
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA Nº 002/2018 

 

ESTABELECE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS 

PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS 

URBANOS INSERIDOS EM ÁREAS 

MATRICULADAS EM NOME DO ESTADO DO 

MARANHÃO, COM EXCEÇÃO AOS LOCALIZADOS 

NA ILHA DE UPAON-AÇU. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 

MARANHÃO – ITERMA, no uso suas atribuições que lhe conferem o Decreto nº 

17.746 de 22 de dezembro de 2000, com fundamento na Lei 5.315, de 23 de 

dezembro de 1991, e  

Considerando que a regularização fundiária dos imóveis urbanos 

potencializa o crescimento econômico do município;  

Considerando a existência de imóveis urbanos inseridos em glebas 

estaduais; 

Considerando, ainda, os poderes que são conferidos ao ITERMA pela Lei 

Estadual 4.353/1981 e a competência fixada no artigo 4º da Lei nº 8.959 de 

08/05/2009;  

Considerando o disposto na Lei 5.315/1991, que estabelece os critérios 

para titulação das terras públicas estaduais.  

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º. Estabelecer, por este instrumento legal, as normas de 

procedimentos administrativos para Regularização Fundiária dos imóveis urbanos, 

que estejam inseridos em áreas matriculadas em nome do Estado do Maranhão, 

com exceção aos localizados na Ilha de Upaon-Açu. 

PARÁGRAFO ÚNICO Para os fins desta norma, considera-se Imóvel 

Urbano aquele localizado no perímetro de aglomerado humano caracterizável 



 
 

como povoação, inclusive vilas, distritos e cidades e que não se destine à 

exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial.  

Art. 2º. Do beneficiário da regularização fundiária será exigida a 

comprovação do preenchimento dos seguintes requisitos:  

I - Utilização do imóvel para fins de morada ou para execução de 

serviços de caráter produtivo, por pelo menos, 01 (um) ano; 

II - Somente será permitida a regularização fundiária de um imóvel por 

unidade familiar.  

Art. 3º. O processo administrativo de regularização fundiária, será 

iniciado com o protocolo de requerimento do interessado dirigido ao Diretor 

Presidente, com a apresentação obrigatória dos seguintes documentos:  

I - Cópia de documento de identidade;  

II - Cópia do Cadastro de Pessoa Física CPF;  

III - Cópia de documento comprobatório do estado civil (Certidão de 

Casamento ou Declaração de União Estável); 

IV - Cópia do comprovante de endereço em nome do requerente ou 

cônjuge/companheiro (a);  

V - Documentos que comprovem a posse que seja, no mínimo, anterior 

há 01 (um) ano da data do requerimento, a exemplo: decisão judicial de 

reconhecimento de posse ou ocupação consolidada; contrato de compra/venda, 

conta de água, energia ou telefone, documentos emitidos por cartórios da 

localidade do móvel;  

VI - Comprovante de inscrição em programas sociais do Governo 

Federal (CAD Único), caso possua.  

§1º - Aqueles requerentes que forem casados ou mantiverem união 

estável deverão apresentar os documentos mencionados nos incisos I e II do 

cônjuge ou companheiro (a).  

§2º - É facultativa a juntada de planta e memorial descritivo ao 

requerimento inicial, sendo proibida a elaboração das mencionadas peças técnicas, 

nesta fase, por servidores do ITERMA, sem ordem de serviço.  



 
 

a) Quando da apresentação de planta e memorial descritivo pela parte, 

as peças técnicas devem estar elaboradas de acordo com as Normas Técnicas, por 

profissional habilitado, com inscrição em conselho profissional e devidamente 

credenciado, anexando-se a Anotação de Responsabilidade Técnica respectiva ao 

trabalho, aplicando-se no que couber, a Instrução Normativa ITERMA/GP nº 

001/2016. 

Art. 4º. Autuado, o processo será encaminhado à Diretoria de Recursos 

Fundiários - DRF para controle da demanda e, posteriormente, à Coordenação de 

Ação Fundiária - CAF, unidades doravante denominadas DRF e CAF. 

