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LEI N° 6.791. DE 12 DE JULHO DE 2022
Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana ~
Reurb no Município de Ourinhos e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Ourinhos, aprovou em sessão do dia 11 de julho de 2022
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO t
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB
Seção I Das Disposições Gerais
Art. 1o. Ficam instituídas as normas e os procedimentos aplicáveis à Regularizaçã o
Fundiária Urbana - REURB, que consiste e abrange conjunto de medidas jurídicas,
urbaní sticas, ambientais e sociais que visam à regularizaçã o dos núcleos urbanos informais,
irregulares, ilegais ou clandestinos e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o
direito social á moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana
e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incorporando-os ao ordenamento
territorial urbano.

-

§ 1o. Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento as ações e os procedimentos necessários à implementação da Reurb no
Município.
§ 2o. Poderã o ser regularizados via Reurb núcleos urbanos informais consolidados em
áreas particulares, públicas, , inclusive os consolidados, total ou parcialmente erg áreas de
APP, APA, unidades de conservação de uso sustentável, proteçã o de mananciais, nos termos
da lei federal vigente.

.

§ 3o A Reurb promovida mediante Legitimação Fundiária poderá ser aplicada para os
núcleos urbanos informais comprovadamente existentes e consolidados, até 22 de dezembro
de 2016, conforme definido na legislação federal vigente .
§ 4o. O

marco temporal a que se refere esse parágrafo, refere-se exclusivamente à
forma de aquisição de direitos pela legitimaçã o fundiária, as demais formas de aquisiçã o de
direitos, previstas na lei federal vigente, como legitimaçã o de posse, concessão e outras não
estão sujeitas ao marco temporal de dezembro de 2016 e poderão os núcleos irreversíveis,
consolidados após o marco temporal, serem regularizados pelos demais tí tulos.

.

§ 5o Aplicam-se as disposições dessa Lei também aos imóveis localizados em área
rural, desde que a unidade imobiliária ou unidades imobiliárias do núcleo, tenham área inferior
ao módulo rural.

^

Art. 2o. Para efeitgs^da àguí arização fundiária de núcleos urbanos informais
consideram-se:
j
I - Núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas,
independentemente/3a sua localizaçã oysonstituído por unidades imobiliárias residências e/ ou
não residenciais, de área diversayou merior à fração mínima de parcelamento, independente
da propriedade dp solo, ainda qu áítuado em área qualificada como rural, constituído através
de parcelamentq do solo, cgrwntos habitacionais ou condomínios horizontais, verticais ou
mistos, residenciais, coraerciè industriais, comercial industrial ou mistos;
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II - Núcleo urbano informal: aquele clandestino, ilegal irregular ou no qual não foi
possí vel realizar, por qualquer modo, a titulaçã o de seus ocupantes, ainda que atendida a
legislação vigente à época de sua implantaçã o ou regularização;

III - Núcleo urbano informai consolidado: aquele já existente, na data da publicação
desta lei , de difícil reversão, considerado o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a
localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras
circunstâncias a serem avaliadas pelo Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento;
IV - Certidão de Regularização Fundiária CRF: documento expedido pelo órgão
responsável da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento ao final do procedimento da Reurb, constituído de Projeto de regularização
fundiária aprovado, de Termo de Compromisso relativo à execuçã o de obras e infraestrutura
ou compensações, quando houver no caso da legitimaçã o fundiária, legitimação de posse ou
ato único registro, deverá também conter Listagem de ocupantes do núcleo urbano informal
regularizado com a devida qualificação destes e dos direitos reais que lhe foram conferidos;
»

V - Legitimação de Posse: ato do Poder Executivo destinado a conferir título, por
meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversí vel em aquisição
de direito real de propriedade na forma da legislação federal vigente, com a identificação de
seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse;
VI - Legitimação fundiária: mecanismo de reconhecimento da aquisiçã o originária do
direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb;

-

VII Ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras
públicas ou privadas em núcleos urbanos informais;

VIII - Reurb~E: Regularização Fundiária de Interesse Especí fico;

IX - Reurb-S: Regularização fundiária de Interesse Social.

.

§ 1o Será considerado núcleo urbano ainda que sua localização seja em zona rural,
desde que tenha uso e características urbanas,

§ 2° . O termo de compromisso referido no inciso IV deste artigo, conterá o cronograma
da execução de obras e serviços e da implantação da infraestrutura essencial e poderá prever
compensações urbaní sticas e ambientais, quando necessário.

§ 3o. A Reurb poderá ser promovida mediante legitimação fundiária, legitimaçã o de
posse, concessão, doação, ou^õútra forma de titulação para unidades componentes do
mesmo núcleo, podendo ipctusive uti|izar-se de formas mistas de regularização e titulação das
unidades, titulando num mesmo núcleo com tí tulos diversos, conforme necessidade e a
critério da Secretarialunicipal de DeseyaVoivimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, de
forma a viabilizar /efetivar a Reurp.

^

. .

Art 3o Para fins da
Desenvolvimento Urbano

-

jmb, o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de
ilidade e Licenciamento poderá dispensar as exigências
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instituídas em normas municipais já existentes, relativas aos parâmetros urbanísticos e
edilícios, decidindo de forma diversa do disposto ao disposto em leis anteriores, em prol da
regularização no âmbito de Reurb, não necessitando subordinar sua decisão a outros
departamentos e secretarias, independente de autorizações de demais secretarias ou órgãos.

§ 1o. Para fins de Reurb e regularizações no âmbito de Reurb, dispensa-se as
exigências relativas ao percentual e à s dimensões das áreas destinadas ao uso público, ao
tamanho dos lotes regularizados ou a outros parâmetros.
§ 2o. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento
para fins de Regularização fundiária, não dependerá de leis complementares ou posteriores
para validar seus atos no âmbito de Reurb.
§ 3o, A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento
poderá promover a regularização no âmbito de Reurb, deverá buscar a efetivação da
regularizaçã o fundiária, podendo, conforme o caso em análise, tratar, analisar, titular ou impor
obrigações e determinações, de forma diversa, em cada núcleo, objeto de regularização
fundiária, ou ainda de forma diversa para ocupações dentro de um mesmo núcleo,
considerando o caso concreto, tratando de forma desigual os desiguais para o fim de atingir

os objetivos da Lei Federal vigente, dentre eles:

I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e
assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as
condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior;

-

II Criar unidades imobiliárias compatíveis com 0 ordenamento territorial urbano e
constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes;
ill - Ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda , de modo a
priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados;
IV - Promover a integração social e a geração de emprego e renda;

V - Estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à
cooperaçã o entre Estado e sociedade;

-

VI Garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas;

VII - Garantir a efetivação da função social da propriedade;
VIII - Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes;

IX - Concretizar opfincípio constitucional da eficiência na ocupaçã o e no uso do solo;

á

^

X - Prevenir e/ osostimular

^

forp çã o de novos núcleos urbanos informais;

XI - Franq ear particí pa çãp? os interessados nas etapas do processo de regularização
fundiária.
/
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Art. 4 , Constatada a existência de núcieo urbano informal situado, total ou
parcialmente, em área de preservação permanente, ou em área de unidade de conservação
de uso sustentá vel ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou pelo
Município, a Reurb observará a anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura e obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que
justifiquem as melhorias ambientais em relaçã o à situação de ocupação informal anterior,
inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso.
Ú

§ 1o. Os estudos referidos o caput do art. 4o deverão ser elaborados por profissional
legalmente habilitado e com a respectiva emissã o da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), compatibilizando os estudos com o
projeto de regularização fundiária e conter, conforme o caso:

I - Caracterizaçã o da situaçã o ambiental da área a ser regularizada, atravé s do
Diagnóstico Ambiental;

-

II Especificação dos sistemas de saneamento b á sico;

ill - Proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e
de inundações, quando for o caso;
IV - Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passí veis de regularização.
Alí nea "a" - As ações de mitigação de danos, recuperação de áreas, reflorestamento
em núcleos predominantemente de interesse social, poderão ser custeadas pelos
beneficiários de núcleos de interesse específico Reurb-E, quando na regularização desses
núcleos advier contrapartidas a serem cumpridas, considerando a melhoria das condições de
sustentabilidade urbano ambiental de toda o município.

V - Comprovaçã o da melhoria das condições de sustentabilidade urbano ambiental,
considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a
proteção das unidades de conservação, quando for o caso;

V! - Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela
regularização proposta ; quando foro caso;

-

VII Garantia de acesso público aos corpos d'água , quando for o caso.
§ 2o. Na hipótese de recusa à anuência a que se refere o caput desse artigo pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, este emitirá parecer, técnica e
legitimamente fundamentado, que justifique negativa para a realização da Reurb.

Art. 5o. Na Reurb-S,.dt>snúclpos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservaçã o
Permanente (APP) , a regularização/ fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto
de regularização fupdí aria , na formjá especí fica desta Lei.
Parágra ó único. O prqfekf de regularização fundiária de interesse social deverá
incluir o diagpostico ambienxal/e estudo técnico que demonstre a melhoria das condições
ambientais epi relação à.siW çao anterior.
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Art. 6°. Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação
Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida
por meio da aprovação do projeto de regularizaçã o fundiária que deverá conter:
I - Diagnóstico ambiental com a avaliação de todas as caracterí sticas ambientais da
área a ser regularizada;

II - Especificação e a avaliaçã o dos sistemas de infraestrutura urbana e de
saneamento básicos implantados, além de outros serviços e equipamentos públicos;
III * Especificação da ocupação consolidada existente na área;
IV - Identificaçã o das áreas ou faixas de áreas consideradas de risco, quando houver;
V - indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características
tí picas da á rea de preservação permanente, ou com a proposta de recuperação de áreas
degradadas e quando for o caso, daquelas não passí veis de regularização;

VI - Indicação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano ambiental e da
habitabilidade dos moradores a partir da regularização
§ 1o. Nos casos de Reurb de interésse específico Reurb-E, quando houver estudo
técnico para fins da regularização ambiental ao longo de rios ou de quaisquer cursos d’água,
será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros de cada lado.

.

§ 2o Em sendo identificado dentro do núcleo, ocupações em áreas de risco, poderá ser
regularizada a unidade, desde que o risco seja totaimente mitigado, não estando impedidas
as regularizações das demais unidades que não estã o nessa condição.

§ 3°, A não regularização das unidades de área de risco não impede a regularização

das demais unidades.

.

§ 4o O processo de regularização fundiária de interesse especí fico deverá incluir
estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação
anterior e ser instruído com os seguintes elementos:

-

I Diagnóstico ambiental com a avaliação de todas as características ambientais da
área a ser regularizada contendo a caracterização fí sico ambiental, social, cultural e

-

económica da área;

II - A especificação e a avaliaçã o dos sistemas de infraestrutura urbana e de
saneamento bá sico implantados ^ jouttos serviços e equipamentos públicos;

III - A identificação das unidádes de conservação e das áreas de proteçã o de
mananciais na á rep/ ae influência diretaydíf ocupação, sejam elas águas superficiais ou
subterrâneas;

-

IV A especificaçã o da ocUPiçã o consolidada existente na área;

-
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V - A identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de
massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e
outras definidas como de risco geotécnico, quando for o caso;

-

VI A indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as
caracterí sticas típicas da Área de Preservaçã o Permanente com a devida proposta de
recuperação de áreas degradadas e daquelas nã o passí veis de regularização;

VII - A avaliação dos riscos ambientais, quando houver;
VIII - A comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano ambiental
e de habitabilidade a partir da regularização; e
IX - A demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela populaçã o aos corpos
d’agua, quando couber.
§ 5o. Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de
qualquer curso d’água, será mantida faixa nã o edí ficá vel com largura mínima de 15 (quinze)
metros de cada lado.
§ 6o. Em áreas urbanas tombadas como património histórico e cultural, a faixa não
edifí cá ve! de que tratà o § 2 o poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do
ato do tombamento, ou de outra forma a serem consideradas pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento e Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, conjuntamente.

§ 7°. Os estudos técnicos referidos no art. 11 aplicam-se somente às parcelas dos
núcleos urbanos informais situados nas áreas de preservaçã o permanente, nas unidades de
conservaçã o de uso sustentável ou rias áreas de proteçã o de mananciais e poderão ser feitos
em fases ou etapas, sendo que a parte do núcleo urbano informal nã o afetada por esses
estudos poderá ter seu projeto aprovado e levado a registro separadamente.

