
ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
PALACIO OTAVIANO FERREIRA DE MACEDO 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 

SUMÁRIO

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 2 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES............................................................... 2 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 2 

DAS FORMAS DE  ALIENAÇÕES  .................................................................... 2 

SEÇÃO I .................................................................................................................... 3 

DA ALIENAÇÃO GRATUITA DA PESSOA NATURAL ........................................ 3 

SEÇÃO II ................................................................................................................... 4 

DA ALIENAÇÃO GRATUITA PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL ..................................... 4 

SEÇÃO III .................................................................................................................. 5 

ALIENAÇÃO ONEROSA PRECEDENTE DE LICITAÇÃO ................................. 5 

SEÇÃO IV .................................................................................................................. 6 

DAS ALIENAÇÕES ONEROSAS DOS TERRENOS URBANOS ....................... 6 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 7 

DO PROCESSO DE ALIENAÇÕES DOS LOTES URBANOS ........................... 7 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 9 

DAS EXPEDIÇÕES DOS TÍTULOS DEFINITIVOS   .......................................... 9 

CAPÍTULO V............................................................................................................ 10 

DA COBRANÇA DOS IMPOSTOS E TAXAS ................................................... 10 

CAPITULO V............................................................................................................ 11 

DAS INDENIZAÇÕES DAS POSSES   ............................................................ 11 

CAPITULO VII .......................................................................................................... 11 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS ............................................................. 11



 
ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

PALACIO OTAVIANO FERREIRA DE MACEDO 
                                       GABINETE DO PREFEITO                                              Fls.2/13 

 

BR 230 – KM 240 – PLACAS - PA. - RUA OLAVO BILAC, S/N.º - CEP: 68.138-000 – C.G.C: 01.611.858/0001-55 
 

©PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA. 

 

Lei nº 194/2011.    Placas em  07 de novembro de 2011 

                                                                          

Estabelece normas e requisitos para a 

alienação onerosa ou gratuita das ocupações: 

nas áreas urbanas; de expansão urbanas e de 

urbanização especifica no Município de Placas, 

define as indenizações das áreas já ocupadas 

por posseiros e que não poderão ser 

disponibilizadas pelo poder público de acordo 

com o Inciso II do artigo 29 e alíneas, incisos, 

parágrafos do artigo 30 todos da lei federal de 

11.952 de 25/6/2009.  

                                   

 

A Câmara Municipal de PLACAS aprovou e o Prefeito sanciona  a seguinte  Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º - Ficam regulamentadas as alienações onerosas, gratuitas e as 

indenizações das ocupações: nas áreas urbanas; de expansão urbanas e de 

urbanização especifica, com as definições  das indenizações das áreas já 

ocupadas por posseiros  e que não poderão ser disponibilizadas pelo poder 

público de acordo com o Inciso II do artigo 29  e alíneas, incisos, parágrafos do 

artigo 30 todos da lei federal de 11.952 de 25/6/2009 do Município de Placas. 
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Art. 2º. Para os efeitos desta Lei “as áreas urbanas; de expansão urbanas e de 

urbanização especifica” integram o território do Município e destinam-se a 

regularizar o uso da propriedade urbana.  

 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE ALIENAÇÕES 

                                             

Art. 3º. Ficam definidos em quatro formas de alienações nas áreas dos lotes 

urbanos; de expansão urbanas e de urbanização especifica, do Município de 

Placas assim definidos: 

a) A alienação gratuita da pessoa natural que tenha ingressado na 

área até o dia 11/02/2009, atendidas pelos beneficiários; 

b) Alienação gratuita para órgãos e entidades da administração 

pública estadual, instaladas até 11/02/2009; 

c) Alienação onerosa precedente de licitação, dando direito de 

preferência somente aquele que comprovar a ocupação de 

apenas um lote, por um ano ininterrupto, sem oposição, até 10 

de fevereiro de 2009, área superior a 1.000m² e inferior a 

5.000m²; 

d) Os terrenos que não se enquadrarem nos requisitos dos incisos 

I a III, para efeito de alienações, estas serão efetuadas com 

observação das normas do artigo 17 da lei de licitação 

8.666/93. 

        

SEÇÃO I 

DA ALIENAÇÃO GRATUITA DA PESSOA NATURAL 
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Art. 4º- A alienação gratuita da pessoa natural que tenha ingressado na área do 

lote até o dia 10/2/2009, nas seguintes condições: 

I. possua renda familiar mensal inferior a 5(cinco) salários 

mínimos atual; 

II. ocupe a área até 1.000 m² (mil metros quadrados) sem 

oposição, pelo prazo interrupto de no mínimo, 1(um) ano,  

observadas, se houver, as dimensões, de lotes fixadas na 

legislação municipal; 

III. utilize o imóvel como única moradia ou como meio lícito de 

subsistência, exceto locação ou assemelhado; 

IV. não seja proprietário ou possuidor de outro imóvel urbano, 

condição atestada mediante declaração pessoal sujeita a 

responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil; 

V. que a área  ocupada mediante posse não está afetada ou 

insuscetíveis de regularização, de acordo com o inciso II do 

artigo 29 da lei federal 11.952/2009. 

