
 
 
 
  

 
 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA ITERMA Nº 004/2016 

 

ESTABELECE PLANO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, 

INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS LOCALIZADOS 

NO PERÍMETRO URBANO DE TUTÓIA - MA.  

 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO MARANHÃO - ITERMA, no uso 

suas atribuições legais, e  

Considerando que a área urbana do município de Tutóia está incorporada ao patrimônio do 

Estado do Maranhão por meio da Gleba Santa Clara Comum, matrícula 350, Livro 2-A, fl. 177, do 

Cartório de Registro de Imóveis de Tutóia - MA;  

Considerando que a regularização fundiária do perímetro urbano potencializa o crescimento 

econômico naquele município; 

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

4.353/1981. 

Enfim, 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, o Plano de Regularização Fundiária do 

Perímetro Urbano do Município de Tutóia, cujas terras estão matriculadas em nome do Estado do 

Maranhão, sob a matrícula de número 350, Livro 2-A, fl. 177, Cartório de Registro de Imóveis de 

Tutóia.  

Art. 2º. Esta Instrução Normativa trata especificamente dos imóveis onde funcionam 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, localizados no centro do município de Tutóia - 

MA, dando prioridade para regularização fundiária dos imóveis situados na Avenida Paulino Neves 

(até a ponte), Rua Celso Fonseca, Rua Magalhães de Almeida, Rua Nazaré, Rua Sabino Conceição, 

Rua Senador Leite, Praça Tremembes e Praça Getúlio Vargas.  

 

§1º O ITERMA, nesta fase, tem como meta a regularização fundiária de 300 (trezentos) 

imóveis onde funcionam estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, devidamente 

formalizado perante os órgãos competentes [quantitativo definido como base o Cadastro Central de 

Empresas, realizado pelo IBGE em 2013, que informa 219 (duzentas e dezenove unidades 

empresariais) no município de Tutóia - MA]. 



 
 
 
  

 
 
 

 

 

§2º. O quantitativo de unidades empresárias, nesta etapa de regularização dos imóveis 

urbanos, poderá ser majorado a critério do Diretor-Presidente do ITERMA. 

§3º Somente será permitida a regularização fundiária de um imóvel por pessoa física ou 

jurídica.  

Art. 3º. A realização dos serviços de campo será precedida de emissão de ordem de serviço 

pela DRF/CAF, na qual estarão relacionados os imóveis a serem trabalhados, obedecendo aos critérios 

de localização definidos no art. 2º e a ordem cronológica do recebimento dos requerimentos de 

regularização. 

Art. 4º. O interessado deverá se dirigir à Equipe de Cadastro de ITERMA, pessoalmente ou 

representado por procurador público, para preencher e assinar requerimento específico, a ser definido 

pela Diretoria de Recursos Fundiários - DRF, com a apresentação obrigatória dos seguintes 

documentos:  

I - Regularização da Ocupação em Nome da Pessoa Jurídica:  

a) Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social;  

b) Cópia da última alteração contratual (se houver) ou cópia autenticada da ata de eleição da 

última diretoria;  

c) Comprovante de regularidade do CNPJ;  

d) Comprovante de endereço;  

e) Comprovação da ocupação do imóvel;  

f) Declaração de confrontantes do imóvel;  

g) Fotocópia da RG e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos sócios (e dos cônjuges ou 

companheiros, conforme o estado civil); 

h) Fotocópia da Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável, conforme estado 

civil dos sócios;  

i) Fotografia da fachada do imóvel.  

 

II - Regularização da Ocupação em Nome da Pessoa física:  

a) Fotocópia da RG e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente (e do cônjuge ou 

companheiro, conforme o estado civil do requerente);  

b) Fotocópia da Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável, conforme estado 

civil do requerente;  

c) Comprovante de endereço;  

d) Comprovação da ocupação do imóvel;  

e) Declaração de confrontantes do imóvel;  



 
 
 
  

 
 
 

 

f) Fotografia da fachada do imóvel. 

 

§1º. Caso a ocupação ocorra em nome da pessoa física, serão exigidos documentos 

comprobatórios da unidade empresária estabelecida no imóvel, a saber: contrato de locação do imóvel 

(se estiver locado a terceiro); ou, contrato social, alterações e comprovante de regularidade do CNPJ.  

 

§2º. A Equipe de Cadastro será disponibilizada pelo ITERMA e funcionará, 

temporariamente, na localidade da regularização fundiária.  