§ 8o, A aprovação ambiental da Reurb prevista neste artigo dever á ser feita pelo
Municí pio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura ou de Secretaria
que abranja a pasta , ou a quem esta delegar e na forma e local que o Municí pio indicar ou
não dispondo de capacidade técnica para a aprovação dos estudos referidos, poderá ser feita
pelo Estado , a parte interessada deverá fazê-lo.
Art. 7o. Na regularização fundiária de núcleo inserido total ou parcialmente em área de
APP, também é passível de regularizaçã o no âmbito de Reurb, por etapas, podendo ser
regularizadas as áreas fora da APP, considerando a necess ária compensaçã o ambiental a ser
decidida pelo ente público através dj..Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura ou
a quem está delegar e na formá^élocal que o Município indicar, inclusive em outros núcleos
ou outras áreas dentro de suaiurisdtção.
í o. A responsabilidpdé de custeio dos estudos ambientais e
Pará grafo ún\t
compensações no âmoito de ReurtyE, gdo núcleo.

0
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Art 8o A

Rjéurb comp

uas modalidades :

-
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-

I Reurb de Interesse Social - Reurb S: regulariza çã o fundiá ria aplicá vel aos n ú cleos
urbanos informais ocupados predominantemente por popula çã o de baixa renda , assim
declarados em ato do órgã o responsá vel da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano , cuja composiçã o da renda familiar n ã o poderá ultrapassar a cinco
salá rios-m í nimos , vigentes no pa ís ;

- Reurb de Interesse Específico - Reurb-E: regularização fundiá ria aplicável aos

II

-

n ú cleos urbanos informais , residenciais , n ã o residenciais ou mistos , n ã o qualificados como
Reurb S.

-

§ 1o. A regulariza çã o fundiá ria de n ú cleos urbanos informais, constitu ídos integralmente
por unidades imobiliá rias n ã o residenciais, sendo integralmente industriais , comerciais ou
comerciais/ industriais poderá ser feita por meio de Reurb E .

-

§ 2o. A regularizaçã o fundiá ria de unidades n ão residenciais, ainda que de ocupante de
renda inferior à 5 salá rios-m í nimos , será sempre de interesse espec ífico , Reurb-E ; exceçã o
feita ao caso de im óvel urbano com finalidade n ã o residencial , em que seja reconhecido, pelo
poder p ú blico , o interesse p ú blico de sua ocupa ção, sendo esse o requisito para a concessã o
do T ítulo de Legitima çã o Fundiá ria ao beneficiá rio na Reurb-S, de im óvei urbano com
finalidade n ão residencial.
§ 3o. Serã o isentos de custas e emolumentos , entre outros,
relacionados à Reurb-S.

os seguintes atos registrais

-

-

I O primeiro registro da Reurb S, o qual confere direitos reais aos seus beneficiá rios;

-

II O registro da legitima ção fundiá ria ;

-

III O registro do t ítulo de legitima çã o de posse e a sua conversã o em t í tulo de
propriedade ;

-

IV O registro da CRF e do projeto de regularizaçã o fundiá ria , com abertura de
matr ícula individual para cada unidade imobiliá ria urbana/ regularizada ;

-

V A primeira averba çã o de constru çã o residencial , desde que respeitado o limite de
até 70 (setenta ) metros quadrados;

-

VI A aquisiçã o do primeiro direito real sobre unidade imobiliá ria derivada da Reurb-S;
Vil - O primeiro registro do direito real de laje no â mbito da Reurb-S; e ,

s

-

VIII O fornecimento de'certidoesjde registro para os atos previstos neste artigo.
§ 4o. Os atos de/que trata este artigo independem da comprova ção do pagamento de
tributos ou penalidad tributá rias, se do v ecfado ao oficial de registro de imóveis exigir sua
comprova çã o.

.

^

§ 5o O disposto nos §§J
objeto conjuntos| habitador

/

^

^

deste artigo aplica -se também à Reurb-S que tenha por
condom í nios de interesse social constru ídos pelo poder
0
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público, diretamente ou por meio da administração pública indireta, que já se encontrem
implantados em 22 de dezembro de 2016.
§ 6o. No mesmo núcleo urbano informal poderá haver as duas modalidades de Reurb,
desde que a parte ocupada predomínantemente por população de baixa renda seja
regularizada por meio de Reurb S e o restante do núcleo por meio de Reurb-E,

-

§ 7o. A regularização fundiária de núcleos urbanos informais constituídas por unidades
imobiliárias exclusivamente não residenciais poderá ser feita por meio de Reurb-E.

. .

Art 9o A classificação da modalidade de Reurb de unidades imobiliárias residenciais
ou não residenciais integrantes de núcleos urbanos informais poderá ser feita de forma
integral, por partes ou de forma isolada por unidade imobiliária, a critério da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento.
Art. 10 . Para fins de Reurb, o Município, por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, poderá admitir o uso de atividades
integralmente comerciais, integralmente industriais, ou comercial/industrial ou ainda, o uso
misto de atividades (residenciais e não residenciais) como forma de promover a geraçã o de
emprego e renda ou a integraçã o social, no núcleo urbano informal regularizado.

. .

Art 11 A classificação do interesse visa exclusivamente à identificação dos
responsá veis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao
reconhecimento do direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais em
favor daqueles a quem for atribuído o domínio das unidades imobiliárias regularizadas.

. .

Art 12 A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para prestação de
serviço público de abastecimento de água , coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica
ou outros serviços públicos, é obrigatório aos beneficiá rios da Reurb realizar a conexão da
edificação à rede de água , de coleta de esgoto ou de distribuiçã o de energia elétrica e adotar
as demais providências necessárias à utilização do serviço , salvo disposição em contrário na
legislação municipal específica.
SEÇÃ O II
DOS LEGITIMADOS PARA REQUERER A REURB

Art. 13. Poderão requerera Reurb:
I - A Administração Municipal, diretamente ou por meio de entidade da Administração
Pública Indireta;
II - Os seus beneficiários ^indjvidual ou coletivamente, diretamente, ou por meio de
representantes outorgadosM"1niciatjjva privada, equipes multidisciplinares, cooperativas
, iniciativa privada, fundações, organiza ções sociais,
habitacionais, associações^ae
organizações da sociedáde civil de iqferesse público ou outras associaçõ es civis que tenham
por finalidade atividades nas área de
senvolvimento urbano ou regularização fundiária
urbana;
j
/

moradores

Os proprietário:

veis ou dos terrenos, loteadores ou incorporadores;

I

-

IV A Defensoria Pública , em nome dos beneficiários hipossuficientes; e

V - O Ministério Público.
§ 1o, Os legitimados poderã o promover todos os atos necessários à regularizaçã o
fundiária, inclusive requerer os atos de registro.

