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FLORESTAL 
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                                  Projeto de Lei nº 01/2021 

Autoriza a prorrogação de prazo para a concessão do título definitivo, 

mediante escritura pública ou particular, aos donatários do Bairro 

Cruzeiro, e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Florestal, MG, por seus Vereadores aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar para até 31 de 

dezembro de 2024 o prazo de requerimento para a concessão de título definitivo, mediante 

escritura pública ou particular aos donatários dos imóveis doados pela Mitra Diocesana, 

localizados no Bairro do Cruzeiro. 

 

Art. 2° - O título definitivo será concedido mediante requerimento do 

possuidor a ser protocolado até 30 de novembro de 2024, acompanhado de documentos 

que comprovem: 

I – quitação dos 05 (cinco) últimos anos de IPTU (Imposto Predial 

Territorial Urbano); 

II – posse do imóvel, pelo período mínimo de 06 (seis) meses, a ser 

comprovada mediante declarações de vizinhos e/ou confrontantes; 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Prefeitura Municipal de Florestal, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

Wagner dos Santos Junior  
Prefeito Municipal 
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Florestal, 15 de janeiro de 2021. 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 
 
 

  É com muita satisfação que nos dirigimos a esta augusta Casa Legislativa, 

encaminhando o anexo Projeto de Lei que visa a prorrogação do prazo para requerimento 

de concessão de título definitivo de propriedade aos moradores beneficiados com a doação 

operada pela Mitra Diocesana no Bairro Cruzeiro. 

 

  Objetiva-se, com a propositura do presente, favorecer aqueles que, pelas 

mais variadas razões, perderam os prazos estipulados pelas Leis Municipais pertinentes 

anteriores, garantindo-lhes o direito de terem as escrituras de seus imóveis. 

 

  Por estas razões encaminhamos o anexo Projeto de Lei a esta Câmara 

Municipal, colocando-nos à disposição para eventuais e necessários esclarecimentos.  

  

  Nesta oportunidade, apresentamos a todos os nobres edis nossos votos de 

muito sucesso e grandes conquistas na legislatura 2021/2024, reafirmando nosso desejo de 

um trabalho parceiro a favor de nossos cidadãos.  

 

 

Wagner dos Santos Junior 
 Prefeito Municipal 

 
 

 

Exmº Senhor 
Ver. Wellington Rosa Mourão 
Presidente da Câmara Municipal 
Florestal - MG 