 

§1º. A renda familiar prevista na alínea “a” é a soma do ganho de toda a família 

mensal que mora no imóvel e poderá ser comprovada através de contra-cheque, 

extrato bancário, bolsa família  e outros.   

 

§2º. O prazo previsto na alínea “b” será com data anterior a 10/2/2009, para trás 

e poderá ser comprovada com apresentação dos seguintes  documentos:  

I. expedido por associação que o beneficiário for sócio e conste 

no documento de inscrição o endereço do lote; 

II. contratos firmados com terceiros conste no documento o 

endereço do lote e tenha firma reconhecida;  

III. recibo de compra e venda do lote com firma reconhecida;  
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IV. conta de água, de luz, de imposto, telefone, em nome do 

esposo/companheiro ou da esposa/ companheira original; 

V. cartão de vacinações; 

VI. matricula de escola que conste no documento o endereço do 

lote; 

VII. outros que comprovem a data da entrada no lote com a 

permanência mínima de um ano até o dia 10/2/2009. 

 

§3º. o lote será  destinado exclusivo  a moradia do possuidor com a família e 

será admitido a exploração de pequeno  comércio, indústria, prestação de 

serviços, artesã e outras pelo próprio possuidor  ou membro da família, ficando 

vetado a exploração de aluguel e assemelhado.   

     

Art.5º. O possuidor não poderá ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, 

devendo atestar a situação assinando uma declaração, sob as penas da lei.    

 

SEÇÃO II 

DA ALIENAÇÃO GRATUITA PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL 

 

Art. 6º- Alienação gratuita dos lotes urbanos para órgãos e entidades da 

administração pública estadual e federal, instaladas até 11/2/2009, nas 

seguintes condições: 

I. que a área do lote a ser alienada  deve estar na posse do 

Estado do Pará ou da União, mediante documento 

comprobatório; 

II. que o imóvel do órgão público tenha edificação ou o 

representante legal assine o termo de compromisso que irá 
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edificar no prazo máximo de seis meses a contar do ato de 

doação.  

III. que a área ocupada mediante posse não está afetada ou 

insuscetíveis de regularização, de acordo com o inciso II do 

artigo 29 da lei federal 11.952/2009. 

 

SEÇÃO III 

ALIENAÇÃO ONEROSA PRECEDENTE DE LICITAÇÃO 

 

Art. 7º. Alienação onerosa precedente de licitação, dando direito de preferência 

somente beneficiário que está na posse de um lote até o dia 10/2/2009 nas 

seguintes condições: 

I. com direito a preferência na compra o possuidor com ocupação 

de um lote por um ano ininterrupto com prazo a contar até 

10/2/2009 na área sem oposição da posse até a data do 

requerimento; 

II. que a área ocupada seja superior a 1.000 m² e inferior a 5.000 

m²; 

III. área poderá ser usada tanto como residencial, indústria, 

comércio e agropecuária, desde que atendidos os requisitos 

para recebimento do alvará para a exploração da atividade ou 

residencial; 

IV. será alienada através de licitação, com base no art. 17,  da lei 

8.666/93, quem dê maior lance para aquisição; 

V. que a área  ocupada mediante posse não está afetada ou 

insuscetíveis de regularização, de acordo com o inciso II do 

artigo 29 da lei federal 11.952/2009. 

VI. O atual ocupante da área, comprovando os requisitos acima, 
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terá preferência para aquisição do mesmo, na seguinte forma: 

a) será convocado pela Administração para comparecer e 

declarar quantos imóveis tem na posse e qual dará 

preferência para aquisição direta sem licitação; 

b) se o beneficiário  tiver mais de um imóvel na posse e ao 

declarar a preferência por um,  os demais serão licitados 

de acordo com o artigo 17 da lei de licitação, podendo 

aquele participar da venda dos demais lotes com direito 

iguais aos demais licitantes; 

c) o beneficiário de um ou mais lotes receberá  a proposta 

de compra do imóvel de sua preferência  e terá que se 

manifestar por escrito no prazo máximo de 15 dias; 

d) havendo interesse do beneficiário a Administração 

providenciará a venda mediante contrato de compra e 

venda, podendo ser parcelado ou a vista e somente após 

a quitação será expedido o título definitivo para efeito de 

escritura e registro; 