§ 2a. Nos casos de parcelamento do solo, conjunto habitacional ou condomínio
informal, empreendido por particular, a conclusão da Reurb confere direito de regresso
àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os respons áveis pela
implantação dos núcleos urbanos informais.

§ 3o. O requerimento de instauração da Reurb por proprietários, loteadores e
incorporadores particulares que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais
ou os seus sucessores, não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal.

Art. 14. Na Reurb-E , promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a
aquisição de direitos reais pelo ocupante particular ficará condicionada ao pagamento do justo
valor da unidade imobiliária regularizada, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias
efetuadas pelo ocupante e a valorizaçã o decorrente da implantação dessas acessões e
benfeitorias.

.

§ 1o Não se aplica o caput desse artigo aos núcleos integralmente industriais,
comerciais e industriais/comerciais provenientes de programas ou campanhas de incentivo à
geração de emprego e renda ou de doações anteriores, individuais ou coletivas, que foram
efetivadas pelo próprio Município, precedidos ou nã o de lei, com ou sem processo licitatório,
sido ou não objeto de lei, anterior ou pretérita, desde que tenham atendido o objetivo de
geração de emprego e renda, sejam considerados relevantes ao municí pio, bem como
reconhecido, pelo poder público, o interesse publico de sua ocupação.

§ T . Para fins dessa Lei, considera-se justo valor o valor da terra nua, sem
benfeitorias, ao tempo da aquisiçã o.
§ 3o. A critério do MunicípiOj por meio de ato ou decisão da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, os objetivos da lei federai de
regularização fundiária e demais objetivos descritos nos incisos de I a XI do § 3o do art. 3o, o
pagamento da contraprestação em espécie, poderá, a critério da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento , ser substituído por outra medida de
maior interesse público, entre elas:

I - Custeio ou colaboraçãojfê-Çusteio de projeto de regularização fundiária, ou etapas

' ''

;

'

-

'
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Art. 15

É aplicável a regularização fundiária Reurb de núcleos compostos
exclusivamente por unidades industriais e/ou comerciais, concedendo-se Título de
Legitimaçã o Fundiária ou outro instrumento de titulação cabível, aos ocupantes de imóveis
não residenciais, desde que demonstrando interesse público na ocupação.
Parágrafo único. A regularização fundiária de núcleos urbanos informais constituídos
exclusivamente industriais e/ou comerciais, poderá ser feita por meio de Reurb na modalidade
E, desde que seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação.

Art. 16. no caso de núcleos nã o residenciais sobre áreas públicas ou privadas, criados
anteriormente a dezembro de 2016, as unidades cuja aquisição pelo ocupante é oriunda de
ato do Município, seja por projeto de lei, doaçã o, licitação, ou outra forma prevista e efetivada
à época, ainda que não mais vigente, cuja regularização ou titulação não foram efetivadas,
também poderá ser objeto de regularizaçã o fundiária na Reurb na modalidade E.

.

§ 1o No caso das unidades descritas neste artigo, a regularização fundiária na
modalidade E, de unidades nã o residenciais sobre área pública, o Município, por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Mobilidade e Licenciamento, a seu critério,
poderá , sendo o caso, ser exigido do beneficiário, contraprestação para a efetivação da

regularização fundiária e expedição de tí tulos.

.

§ 2o As contraprestações a que se refere o inciso anterior, poderão ser pecuniárias
(pagamento de justo valor da terra nua ao tempo da aquisição) ou outra contrapartida a
critério de melhor interesse público a ser definido pelo município, caso em que o beneficiário
poderá assinar termo ou acordo municipal.
§ 3o. A regularizaçã o fundiária das unidades que compõem os núcleos exclusivamente
industriais, comerciais ou industrial/comercial, levar á em conta a situaçã o de ocupação atual.

I - Será considerada a metragem atual descrita nos documentos técnicos do projeto de
regularização fundiária, independente de divergente da área descrita na aquisiçã o original.
I! - Será intitulado o beneficiário ocupante atual, cadastrado no projeto de regularização
fundiária, independente do beneficiário, detentor ou adquirente originário, após apresentação
de documentação de aquisição correspondente ou documento hábil que comprove a
idoneidade da ocupação, ap ós as devidas intimações.

.

§ 4o Nos casos desse inciso serão exigidas as anuências, concordâncias ou exigida a
prova das intimações dos antecessores.

Art. 17. Na Reurb-S promovida sobre bem público, o registro do projeto de
regularização fundiária e a constituição de direito real em nome dos beneficiários poderão ser
feitos em ato único, a critério da^Sêérètaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade
e Licenciamento, nos termos a Lei Federal n° 13.465, de 2017.

^

§ . Nos
no/capuMSeste artigo serã o encaminhados ao Cartório de
Registro de Imóveis/o instrument jpdícativo do direito real constituído, a listagem dos
ocupantes que serãp beneficiadosLpéfa Reurb e respectivas qualificações, com indicação das
unidades correspondentes, fiç rido dispensadas a apresentaçã o de título cartorial
individualizado e das cópias eTOqcumentaçã o referente à qualificação de cada beneficiário.
1o

casos/previstos

^ ^

^

-
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§ 2° A qualificaçã o dos beneficiários a que se refere o § 1o será constituí da de:

i - Nome completo;
II - Estado civil; e,

III - número do CPF.
§ 3o, Poderá haver mais de um documento indicativo do direito real constituí do em um
núcleo urbano informal e no caso de imóveis de propriedade do Municí pio caber á a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento indicar a qual direito real
cada beneficiário faz jus.

.

§ 4o O procedimento previsto neste artigo poderá ser aplicado no todo ou em parte do
núcleo urbano informal e as unidades que nã o se enquadrarem neste artigo poderão ser

tituladas individualmente.

§ 5o. A listagem de ocupantes e o instrumento indicativo do direito real constituído,
previstos no § 1Q poderá ser encaminhado ao cartório de registro de imóveis em momento
posterior ao registro de CRF, nos termos da Lei Federal n° 13,465/17 e Decreto nô 9.310/18)

. .

Art 18 Reurb não está condicionada à existência de Zonas Especiais de Interesse
Social - ZEIS, conforme o disposto na legislaçã o federal vigente.

CAPITULOU
DOS INSTRUMENTOS DA REURB
Seção l
Disposições Gerais:
Art, 19 Poderão ser empregados no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros que se
apresentem adequados, os seguintes institutos jurí dicos:

.

