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DECRETO Nº 483/2021-GP  

DOM ELISEU, 21 DE JUNHO DE 2021. 

 

“Cria e regulamenta o Núcleo Municipal de Regularização 
Fundiária no Município de Dom Eliseu e contém outras 
providências.” 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, ESTADO DO PARÁ, GERSILON SILVA DA 
GAMA, no uso das atribuições que lhe são previstas no art. 83, inciso IX e XII da Lei 
Orgânica, e observando o disposto na Instrução Normativa nº 105, de 29 de janeiro de 
2021, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária,  

DECRETA:  

Art. 1º - Fica criado o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária – NMRF no Município 
de Dom Eliseu/PA, o qual tem por objetivo:  

I - ampliar a regularização e a titulação nos projetos de reforma agrária do Incra ou terras 
públicas federais sob domínio da União ou do Incra passíveis de regularização fundiária;  

II - expandir a capacidade operacional da política pública de regularização fundiária e de 
titulação;  

III - agilizar processos, garantir segurança jurídica, reduzir custos operacionais e, ainda, 
gerar maior eficiência e celeridade aos procedimentos de regularização fundiária e 
titulação;  

IV - reduzir o acervo de processos de regularização fundiária e titulação pendentes de 
análise;  

V - auxiliar na supervisão dos ocupantes em projetos de assentamento;  

VI - fomentar boas práticas no federalismo cooperativo com os municípios.  

Art. 2º - O Núcleo Municipal de Regularização Fundiária – NMRF, será realizado por meio 
de Acordo de Cooperação Técnica onde estará acompanhado pelo Plano de Trabalho que, 
independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Acordo, bem 
como da documentação técnica que dele resulte. 
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Art. 3º - O Núcleo Municipal de Regularização Fundiária - NMRF será integrado por 
recursos humanos disponibilizados pelo município, com limite de atuação na circunscrição 
municipal.  

 

Art. 4º - Compete ao Núcleo Municipal de Regularização Fundiária – NMRF:  

I - atender os beneficiários da reforma agrária e da regularização fundiária, em relação aos 
objetivos desta Instrução;  

II - apoiar o Incra na organização de ações de regularização e titulação no município;  

III - coletar requerimentos, declarações e documentos afetos aos procedimentos de 
regularização e de titulação, e inseri-los nas soluções de Tecnologias da Informação e 
Comunicação - TIC do Incra;  

IV - instruir processos de regularização fundiária e titulação de projetos de reforma agrária 
do Incra ou terras públicas federais sob domínio da União ou do Incra passíveis de 
regularização fundiária, até a etapa antecedente à fase decisória pelo Incra;  

V - realizar vistorias indicadas pelo Incra nas áreas passíveis de regularização, por meio de 
profissionais habilitados, conforme especificado no Manual de Planejamento e Fiscalização 
e no Regulamento Operacional;  

VI - coletar as assinaturas dos beneficiários nos contratos e nos títulos de domínio e inserir 
nos processos do Incra.  

§ 1º O NMRF poderá realizar georreferenciamento de glebas federais de ocupações 
incidentes em áreas rurais de propriedade da União e do Incra e de projetos de 
assentamento criados pela autarquia agrária, nos termos da norma vigente.  

§ 2º Os procedimentos operacionais de atuação do NMRF serão detalhados no Manual de 
Planejamento e Fiscalização e no Regulamento Operacional.  

Art. 5º - Compete ao município:  

I - criar e manter em funcionamento o NMRF;  

II - disponibilizar local apropriado para funcionamento do NMRF;  

III – divulgar a instalação do NMRF e os serviços por ele prestados;  
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IV - designar integrantes para o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária;  

 

V - arcar com as despesas relativas à remuneração e aos encargos trabalhistas dos 
integrantes do NMRF;  

VI - colocar os integrantes do NMRF à disposição do Incra para capacitação;  

VII - disponibilizar meios de transporte, bem como garantir a realização de manutenção e 
de abastecimento em todas as etapas da execução das ações do NMRF. 

 

 

VIII – assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução do objeto deste ACORDO; 

IX – responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Incra ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste ACORDO, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão interessado; 

X – garantir acesso ao Incra, a qualquer tempo ou lugar, a todos os atos e documentos 
relacionados, direta ou indiretamente, com o instrumento pactuado; 

XI – manter rígido controle de segurança das senhas de acesso às soluções de Tecnologias 
da Informação e Comunicação- TIC disponibilizadas pelo Incra, sendo responsável por 
eventual uso indevido; 

XII – comunicar tempestivamente ao Incra qualquer anormalidade detectada que possa 
comprometer a segurança da informação; e 

XIII – informar imediatamente ao Incra o desligamento ou quaisquer alterações de 
integrantes do NMRF.  

Art. 6º - Compete ao Incra:  

I - coordenar, orientar, supervisionar e avaliar os resultados dos serviços do NMRF;  

II - capacitar e habilitar os integrantes do NMRF;  

III - fornecer aos integrantes capacitados do NMRF perfis adequados de acesso às soluções 
de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC do Incra, mediante a assinatura de 
termos de responsabilidade;  
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IV - disponibilizar ao município, sem ônus, o material padronizado relativo às atividades 
executadas pelo NMRF no âmbito do Programa Titula Brasil;  

 

V - indicar as áreas passíveis de regularização fundiária e titulação em projetos de reforma 
agrária ou terras públicas federais sob domínio da União ou do Incra;  

VI - disponibilizar e manter sistemas informatizados para a execução do Programa Titula 
Brasil;  

VII - emitir e expedir, com exclusividade, os documentos de titulação. 

VIII – prestar ao município, sempre que julgar necessário ou quando por ele solicitado, 
orientação e assistência técnica ou informações que detenha, por força de suas atribuições 
e competências pactuais e legais, nos assuntos relativos às atividades previstas neste 
Acordo.  

Art. 7º - Os trabalhos do NMRF serão regidos pela Lei Federal nº 11.952, de 25 de junho de 
2009, Decreto Federal nº 10.592, de 24 de dezembro de 2020, Lei Federal n° 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, Decreto Federal nº 9.311, de 15 de março de 2018, e demais 
normativos regulamentadores.  

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE  
 
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, 21 de junho de 2021. 

 

 
 

GERSILON SILVA DA GAMA 
Prefeito Municipal de Dom Eliseu - PA 

 

 

  