 

Art. 5º. A Diretoria de Recursos Fundiários - DRF/Coordenação de Assuntos Fundiários - 

CAF analisarão a documentação apresentada pelo requerente e, estando regular, será o imóvel 

submetido à vistoria, demarcação e georreferenciamento. Em fase posterior, elaboradas as peças 

técnicas (emissão de laudo de vistoria, plantas e memoriais descritivos e outros julgadas necessárias) o 

processo será encaminhado à Divisão de Arquivo Técnico Gráfico Literal - DATGL para confecção do 

título de propriedade e serviços relativos ao desmembramento da área requerida da gleba arrecada em 

nome do Estado do Maranhão.  

 

Art. 6º. Fica definido que o valor do metro quadrado da terra nua, na zona urbana do 

município de Tutóia MA, para fins de regularização fundiária por este ITERMA, será equivalente a R$ 

2,23 (dois reais e vinte e três centavos)  

 

Art. 7º. A fim de cobrir as despesas com vistoria, demarcação e elaboração das peças 

técnicas será cobrada taxa de serviço, da forma que se segue:  

I - No valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os imóveis com dimensão de 1.000 m²;  

II - No valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para os imóveis com dimensão na faixa de 

1.001 m² a 10.000 m²; 

III - No valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para os imóveis com dimensão superior a 10.000 

m².  

Art. 8º. Os preços e taxas de serviço de que trata os artigos 6º e 7º são devidos, 

exclusivamente, ao ITERMA, a serem pagos pelo beneficiário mediante depósito em conta corrente 

bancária, de titularidade do órgão fundiário, por meio de guia ou boleto de pagamentos específicos e 

identificados, emitidos pela Unidade de Finanças da Autarquia.  

 

§ 1º. O pagamento deverá ser efetivado somente ao final do processo, quando emitido e 

disponibilizado o Título de Propriedade. 



 
 
 
  

 
 
 

 

 

§ 2º. A entrega e o registro do título ficam condicionados ao pagamento do valor da terra nua 

e das taxas de serviço, devendo o documento comprobatório da quitação compor os autos.  

 

Art. 9º. Para os fins estabelecidos neste instrumento, o ITERMA disponibilizará uma Equipe 

de Cadastro das Unidades Empresariais e uma Equipe Técnica de Demarcação e Georreferenciamento 

dos Imóveis.  

§ 1º. Nesta etapa de regularização fundiária urbana, somente serão objetos de cadastro e 

demarcação os imóveis onde funcionam unidades empresárias e desde que localizados nos logradouros 

indicados no art. 2º desta instrução.  

 

§ 2º. A DRF/CAF definirão as equipes mencionadas no caput, exigida aprovação do Diretor-

Presidente.  

 

Art. 10. A equipe de cadastro será responsável pela prestação de informações sobre a 

presente instrução normativa e pelo recebimento e conferência dos requerimentos e documentação 

obrigatória, devendo organizá-los por logradouro e, nesta sequência, por ordem cronológica de 

recebimento.  

§1º. Somente serão recebidos requerimentos que estejam instruídos com todos os 

documentos exigidos, não devendo ser retida documentação incompleta.  

 

§2º. Concluídos os trabalhos, a equipe de cadastro entregará os requerimentos, com os 

documentos apensados, à DRF/CAF para envio posterior ao serviço de protocolo para formalização 

dos processos administrativos.  

 

§3º. Os documentos serão entregues pela equipe de cadastro à DRF/CAF devidamente 

organizados em pastas identificadas, com as folhas numeradas e rubricadas. 

 

Art. 11. A execução dos trabalhos de campo será planejada pela DRF/CAF, requerida a 

emissão de ordem de serviço com a indicação expressa dos imóveis a serem vistoriados e demarcados.  

 

§1º. Concluídos os trabalhos de campo, a equipe técnica entregará à DRF/CAF: plantas, 

memoriais descritivos, laudos de vistorias e outras peças técnicas julgadas relevantes, em meio físico e 

digital, em conformidade com as especificações técnicas exigidas.  

 



 
 
 
  

 
 
 

 

§2º. O prazo para a entrega dos trabalhos mencionados no parágrafo anterior será de até 15 

(quinze) dias, após o retorno de cada viagem.  

 

§3º. As autorizações de novas viagens estarão condicionadas ao fiel cumprimento no 

disposto nos parágrafos precedentes.  

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 

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO, 

SÃO LUÍS - MA, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS.  

 

 

MAURO JORGE GONCALVES DE MELO 

Diretor-Presidente do ITERMA 

 

 

 Publicada no Diário Oficial do Poder Executivo em 24/05/2016. 
 