I - A legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos da Lei n° 13.465, de
2017 e desta Lei;

II - A desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos § A° e § 5o do art.
1.228 da Lei nQ 10.406, de 2002 - C ódigo Civil;
III - A arrecadaçã o de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei n° 10.406, de 2002 Código Civil;

-

IV A desapropriaçã o por interesse social, nos termos do inciso IV do caput do art, 2o
^
da Lei n° 4.132, de 10 de
de 1p^ 62;

setembro

,

-

V A alienaçã o cteimóvel pela idipinistra çã o pública diretamente para o seu detentor,
aput do art. 17 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
nos termos da alí nea T do inciso í

1993;

-

VI A concess ão d

pecial para fins de moradia;

-

-
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VII - A concessão de direito real de uso;
VIII - A doação;

IX - A compra e venda;

X - O condomí nio de lotes a que se refere o Capí tulo VII;
2017;

XI - O loteamento de acesso controlado a que se refere o art. 78 da Lei n° 13.465, de
XII - O direito real de laje;

XIII - O condomínio urbano simples a que se refere o Capítulo IX - Na Reurb, poderão
ser utilizados mais de um dos instrumentos previstos neste artigo Inclui possibilidade de
utilização dos demais institutos instituídos por Lei Federal n° 13.465/17 e Decreto n°
9.310/18).
SEÇÃO II
DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA e DA LEGITIMAÇÃ O DE POSSE
Art. 20. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de
propriedade conferido por ato do Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, exclusivamente no âmbito da Reurb,
àquele que detiver em área pública ou possuí rem área privada , como sua, unidade imobiliária
com destinação urbana, residencial ou não residencial, integrante de núcleo urbano informal,
integralmente residencial, ou integraimente industrial e/ou comercial ou misto, consolidado e
existente em 22 de dezembro de 2016, nos termos da legislaçã o federal especí fica vigente.
§ 1o, Por meio da legitimaçã o fundiária, em quaisquer das modalidades da Reurb, o
ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de
quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua
matrí cula ou transcrição de origem, exceto quando relacionadas ao próprio beneficiário.

§ 2o. Na legitimação fundiária, o Poder Executivo encaminhará ao Cartório de Registro
de Imóveis, para registro imediato da aquisiçã o de propriedade, a CRF, dispensados a
apresentação de tí tulo individualizado e as cópias da documentaçã o referente à qualificação
do beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e a
sua devida qualificação e a identificaçã o das áreas que estes ocupam.
§ 3o. O Poder Executivo poderá atribuir domí nio adquirido por legitimaçã o fundiária aos
ocupantes que nã o tenham constado da listagem inicial, por meio de cadastramento
complementar, sem prejuí zo dos direitos de quem tenha constado da listagem inicial.
§ 4o. O procedimento previsto neste artigo poderá ser aplicado no todo ou em parte do
núcleo urbano informal e as unidades que nao
regularizada por meio da
tennam sido
siao regularizadas
nã o tenham
legitimação fundiária poderão seutor. io de outro instrumento previsto em lei.

^

§ 5 . A legitimaçã o
constitui forma originária de aquisição de direito real, de
modo que a Unidade im$ípana com destinaçã o urbana regularizado restará livre e
desembaraçada de qu tfg®r jspus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente
o

fundaria

\

^

^
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existentes em sua matr ícula de origem , exceto quando disserem respeitos ao pró prio
beneficiá rio.

.

Art 21. Nos casos de regulariza çã o fundiá ria urbana o municí pio poderá utilizar a
legitima çã o fundiá ria e també m os demais instrumentos previstos na Lei Federal n° 13.465/17
para conferir a propriedade ao ocupante .
SEçãO m
DA LEGITIMA ÇÃO DE POSSE
Art. 22 A legitima çã o de posse , instrumento de uso exclusivo para fins de
regulariza çã o fundi á ria , constitui ato do Poder Executivo , por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, destinado a conferir t ítulo, por meio do
qual fica reconhecida a posse de im óvel objeto da Reurb , com a identifica çã o de seus
ocupantes , do tempo da ocupaçã o e da natureza da posse , o qual é conversível em direito
real de propriedade, na forma da legisla çã o federal vigente ,

.

§ 1o. A conversão da legitimaçã o de posse em direito real de propriedade é automá tica ,
por meio de conversã o autom ática de t í tulo de propriedade, após decorrido o prazo de 5 anos
de seu registro , sem necessidade de novos requerimentos ou procedimentos,
independentemente de prévia provoca çã o ou prá tica de ato registrai.

§ 2o. A legitimaçã o de posse poderá ser transferida por causa mortis ou por ato
intervivos.
§ 3o. A legitimaçã o de posse nã o se aplica aos imóveis urbanos situados em á rea de
titularidade do Poder P ú blico.
§ 4o. O possuidor pode , para o fim de contar o tempo exigido pela legisla çã o
específica , acrescentar à sua posse a dos seus antecessores , nos termos estabelecidos no
art. 1.243 da Lei Federal n° 10.406 , de 10/01 /2002 - Código Civil.

Art. 23. O titulo de legitimaçã o de posse poderá ser cancelado pelo ó rgã o p ú blico
emitente quando constatado que as condições estipuladas nesta Lei e na legisla çã o federal
vigente deixaram de ser satisfeitas , sem que seja devida qualquer indeniza ção à quele que
irregularmente se beneficiou do instrumento.

Parágrafo ú nico. A legitima çã o de posse , após convertida em propriedade, constitu í
forma origin á ria de aquisição de direito real , de modo que a unidade imobiliá ria com
destina çã o urbana regularizado restará livre e desembara çada de quaisquer ô nus, direitos
reais, gravames ou inscrições , eventualmente existentes em sua matricula de origem , exceto
quando disserem respeitojs RTpró prio beneficiá rio , ser á realizada a abertura de novo cadastro
^
na prefeitura , os d é bitçscintigosjficar
ã o em nome do antigo proprietá rio.

-

CAPITULO III
DO
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 24. A Reurb será \í aurada por decisã o do municí pio, por meio de requerimento ,
por escrito , se a por ipieií
do requerente legitimado, seja por ato do poder p ú blico ou
portaria , nos casos d R
instaurada de of ício.

