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 Decreto nº. 063/2018 de 08 de maio de 2018. 

“Dispõe sobre a aprovação dos trabalhos técnicos 

de georreferenciamento para regularização 

fundiária e registral de imóveis urbanos, objeto da 

Lei Municipal 441/2017 e dá outras providências”. 

O Prefeito Municipal de Pacajá, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município, e: 

CONSIDERANDO o contido nas Leis Federais 10.257/2001 (Estatuto das 

Cidades) e 11.952/2009 que dispõem sobre o ordenamento urbano, e regularização fundiária 

no âmbito da Amazônia Legal, onde impõem aos municípios a responsabilidade de realizarem a 

regularização fundiária das áreas urbanas, sobretudo aquelas recebidas da União;  

 CONSIDERANDO o caos fundiário no Município, onde somente um número 

reduzido de imóveis possui domínio definido; 

 CONSIDERANDO que a Lei Municipal 441/2017 dispõe sobre a regularização 

dos imóveis urbanos no Município de Pacajá/PA; 

CONSIDERANDO finalmente que a política urbana é objeto de tratamento 

constitucional desde 1988. Ela tem por objetivo “ordenar e plano de desenvolvimento das 

funções sociais da cidade” (Art.182) e seus instrumentos básicos é o plano diretor, que deve 

conter “exigências fundamentais de ordenamento da cidade” (§ 2º). O ente federativo 

competente para executa-la é o município a quem compete “promover adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano”. (art. 30, VIII). 

CONSIDERANDO o credenciamento da empresa HB DE LIMA JUNIOR & CIA 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.923.154/0001-31, para o desenvolvimento integrado e 

implementação de medidas de natureza técnica e especializada com vista a desenvolver a 

regularização fundiária no município de Pacajá-PA, conforme Lei Municipal 441/2017. 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Ficam aprovados os trabalhos técnicos especializados de medição e 

mapeamento georreferenciados, para a regularização fundiária do Município de Pacajá-PA, 

realizadas pela empresa HB DE LIMA JUNIRO & CIA LTDA, tendo como responsável técnico 

GRACIELLY EMERIQUE DE LIMA DA SILVA, engenheira ambiental, técnico em geodesia e 

cartografia, CREA – RNP 151032062-8, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

nº PA20180285293.  

§ 1º - Os imóveis são de propriedade do Município de Pacajá/PA, adquiridos 

conforme doação firmada pela união conforme Título Definitivo nº MBA 150548606, e 

devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob Matricula nº M-1683. 
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§ 2º - A regularização aprovada se refere à totalidade da área doada, que é 

de 358,9097ha. (trezentos e cinquenta e oito hectares, noventa ares e noventa e noventa e sete 

centiares). 

§ 3º - Os imóveis serão alienados em consonância com a Lei Municipal nº 

441/2017. 

Art. 2º - Considerando que a regularização fundiária é para regularizar a 

ocupação já incidente, fica preterida algumas exigências constantes na lei 6.766/1979, ante da 

impossibilidade de seu cumprimento. 

Art. 3º - Fica o competente cartório de registro de imóveis autorizado a 

proceder a abertura e registro das matriculas da regularização fundiária, conforme trabalho 

técnico neste aprovado. 

§ 1º - O registro da alienação se dará mediante apresentação de Título 

Definitivo outorgado pelo Prefeito Municipal e certidão da Secretaria Municipal de Habitação e 

Regularização Fundiária atestando a regularidade do imóvel junto ao Cadastro Imobiliário 

Municipal. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá, Estado do Pará, ao 08 (oito) dias do mês de maio de 2018. 
 
 
 

 
 

_____________________________________ 

Francisco Rodrigues de Oliveira 

Prefeito do Município de Pacajá 

 
 


