
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº55 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo – RS, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Está Lei autoriza os possuidores de imóveis que ainda se 
encontram registrados na matrícula mãe do Municipio de Campo Novo (matricula 
nº 868 do Registro de Imóveis de Campo Novo) a efetuarem a escrituração e a 
transferencia do registro para sua propriedade.

Art. 2º O possuidor deverá comprovar que exerce a posse do imóvel
de forma mansa, pacífica e ininterrupta, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
atraves dos seguintes documentos:

I – identificação do(s) requerente(s);
II-  planta  e  memorial  descritivo  assinado  por  profissional

legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no
respectivo  conselho  de  fiscalização  profissional,  e  pelos  titulares  de
direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos
imóveis confinantes;

III – certidão judicial cível que comprove a inexistência de ações
judiciais que discutam a posse do imóvel;

IV – justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a
origem, a continuidade, a natureza e o tempo de posse, tais como o pagamento
dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel; 

Parágrafo único – Caso o imóvel esteja localizado, no todo ou em
parte, dentro de área de Preservação Permanente, ou que possua servidão de
passagem ou outra limitação ao direito de propriedade que deva constar no seu
registro, tais informaçoes deverão ser apontadas nos documentos do item II. 

AUTORIZA  A  ESCRITURAÇÃO  E  A
TRANSFERÊNCIA   DE  IMÓVEIS
REGISTRADOS  NA  MATRÍCULA  MÃE
DO MUNICÍPIO



Art. 3º Verificada a regularidade dos documentos, será expedida
Certidão pelo Município, que autoriza o possuidor a realizar a escrituração e
a transferencia do registro do imóvel para o seu nome.

Parágrafo único – Da decisão que negar a emissão da certidão, que
deverá ser fundamentada, caberá recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.

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

Art. 5º. Revogam-se todas as disposições em contrário.
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.
 

 
 _________________________ 

Pedro dos Santos

Prefeito Municipal



MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 55/2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

           Senhora Vereadora,

O Projeto de Lei que ora colocamos a vossa apreciação trata da Lei

que  AUTORIZA  A  ESCRITURAÇÃO  E  A  TRANSFERÊNCIA  DE  IMÓVEIS  REGISTRADOS  NA

MATRÍCULA  MÃE  DO  MUNICÍPIO,  sendo  esta  demanda  solicitada  pelos  cidadãos

Camponovenses, assim como pelos Nobres Edis. Sabemos que cada cidadão tem o

direito  de  poder  documentar  aquele  bem  que  está  na  posse,  o  qual  hoje

necessitamos ter lei específica para que a escritura seja realizada junto aos

órgãos  competentes.  Como  é  de  responsabilidade  do  Executivo  a  seguinte

demanda e o mesmo não quer deixar de atender a comunidade encaminha-se o

Projeto de Lei para que seja apreciado e votado pelos Nobres Edis.

Diante de sua importância, espera-se a aprovação unânime do projeto.

 Campo Novo RS, 15 de outubro de 2021. 

Pedro dos Santos

Prefeito Municipal