/

^
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Parágrafo único. Poderá o ato de instauração da Reurb fazer constar as
responsabilidades das partes envolvidas, as que já se tiver notícia, sem prejuí zo das demais
que surgirem no decorrer do processo de Regularizaçã o fundiária.
Art. 25, A aprovação ambiental da Reurb corresponde à aprova ção urbanística do
projeto de regularização fundiária pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e: Licenciamento e da aprovação ambiental pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura , na hipótese de haver matéria ambiental ou tombada, no bojo da
Regularização fundiária.
§ 1o. Quando, por algum motivo, houver necessidade de contrapresta ção a ser
efetivada por beneficiário, ou beneficiários de Reurb, nos termos dessa lei, em sendo a
contraprestação afeita ao meio ambiente, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura , a determinação do tipo de contraprestação, mitiga ção ou

compensação, considerando o melhor interesse coletivo, bem como também será dessa
secretaria a definição do tipo e critérios da contraprestação ou aprovaçã o de projeto ambiental
de mitigação, compensação ou necess ária contraprestação.
§ 2o. Tanto para o núcleo que tenha obrigações decorrentes da própria regularização
fundiária ou de contraprestaçã o exigida nessa Lei, as CRF's serão emitidas com a referida
obrigação anotada ou por meio de contrato ou acordo escrito com o Município, contendo
cronogramas com prazos e sanções e que possa ser executado.

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26. A Reurb obedecerá à s seguintes fases:

I - Requerimento dos legitimados;
II - Instauração de ofício por decisão da autoridade competente, por meio de ato
formal;

ill - Processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para
manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel, terceiros interessados e dos
confrontantes;

IV - Elaboração do projeto de regularização fundiária;
V - Saneamento do processo administrativo;

-

-

VI
Decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual dar se-á
publicidade;
\
;

-

Expedição da Cèrtidã o de Regularizaçã o Fundiária
Municipal de Desenvolvimento Urbarío, Mobilidade e Licenciamento;

VII

-

CRF pela Secretaria

VIII - /Registro da CFj pela Secretaria ou pelos requerentes da regularização perante
o Oficia! do /CartóricKt<
stro de Imóveis competente.

^^
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Pará grafo único. Se a Regularizaçã o fundiária contiver obrigações a serem
cumpridas, deverá ser elaborado termo de compromisso, assinado pelos envolvidos e por
duas testemunhas, de modo a formar título executivo extrajudicial na forma estabelecida no
inciso III do caput do art. 784 da Lei Federal n° 13.105/15 - Código de Processo Civil.

.

Art. 27 A fim de fomentar a efetiva implantação das medidas da Reurb, o Poder
Executivo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento, poderá celebrar convénios ou outros instrumentos congéneres com órgãos
federais, estaduais, internacionais e organizações não governamentais, organização de
sociedade civil, com vista a cooperar ou implementar a fiel execução do disposto nesta Lei.

Art. 28. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento:

I * Classificar, caso a caso, as modalidades da Reurb;

-

Receber, processar, analisar e aprovar os processos administrativos de Reurb e
também os projetos de regularização fundiária;
II

III - Emitira CRF, e;
IV - Encaminhar a CRF e o projeto aprovado ao Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis visando o registro da Reurb, quando for o caso.
§ 1o. O município deverá classificar e fixar, no prazo de até 180 dias , uma das
modalidades da Reurb ou indeferir o requerimento.
§ 2o. Em sede de Reurb, todos os atos deverão ser em prol da efetivação da
regularizaçã o, sendo que indeferimentos somente tecnicamente e especificamente
fundamentado, devendo antes do indeferimento, a Secretaria da pasta informar ou requerer,
por meio de comunique-se para que seja cumprida a exigência ou suprida a lacuna
necessária para o prosseguimento do processo de regularização.

.

§ 3o A aprovação municipal, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, de que trata o inciso II deste artigo corresponde à aprovação
urbanística do projeto de regularização fundiária, em conjunto com a Secretaria do Meio
Ambiente para a aprovação ambiental, nos termos da Lei Federal n 13.465, de 2017 e do
Decreto Federal n° 9.310, de 15/03/2018.

°

§ 4o. A aprovaçã o ambiental a que se refere o § 1o deste artigo corresponde à
aprovação do estudo técnico ambiental.

.

§ 5o Na Reurb req«éndà\pela Uniã o ou pelos Estados, a classificação prevista neste
artigo será de responsabilidade db ente federativo instaurador

^

§ 6°. A análise, processamentp aprovação do processo e do projeto de regularização
fundiária é atribuiçã o da Sec/et
órfa Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
/
Licenciamento não necessitàmode nenhuma análise, crivo, aval ou aprovação de nenhuma
outra Secretaria, exceção-ánSecretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura para os
e tões ambientais ou tombamento.
casos em qu houver
i

wmr
.

..

Art. 29. Instaurada a Reurb, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, deverá proceder à s buscas necessárias para determinar a
titularidade do domí nio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser

regularizado.

.

§ 1o No caso de Reurb-E, o titular de domínio e/ou os requerentes legitimados,
poderã o proceder as buscas.

-

§ 2o. No caso de Reurb S, observando-se o princípio da colaboração entre as partes,
poderão os requerentes legitimados proceder as buscas observando-se o disposto na Lei
Federal n° 13.465M 7 e Decreto nQ 9.310\18 sobre gratuidade.

§ 3o, Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento proceder às notificações das pessoas abaixo relacionadas, para, querendo,
apresentarem impugnação no prazo de trinta dias, contados da data do recebimento da
notificação:

I - Dos titulares de domí nio, dos responsáveis pela implantação do núcleo urbano
informal, dos confinantes e dos terceiros eventualmente interessados, tratando-se de imóveis
públicos ou privados;

II - Dos confinantes e dos terceiros eventuaimente interessados, tratando-se de
imóveis públicos municipais.
§ 4o. A notificação do proprietário e dos confinantes será feita por via postai, com aviso
de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se
efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço.

§ 5o. A notifica ção da Reurb também será feita por meio de publicação de edital no
Diário Oficial do Município, com prazo de trinta dias, do qual deverá constar, de forma
resumida, a descrição da área a ser regularizada , nos seguintes casos:
I - Quando o proprietário e os confinantes não forem encontrados ou identificados; e

II - Quando houver recusa da notificação por qualquer motivo.
§ 6o. A notificação conterá a advertência de que a ausência de impugnação implicará
na perda de eventual direito de que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb.

§ 7o. Na hipótese de apresentação de impugnação será iniciado o procedimento
extrajudicial de composiçãcfcTecdnflitos de que trata a Lei Federal n° 13.465, de 2017.
Art. 30.

