
PUBLICADO NO MURAL 
EM:04/0620 

GOVERNO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI MUNICIPAL N° 507/2021 08 DE JUNHO DE 2021. 

DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE ÅREA RURAL EM 
AREA URBANA PARA FINS DE LOTEAMENTO URBANO DENOMINADO 
"LOTEAMENTO MARANATA" NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA, no uso de suas atribuições legals 
previstas no artigo 58, inciso I, alinea "a" e etc., faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

seguinte Lei: 

Art. 1 

quinhentos e dois virgula oitenta e oito hectares) para fins de loteamento residencial e comercial urbano denominduo 

LOTEAMENTO MARANATA", no Distrito de Casa de Tabua, municipio de Santa Maria das Barreiras-PA. 

ica aprovado a transformação em área urbana o perimetro de área rural de 47.502,88 ha (quarenta m, 

Art 2 A area de que trata o artigo 1, serå desmembrada da Matricula 14.503- CRI SANTANA DO ARAGUAIA, 

Cujas plantas (área total, área desmembrada e área remanescente) segue em pasta anexa. 

Art. 3° 
n° 6.766/79, face à inexist�ncia de legislação municipal própria. 

O Loteamento "MARANATA", será criado obedecendo exclusivamente o disposto na Lei Federal 

Art. 40 A presente Lei é de caráter excepcional e os seus termos aprovados especificamente para a área urbana 

em epigrafe, face a sua atipicidade. Os projetos de loteamentos urbanos futuros, bem como, a definição do perimetro 

de expansão urbana, obedecerá a critérios a serem definidos em Lei complementar posterior. 

Art 5 Integra a presente os anexos, memoriais descritivos, que individualiza os lotes, um a um, bem como, 

planta baixa da área a ser regularizada, contendo o disposto na lei 6.766/79. 

Art. 6 
registro do presente Projeto, para os fins a que se destinam, fazendo constar a individualização dos imóveis jå 
devidamente averbados, para fins de inscrição de cadastro municipal junto ao Departamento da Fazenda Püblica 

Municipal. 

Fica autorizado ao Poder Executivo a requerer junto ao CRI da Comarca de Conceição do Araguaiao 

Apos devidamente registrado o projeto em epigrafe, baixará o Poder Executivo local, Decreto 
An. 7 
reguiamentando os procedimentos para transferéncia do dominio dos lotes individualizados e eventualmente ocupados 

de forma iregular, do proprietário/loteador para o particular. 

Art. 8 Não hà despesas decorrentes da presente Lei. 

Passa a fazer parte integrante da presente Lei: 

1- Planta Lotearnento formato A0 (planta baixa); 
- Teno de Responsabilidade Técnica - TRT 

1-Memorial Descritivo dos Lotes; 
IV-Copia da Matricula no CRI 

Art. 9° 

Art. 10 Fsta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario. 

ADRIANO SALOMÃO dOST� ÓE CARVALHO FILHO 
Prefeito Municipal 
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