e) no caso de desinteresse pelo beneficiário, por escrito, ou 

por não cumprir o prazo de 15 dias após o recebimento, 

fica a Prefeitura autorizada a proceder a licitação de todos 

os imóveis inclusive o que o possuidor declarou 

preferência para a compra,   na forma de concorrência, 

com maior lance de venda; 

f) o posseiro deverá desocupar a área imediatamente, no 

prazo máximo de 30 dias, quando não se manifestar 

interesse na aquisição do mesmo, ficando a Prefeitura 

responsável para reintegração de posse do novo 

adquirente. 
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SEÇÃO IV 

DAS ALIENAÇÕES ONEROSAS DOS TERRENOS URBANOS 

 

Art. 8º. As alienações onerosas dos terrenos urbanos que não se enquadrarem 

nos requisitos dos artigos 4º, 6º e 7º da presente lei, mais que não estão 

afetados e nem insuscetíveis de regularização fundiária por parte da Prefeitura, 

serão efetivadas da  seguinte forma: 

existência de interesse público, devidamente justificado; 

avaliação do imóvel; 

autorização por lei; 

que tenha a finalidade, a regularização de programas 

habitacionais; 

regularização fundiária de interesse social desenvolvida por órgão 

ou entidade da administração pública. 

será vendido detendo como avaliação base o valor venal do imóvel 

cadastrado no setor de tributação da Prefeitura, precedida de 

processo licitatório na modalidade de concorrência, com maior 

lance de venda. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DE ALIENAÇÕES DOS LOTES URBANOS 

 

Art. 9º. A alienação onerosa plena ou gratuita dos lotes urbanos, far-se-á 

através desta lei, atendendo os seguintes requisitos: 

apresentação de requerimento do interessado ao Setor de Terras 

Patrimoniais do Município, constando: 

nome do requerente, da esposa ou companheiro, estado 
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civil, profissão e residência comprovada; 

ter capacidade de acordo com o código civil; 

finalidade a que se destina o imóvel; 

localização, perímetro, confinamento, área e dimensões e 

benfeitorias (quando for o caso). 

xerox do documento de identificação civil;  

prazo para construção, caso não haja.  

o interessado deverá comprovar os requisitos previstos nos artigos 

4º,  6º e 7º da presente lei. 

 

Art. 10º. Estando o Requerimento  instruído  com  a  documentação  exigida  no  

art. 9º  e  incisos I e II , o  Prefeito  Municipal  determinará  a  sua  Autuação  e  

enviará  para  o  Órgão  competente,  para  as  providências de: 

publicar através de edital, afixado em local público e de fácil acesso, pelo prazo de 30 
dias consecutivos o pedido de alienação, convocando o comparecimento dos 
prejudicados e interessados a manifestarem sobre possíveis direitos; 
relatório consubstanciado do fiscal, após constatação “in locuo” das informações 
contidas no requerimento do interessado; 

 

§1º. Havendo contestação por escrito de terceiro interessado no imóvel, a 

Prefeitura suspenderá o processo e analisará a documentação apresentada por 

terceiro, após a análise decidirá a favor de quem:  

provar a posse atual através de benfeitorias realizadas de boa fé, 

sem qualquer protesto ou impugnação e constatação “in locuo” 

por fiscal da Prefeitura; 

ao que provar a posse antiga, mediante documentos públicos 

como: água, luz, telefone, pagamento do IPTU, e outros 

documentos idôneos públicos e  benfeitorias; 

§2º. Quando no terreno requerido houver edificação, deverá o requerente provar 

a propriedade com documentação hábil, e que será juntada ao requerimento. 
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§3º. A Prefeitura fornecerá o requerimento mimeografado para os interessados. 

    

Art. 11. O Requerimento será indeferido independentemente de  deliberação  

pelo Prefeito,  quando  verificar  que: 

o  Terreno  Requerido  não  pertença  ao  Patrimônio  Público Municipal; 
o  imóvel  requerido,  encontra-se  na  área  de  preservação ecológica, naquela  onde  
a  poluição  impeça  a  habitação ou insuscetíveis de regularização; 
o  imóvel  requerido  se  encontra  a  menos  de  50 (cinquenta) metros  dos  mananciais  
de  água  do  Município. 
que possam ser utilizados pelo Município para fins de utilidade pública; 
para o exercício de atividades incompatíveis com a urbanidade, moralidade, poluidor de 
meio ambiente e os bons costumes; 

 

CAPÍTULO IV 

DAS EXPEDIÇÕES DOS TÍTULOS DEFINITIVOS 

 

Art. 12. Os títulos  definitivos, deverão ser  elaborados pela Prefeitura, sendo 

assinados pelo  Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo Único- Deverá constar nos títulos, todos os direito e deveres do 

proprietário. 

