
 

Membros do NMRF/Belterra 

Equipe do NMRF/Belterra 

Membros atuando para aumentar a 

capacidade operacional dos 

procedimentos de regularização e 

titulação nos projetos de reforma agraria 

do Incra ou terras públicas federais 

passiveis de regularização fundiária.  

Proposta das atividades do NMRF  

Espera-se com essa parceria a emissão 

de títulos a serem entregues a 

produtores rurais assentados e aos 

ocupantes de terras públicas federais, 

garantindo, com esses resultados os 

seguintes benefícios: segurança jurídica; 

ampliação do acesso ao credito; inserção 

na cadeia produtiva; aumento na 

arrecadação de tributos; melhoria na 

capacidade de gerenciamento na malha 

fundiária; redução de conflito e tensão no 

campo; incrementos no controle   

ambiental; autonomia e desenvolvimento 

local e nacional para as famílias.  

  

Quem somos 

Sobre nós 

O Núcleo Municipal de Regularização 

Fundiária de Belterra foi criado com o 

objetivo agilizar, em conjunto com o INCRA, 

as instruções de processo de titulação dos 

ocupantes da reforma agraria e projetos de 

assentamento.  

Para o Saneamento, instrução processual e 

digitalização de documentos de 

requerimento de regularização fundiária 

que estão em andamento assim como os 

processos administrativos que estão em 

andamento do assentamento de famílias 

que se encontram em andamento. 

Fale Conosco 

Telefone: (93)3558-1182 

Email: titulabrasil@belterra.pa.gov.br 

 Web: Belterra.pa.gov.br  

Atendimento: 

Segunda a Sexta 
Manhã 8h as12h 
Tarde13h as 17h 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELTERRA 

Estrada Um, Centro de Belterra, 

Belterra, Pará Brasil 

  

  

 

 
 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
BELTERRA 

Livre para o progresso 
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Programa do Governo Federal em 
Parceira com os Municípios Brasileiros 
institui os Núcleo Municipal de 
Regularização Fundiária - NMRF. 

Ampliar a regularização nos projetos 
de reforma agraria do Incra o terras 
públicas federais passiveis de 
regularização fundiária sob domínio 
da União ou do Incra.  

 

 O NMRF/Belterra foi criado e 

regulamentado através do Decreto Nº 105, 

de 08 de Julho de 2021, em acordo com 

Termo de Cooperação Técnica Nº 12/21 

Processo nº 54000.014252/2021-88. 

Firmado entre o   Incra SR 30 e o Município 

de Belterra.   

 

,  Compareça nas dependências do Prédio do 

DEMUTRAM, munido de documentos 

pessoais e de comprovação da ocupação. 

Dados pessoais: 

 Documento que comprove a 
condição de brasileiro nato ou 
naturalizado; 

 Documento de identificação 
nacional com foto; 

 CPF; 

 Demosntrativo de Estado Civil; 

 Procuração se for o caso. 

Produtor satisfeito com 
documento que reconhece 
sua ocupação.  

Comprovante de ocupação da Área 

a ser titulada:  

 Certificado de Cadastro de Imóvel 

Rural - CCIR; 

  Declaração de Aptidão ao PRONAF - 

DAP;  

 Comprovante de pagamento de 

Imposto Territorial Rural - ITR;  

  Cadastro em órgãos de assistência 

técnica;  

  Protocolo de abertura de processo 

em órgão público;  

 Nota fiscal de insumos agrícolas;   

 Multas/Notificações de órgãos 

ambientais;   

 Nota fiscal de compra e venda da 

produção.  

   

 

Emissão da Primeira CRO Certidão de Reconhecimento de 
Ocupação 

Serviços de Cadastramento e 
emissão de Certidões de 
Reconhecimento de Ocupação. 
Todos serviços prestados pelo 
NMRF/Belterra. 

As atividades desenvolvidas pelo 

NMRF/Belterra são exclusivamente com 

beneficiários regularmente assentados 

e/ou ocupantes irregulares que 

cumprirem os requisitos para 

assentamentos da reforma agrária 

(prática de cultura efetiva anterior a 22 

de dezembro de 2015). Tendo como 

finalidade apoia o Incra na organização de 

ações de Regularização e titulação de 

Belterra. Coletar documentos 

(requerimentos, declarações e documentos 

a serem incluídos nos processos), participar 

de vistorias solicitadas pelo Incra e coletar 

as assinaturas dos beneficiários nos 

contratos e nos títulos de domínio.   
 


