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DECRETO N° 24/2019, DE 11 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre aprovação do Loteamento Deus é Fiel e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 52, inciso VIII da 
Lei Orgânica do Município e do art. 4º da Lei Federal nº 6.766/79,
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 70/2019,  tendo por 
objeto pedido de aprovação do “Loteamento Deus é Fiel”, formulado por Waldenilson 
Silva Moraes;
CONSIDERANDO que a aprovação do loteamento não desonera o loteador do 
cumprimento das suas obrigações legais, nem do preenchimento dos requisitos 
legalmente estatuídos para a regularidade do loteamento, mesmo subsequente ao ato de 
aprovação;
CONSIDERANDO ainda que, mesmo posterior à aprovação e registro do 
loteamento, as eventuais omissões ou irregularidades do loteamento são passíveis de 
notificação para a devida regularização, a qual se não executada ensejará a 
Administração Pública efetuar as obras necessárias e exigir o respectivo pagamento do 
responsável;  

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o projeto de loteamento de propriedade de Waldenilson Silva 
Moraes, denominado “Loteamento Deus é Fiel” com área total loteada de 1.268,50m² 
(mil, duzentos sessenta e oito metros e cinquenta centímetro quadrados), dividida em 3 
(três) lotes: Lote 01 com 50m² (duzentos e cinquenta metros quadrados); lote 02 com 
250m² (duzentos cinquenta metros quadrados) e lote 03 com 768,50m² (setecentos 
sessenta e oito metros e cinquenta centímetros quadrados), conforme Processo 
Administrativo nº 70/2019, protocolado nesta Prefeitura Municipal.
Art. 2º - A aprovação do loteamento não exime o responsável pelo cumprimento de 
todas e quaisquer exigências legais que eventualmente se comprove não terem sido 
integralmente cumpridas, de conformidade com as Leis nº 6.766/79 e nº 4.771/65 e 
demais disposições legais.
Art. 3º - A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, nos termos do disposto no art. 18, 
caput da Lei nº 6.766/79.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DECRETO

Planejamento

Secretária

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 11 
de julho de 2019.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

LEI N° 625/2019, DE 16 DE JULHO DE 2019 

Dispõe sobre a concessão do direito de propriedade, ao posseiro JOSÉ ALVES DA 
SILVA, sobre um terreno do Município, localizado no Bairro Mutirão, Município 
de Buriti Bravo - MA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao senhor JOSÉ ALVES 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor familiar aposentado, solteiro, portador do 
RG nº 3.987.132 SSP/DF, CPF nº 151.219.842-00, residente e domiciliado na Travessa 
Joaquim Ayres, 238, Centro, nesta cidade de Buriti Bravo - MA, um terreno localizado 
no Bairro Mutirão, na Rua Alto da Faveira, Município de Buriti Bravo - MA.
Parágrafo Único - O terreno objeto desta doação, mede 11.540 m² (onze mil, 
quinhentos e quarenta metros quadrados), tem início desta poligonal começa no marco 
(01), fazendo divisas, com Rua Alto da Faveira e José Alberto Pereira Ferreira, com 
rumo de (05º 50' 616''; 043º 51' 022'', fazendo divisa pela lateral esquerda com José 
Alberto Pereira Ferreira, com distância de 128 metros, alcança o marco (02) deste 
marco com rumo de (S 05º 50' 686'' W 043º 51' 022'', fazendo divisa com linha dos 
fundos com Gilberto Pereira Duarte com distância de 105 metros, alcança o marco (03) 
deste marco com rumo de (S 05º 50' 661''; W 043º 50' 971''), fazendo divisa pela lateral 
direita, vários rumos, com Joacir Diar Ferreira e Ruas Projetadas, com distância de 143 
metros, alcança novamente a Rua Alto da Faveira e o marco (06) deste marco com rumo 
de (S 05º 50' 604''; W 043º 50' 993''), fazendo divisa pela linha da frente com a Rua Alto 
da Faveira, com distância de 59 metros, alcança o marco inicial, ficando assim fechado 
esta poligonal, com o perímetro de 435 metros com área de 11.540 m² (onze mil e 
quinhentos e quarenta metros quadrados).
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Art. 2º - A referida doação tem como objetivo, regularizar a documentação do 
imóvel ocupado, incentivar construções e atividades que visem principalmente, o 
desenvolvimento econômico e social de interesse do Município, possibilitando 
assim, o acesso a financiamentos bancários para investimentos na área; assegurar o 
cultivo das atividades agrícolas e criação de animais já existentes, com benfeitorias, 
como: casa, cerca de arame, plantações de frutas e outros. Área ocupada por mais de 
15 anos, de forma mansa e pacífica cumprindo sua função social e fazendo-a 
produtiva.
 Parágrafo Único - O Donatário tem as prerrogativas de utilizar todas as funções do 
imóvel, aproveitar todos os seus benefícios, trocar, vender, dando a destinação que 
melhor lhe convier, desde que, respeitada a legislação pertinente em vigor.
Art. 3º - Ao Donatário caberão todas as despesas com impostos, taxas e emolumentos 
referentes à doação; dispensada a licitação por tratar-se de área já ocupada por mais de 
15 (quinze) anos e levando em consideração que qualquer doação de bem público 
pressupõe interesse público. 
  
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, em 16 de 
julho do ano 2019.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

Sancionada, promulgada, publicada e registrada a presente Lei, sob o número 
(625/2019), aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.

Vera Maria Oliveira da Costa
Sec. Mun. de Plan. Adm e Finanças

Planejamento

Secretária
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