 

Art. 13. Os Títulos serão registrados em livros próprios da Prefeitura de cujo 

termo constará no mínimo: 

a natureza jurídica do título se de propriedade; 
nome do proprietário; 
confrontações do terreno; 
localização do terreno e suas medidas; 
número dos títulos; 
data da expedição do título, quando for expedido; 
outros dados e características julgadas necessárias. 
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Art. 14. Após concretizar o negocio jurídico da alienação onerosa ou gratuita,  

com a garantia total do pagamento firmada pelo alienatário, o Prefeito Municipal 

expedirá o Título de Propriedade Definitivo, ao adquirente que permitirá fazer a 

escritura pública  e registro de imóvel, com a transmissão total e plena da 

propriedade, que poderá usar dispor de qualquer forma do seu terreno. 

 

Art. 15. O Título de propriedade do beneficiário previsto no artigo 5º e 6º (na 

situação de preferência)  desta lei   será concedido para imóvel, já edificado e 

para os não edificados, sendo que estes deverão ser mantidos limpos e 

cercados, sob pena de incorrer em multa, conforme lei municipal.  

 

CAPÍTULO V 

DA COBRANÇA DOS IMPOSTOS E TAXAS 

   

Art. 16. Os imóveis urbanos da cidade, vilas e distritos do Município de Placas, 

edificado ou não, com título definitivo ou de posse pagarão IPTU, anualmente,  

além dos impostos, de ITBI, taxas e outros ônus que estão previstos no Código 

Tributário Municipal. 

 

Parágrafo Único - O portador dos títulos de posse e de propriedade, estão 

isentos do pagamento do imposto de ITBI, da primeira transferência feita da 

Prefeitura para eles.  

 

Art. 17. A paralisação do processo de requerimento do título por mais de 06 

meses, a contar da data do protocolo na Prefeitura, causada pelo requerente, 

implicará no arquivamento do mesmo. 

 

Parágrafo Único- Considera-se paralisação do processo: 
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no comparecimento do interessado para receber o título, quando autorizado; 
falta de pagamento dos emolumentos a que estiver sujeito o requerente para a 
obtenção do título; 
falta de apresentação de documentos exigido para instruir o processo, mesmo que 
solicitado depois de data da entrada do requerimento no protocolo da Prefeitura; 
falta de pagamento de débito fiscais à Prefeitura, caso seja o requerente devedor; 
outros quaisquer motivos que impeça o processo de seguir os tramites legais. 

                 

CAPITULO VI 

DAS INDENIZAÇÕES DAS POSSES 

      

    Art. 18. As benfeitoras de boa-fé efetivadas pelo posseiro nas áreas 

insuscetíveis de regularização, nos termos dos artigos 29 e 30 da lei federal 

11.952/2009, serão pagas pela Prefeitura, após o processo administrativo de 

comprovação da posse, das benfeitorias pelo posseiro e de que as terras se 

enquadrem nas situações do Inciso II do artigo 29 da lei citada. 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 19. Os valores das alienações dos lotes serão de acordo com o valor venal 

fixado no cadastro da Prefeitura para a cobrança do IPTU, constante da Lei 

163/2009. anexo XIV - tabela da planta de valores genérica, com aplicação de 

alíquota de 3% (três por cento), utilizando da seguinte metodologia: 

 

área do imovel x valor do m² territorial x 3%: 

considerando imóvel de 450 m², na rua dos 

maranhenses fica assim exemplificado: 450,00  x 

55,55 = 24.997,50 x 3% = 749,93 – valor a ser pago 

pelo recebimento do Título definitivo 
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Art. 20. Os lotes com alienação onerosa poderão ser parcelados em até 12 

(doze) vezes. 

 

Art. 21. Fica autorizado ao Prefeito a efetivar todas as  alienações da presente 

lei, mediante a expedição de título definitivo e de posse nos casos de terrenos 

não edificados previstos nos artigos 5º e 6º desta lei e outros atos inerentes para 

a regularização fundiária do Município de Placas,  desde que os beneficiários 

preencham os requisitos desta lei. 

 

Art. 22. O Prefeito Municipal regulamentará a presente lei por Decreto no prazo 

máximo de 60 dias, após a aprovação da mesma, incluindo situações que não 

foram na mesma contemplada.  

 

Art. 23. Os lotes urbanos da cidade de placas terão a metragem máxima de 450 

metros quadrados para residência.  

 

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Placas,  em 07 de Novembro de 2011. 

   

 

Maxweel Rodrigues Brandão 

Prefeito Municipal 

 

 

 