Aposentada

^
p

a impugnação apenas em relação a parte da área objeto da

Reurb, é faculta ao poder púWiccysriunicipal prosseguir com a Reurb em relação à parcela
*
não impugnada/

‘

§ 1o. < poder púk& municipal poderá rejeitar a impugnação infundada, por meio de
ato fundamehtado dfviíí
t constem as razões pelas quais assim a considerou, e dar
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seguimento a Reurb se o impugnante não apresentar recurso no prazo de quinze dias,
contado da data da notificação da decisã o da rejeiçã o ;

§ 2o. Considera-se infundada a impugnação que:
I - Não indicar de forma plausí vel , onde e de que forma a Reurb avança na propriedade
do impugnante;
li - Nã o apresentar motivaçã o, ainda que sumária; ou ,

-

III Versar sobre matéria estranha ao procedimento da Reurb em andamento.
§ 3o. Na hipótese de interposição de recurso, o impugnante

apresentará

as suas

razões ao Município e, caso nã o haja consenso, o Poder Público Municipal poderá iniciar o
procedimento extrajudicial de composição de conflitos.

§ 4o. A ausência de manifestação dos indicados referidos neste artigo, no prazo
definido, será interpretada como concordância com a Reurb.
§ 5o. Na hip ótese de indeferimento do requerimento de instauração da Reurb, antes
dele, a decisão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento deverá indicar as medidas a serem adotadas, com vistas à reformulação e à
reavaliação do requerimento, quando for o caso, sendo que nã o cumpridas as exigências sem
justificativa, não sendo feito requerimento pertinente ao prosseguimento do processo ou
quedando-se inerte o requerente, pelo nã o atendimento ou paralisação injustificada do
processo caber á o indeferimento.

. .

Art 31 Sendo recebido pedido individual de instauração de requerimento de
Regularização Fundiária, pelo legitimado diretamente ou por meio de Associação, não sendo
caso de Reurb titular ou de edificação, deve ser o pedido, sendo o caso, a critério da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento considerando
fatores técnicos, recebido como regularização de todo o núcleo onde a unidade está inserido.

.

§ 1o Sendo caso de Reurb-E, sobre área pública ou particular, deverá ser Requerente
legitimado, ou a Associação, intimada para manifestar-se se o pedido é individual de uma
unidade ou refere se ao núcleo todo ou somente á de uma parte dele, uma quadra ou rua,

-

para o fim de determinar-se o perí metro da regularizaçã o e tratando-se pedido coletivo,
parcial ou total do núcleo, deverá o requerente indicar os demais ocupantes que estão
participando da referida regularização pleiteada.

.

§ 2o

No caso do arágrafo anterior, a critério da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urba
ade e Licenciamento, os demais integrantes do núcleo não
participantes, ou nao'inseridos a regularizaçã o, poderão ser cientificados da existência de
áfa çáo fundiári para o n úcleo de sua ocupa ção.
pedido de regular
I - Na /mesma intimai o, aever á ser esclarecido que, poderão, sob suas expensas,
juntar-se ou /proceder a regq
ação, cientificando ainda, ao ocupante intimado, que havendo
recusa ou/ nã o havendo Êmifestaçã o, é discricionariedade da Secretaria Municipal de
Mobilidade e Licenciamento proceder a regularização, dando
Desenvolvimento U
so
REURB, de acordo com melhor interesse do coletivo e elevada
continuidade ao
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importância e, intimado o requerente solicitante, poder á ser dada a continuidade à
regularização de todo o n úcieo ou da parte apontada pelo requerente, efetivada pelo
Município, com cobrança dos custos dessa regularização dos particulares beneficiários;

-

-

il Em Reurb E, de núcieo ou unidade E ainda que em núcleo predominantemente S,
todas as despesas, de qualquer natureza , que o municí pio tiver, ou eventualmente tiver, totai
ou parcial, com procedimentos, processo e /ou elaboração do projeto de regularização
fundiária , pareceres e laudos técnicos, especí ficos, ambientais e outros, serão repassados ao
beneficiário em valores atribuí dos, de acordo com critérios técnicos e administrativos,
estabelecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento;
III - As despesas referidas ao inciso anterior sã o de despesas de custeio do processo e
elaboração total ou parcia! de projeto de Reurb e não se confundem com valor de aquisição,
que também dever á ser pago pelo particular de direitos reais, pelo particular, que ficara
condicionada ao pagamento de justo valor da unidade imobiliária regularizada, pelo valor
equivalente ao da terra nua ao tempo da ocupaçã o, sem considerar o valor das acessões e
benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantaçã o dessas acessões e
benfeitoria, nos termos do art. 16 da Lei Federal n° 13.465/17 e nos termos dessa Lei,
exceção feita aos núcleos beneficiados por ato do poder público, nos termos dos artigos;

-

IV As despesas de custeio de processo de Reurb-E e elaboração de projeto de
regularização fundiária total ou parciaf , a que se refere este artigo, também nã o se
confundem com despesas e custeio de necess ária implantação de infraestrutura básica
essencial, ou outras de cunho ambiental, nem de compensaçã o que serã o integralmente
repassadas ao beneficiário, cujos valores serão baseados em custos técnicos, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento.
§ 3o. A regularizaçã o fundiária de n úcieo predominantemente “ E" - Reurb-E e unidades
“ E” em núcleo predominantemente “ S”, de áreas públicas ou particulares, que não fizeram
parte da regularizaçã o, promovida por particular ou custeada ou nã o pelo poder público , após
emitidas a CRF, terão como indicação para fins de registro da unidade imobiliária
regularizada, compondo lista ou individualmerite, o nome proprietário registrai da área total ou
o ente público, em caso de áreas públicas.
§ 4o, É da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento, a díscricionariedade de efetivar ou nã o, dar andamento aos procedimentos e
elaborar projeto de regularização fundiária Reurb-E , total ou parcialmente, bem como é de
sua discricionariedade indeferir o pedido, quando for instado a proceder procedimento de
regularização fundiária de núcleo, requerido individualmente.
§ 5°. No caso dou caput desse artigo, sendo o núcleo predominantemente S, a
instauração da Reuteiíeperoder á de capacidade técnica do município, mas igualmente serão
os ocupantes do núcleo, quadra ou rua, de que foi requerida a instauração de procedimento
de regularização fundiá riak dajabssibilidade do particular beneficiário, ainda que de núcleo
“ S", colaborar/oom o custeio do processo de regularização e em caso de recusa ou inércia, a
Reurb dependerá da capa íade técnica da Secretaria.

.

á

^

§ 6 j No cã
o\> arágrafo anterior (5o), se houver regularização fundiária de outro
’
núcleo, arnda Acjjr núcleos
diversos e que incida, por qualquer motivo necessária

^

-
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contraprestação, a critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento, poderá o cumprimento da contraprestação ser o custeio de projeto e processo
de regularização fundiária de núcleo classificado como Reurb S.