Art. 5º. A CAF procederá à análise da solicitação com a finalidade de se 

obter as seguintes certificações:  

I. Que a área requerida se trata de terra pública previamente 

incorporada, matriculada e registrada em nome do Estado do Maranhão;  

II. Que o requerente apresentou as informações e a documentação 

exigida;  

III. Que não há concessão e/ou alienação de outro imóvel urbano pelo 

Instituto em favor do requerente ou de seu cônjuge ou companheiro;. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Não sendo possível, nesta fase, com base nas 

informações prestadas pelo requerente, identificar se o imóvel pleiteado está ou 

não arrecadado e matriculado em nome do Estado do Maranhão, a DRF/CAF 

decidirão sobre o encaminhamento do processo para fase de trabalho de campo.  

Art. 6º. Deferido, o processo segue para que sejam executados os 

seguintes trabalhos de campo: 

I. Vistoria e elaboração de Laudo Técnico;  

II . Georreferenciamento, elaboração de plantas e memoriais descritivos 

e outros julgados necessários, a serem executados em conformidade com a 

instrução normativa que disciplina esses serviços, emitida pelo Instituto. 

§1º - A DRF definirá os modelos de Laudo Técnico de Vistoria, os quais 

devem conter as informações exigidas nesta norma. 



 
 

§2º - A realização dos serviços de campo será precedida da emissão de 

ordem de serviço da DRF/CAF que elencará a Gleba/ Povoação a ser trabalhada, 

buscando-se o atendimento integral dos Processos oriundos da localidade.  

§3º - O Técnico responsável pelo georreferenciamento do imóvel 

deverá no laudo Técnico atestar se o imóvel pleiteado está localizado dentro do 

perímetro de um aglomerado humano, seja ele vila, ou cidade, e que não se destina 

à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial.  

§4º - A equipe técnica deverá certificar se o imóvel é utilizado para fins 

de moradia ou destinados para execução de serviços de caráter produtivo.  

§5º - Todos os dados exigidos no Laudo Técnico deverão ser 

corretamente informados, sob pena de se tornar sem utilidade para a decisão 

sobre o pleito de regularização fundiária.  

Art. 7º. Concluídos os trabalhos de campo, a CAF emitirá parecer 

conclusivo e fundamentado recomendando ou não a regularização fundiária do 

imóvel.  

Art. 8º. Sendo favorável o parecer conclusivo elaborado pela CAF, não 

havendo pendências a sanar, o processo será encaminhado à Divisão de Arquivo 

Técnico Gráfico e Literal - DATGL para a elaboração do título de domínio, e emissão 

de planilha de cálculos do preço do imóvel, após a devida verificação de não-

sobreposição com áreas já destinadas ou afetadas.  

PARÁGRAFO ÚNICO. Realizados os serviços de que trata o caput, a 

DATGL encaminhará o processo à DRF sugerindo a coleta da assinatura do Diretor-

Presidente. 

Art. 9º. Assinado o título de domínio, o Gabinete da Presidência 

encaminhará aqueles que tenham valores a serem recolhidos à Unidade de 

Finanças-UF para as providências de consignação dos créditos, procedimentos de 

cobranças, custódia do processo até a entrega do título ao beneficiário, além de 

outras providências necessárias. 

Art. 10. Entregue o título de domínio ao beneficiário, após a efetivação 

do pagamento, a UF ou outra unidade responsável pela entrega encaminhará o 



 
 

processo à DATGL para que seja certificada a conclusão do feito e providenciado o 

arquivo da versão física e digitalizada do processo.  

Art. 11. As atividades previstas nesta norma poderão ser objeto de 

Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o ITERMA e os Municípios.  

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

assinatura. 

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

 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E 

TERRAS DO MARANHÃO, SÃO LUÍS - MA, AOS 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

RENÊ DE JESUS FRAZÃO CAMPOS 

Diretor Presidente Substituto do ITERMA 

 

 

 

 Publicada no Diário Oficial do Poder Executivo em 28/09/2018. 

 


