CPF: 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome:  

CPF: 

 


