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LEI N. 327, DE 24 DE MAIO DE 2022. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a legitimar 

a posse e expedir títulos definitivos de 

propriedade em favor dos atuais posseiros de 

imóveis públicos urbanos com área inferior a 125 

m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e 

frente menor que cinco (5) metros. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Brasil Novo, Estado do Pará, aprova e 

eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a legitimar a posse e 

expedir títulos definitivos de propriedade em favor dos atuais posseiros de imóveis 

urbanos com área inferior a 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente menor 

que cinco (5) metros, pertencentes à Légua patrimonial do Município, em conformidade 

com o disposto no art. 4°, II, 2ª parte, da Lei Federal n. 6.776, de 19 de dezembro de 

1979. 

 

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, as áreas públicas com imóveis urbanos com 

área inferior a 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente menor que cinco (5) 

metros serão consideradas loteamentos com destinação à urbanização específica ou à 

edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pela 

municipalidade. 

 

Art. 3º. A fim de facilitar a regularização dos imóveis que se enquadrarem 

nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, caso necessário, poderá realizar o levantamento 

topográfico e aprovar por decreto o loteamento das áreas públicas urbanas passíveis de 

legitimação de posse, nos termos o art. 12 da Lei municipal n. 090, de 04 de dezembro de 

2006.  

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de Brasil Novo-Pará, em 24 de maio de 2022. 

 

 

____________________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 20 da 

Lei Orgânica Municipal, esta LEI foi PUBLICADA no quadro 

de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo em 24 de 

maio de 2022. 

 
Osmar Passos David 

Chefe de Gabinete-PMBN 
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