-

.

Art 32, O requerimento da instauração da Reurb ou a manifestaçã o de interesse
nesse sentido, por parte de quaisquer dos legitimados garante, perante o Poder público, aos
ocupantes de núcleos urbanos informais situados em áreas a serem regularizadas, a
permanência em suas unidades imobiliárias, preservadas as situações de fato já existentes,
até o eventual arquivamento definitivo do procedimento de Reurb.

.

Art 33, Instaurada a Reurb, compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Mobilidade e Licenciamento analisar e aprovar o projeto de regularização fundiária,
do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas.

.

§ 1o A elaboração do projeto de regularização fundiária é obrigatória para qualquer
Reurb, independentemente do instrumento que tenha sido utilizado para a titulação, exceto:
I - Na hipótese das glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de
dezembro de 1979, prevista no art. 69 da Lei Federal n° 13.465, de 2017;

II - Quando se tratar de núcleos urbanos já regularizados e registrados em que a
titulação de seus ocupantes se encontre pendente.
III - Reurb titular;
IV - Reurb de Edificações;

-

V Instituição do Direito de Laje e condomínio civil;

-

VI Instituição do Direito Real de Laje;

VII - Instituição do Condomí nio Urbano Simples.
§ 2o. No caso de Reurb de edificações, dever á ser apresentada planta da edificação e
no caso de instituição de Direito de laje, dever á ser apresentado laudo técnico de estabilidade
da edificação, todos devidamente assinados por profissional técnico Arquiteto e ou
Engenheiro e respectivas ART e RRT, devidamente recolhidas.
§ 3o. No caso de Condomí nio Urbano Simples, observadas, se o caso, as exigências
dos incisos anteriores, deverá ser apresentada planta da edificação das unidades, com

especificação de áreas comuns e privativas serem regularizadas, elaborado por profissional
técnico e recolhida RRTeTtesses casos a CRF substituirá a especificação de condomí nio.

j

/

.

§ 4o Nã^Regularização fundiária que inclua as hipóteses dos incisos IV, V e VI poderá
ser feito, dentro do mesmo procedimento de Reurb, em etapa posterior à etapa inicial de
regularização dos lotes, opoafceíamento do solo em âmbito de Reurb e uma segunda fase ou
etapa, incidirá a regul pzáçã o das edifica ções, tendo em vista que a Reurb pode ser por

,

^

e ap

7

-
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§ 5°, Para o fim do parágrafo anterior, desde o iní cio do projeto de regularização
fundiária, o requerente deverá informar que a Reurb será realizada por etapas, qual será feita
inicialmente e na ausência dessa informação dever á ser aberto novo processo de Reurb, para
efetivação da nova fase, sempre que possível buscando se aproveitar atos efetivados, desde

-

que atualizados.

.

§ 6o A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento,
quando entender necessário, enviará a solicitação ou o projeto de regularizaçã o para análise
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.
§ 7o. O prazo máximo para análise e manifestação desse outro órgão da Administração
Municipal será de até 45 (quarenta e cinco) dias.

.

§ 8o Em casos excepcionais e desde que devidamente justificado com base técnica e
legai, o prazo definido no § 7o deste artigo, poderá sofrer uma única prorrogação por até igual
perí odo.

§ 9o. A elaboração e 0 custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação
da infraestrutura essencial obedecerã o aos seguintes procedimentos:

I - Na Reurb-S :
Alínea “ a": em área pública do Município, seja Reurb de ofício ou instada pelo
legitimado, caberá á Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento a responsabilidade de elaborar o projeto de regularização fundiária e
encaminhar ao órgã o responsável da administraçã o ou concessionária de serviços públicos,
com a solicitaçã o para a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária;
Alínea “b”: em Reurb -S, ainda que sobre área pública o particular beneficiário, visando
celeridade e viabilidade da Regulariza çã o Fundiária, poderá, se assim decidir,
colaborar/contribuir com apresentação de documentos necessários à formação do projeto de
regularização fundiária total ou parcial;

Alí nea “ c”: operada Reurb-S sobre área titularizada por particular, caberá ao Município
a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a implantação
da infraestrutura essencial, quando necessária, observada a determinação de que a emissão
de CRF e titulação independe da conclus ã o das obras, podendo ser concluídas a Reurb com
seu registro, mormente com a apresentação do cronograma
Alí nea “ d”: No caso de Reurb-S sobre área particular, nada obsta que o legitimado
individualmente ou em grupos, representado por associação ou pela inciativa privada,
requeira a instaupaçãçTNda Reurb, apresentando projeto de regularização e demais
documentos hábéís a proceder a regularização e mesmo que haja tal colaboração, não
perderá a condição de interesse social;
Alípiea “ e” : No pasoyúe Reurb-S, sobre áreas particulares, caber á à Secretaria
Municipal de Desenvojvipaénto Urbano, Mobilidade e Licenciamento a responsabilidade de
notifica / os titulares ct
írdomínio e/ou os responsáveis pela ocupação para que tomem as
medidas necessáfrainflsando à regularização e, na omissão destes, elaborar o projeto de
regulari a ção /fejíííária cabendo ao órgã o responsá vel da administração ou concessionária

^

W

/TCÇ
.

^
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de serviços públicos a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária , com
posterior cobrança, de todos os gastos com a Reurb, aos responsáveis pela implantação e/ou
titular de domí nio da área ocupada pelo núcleo;

Alí nea “ f : Quando a operaçã o e a manutençã o da infraestrutura essencial forem de
responsabilidade de concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, caberá a estes
sua implantação;

-

II Na Reurb-E a regularização fundiária será contratada e custeada por seus
potenciais beneficiários, requerentes privados ou titulares de domínio.
II! - Na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento poderá elaborar e custear
projeto de regularizaçã o fundiária e ficará a implantação da infraestrutura essencial, a cargo
dos órgãos responsáveis da administração ou concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, quando for o caso, com posterior cobrança aos seus beneficiários.
§ 10. Os custos a que se refere o inciso II do § 5o e o § 6o deste artigo incluem a
elaboração do projeto de regularização fundiária, os estudos técnicos, as compensa ções
urbanísticas e ambientais, e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária.

.

§ 11 Os valores ressarcidos referentes aos gastos com a Reurb, conforme previstos
no § 10 deste artigo serão revertidos ao Fundo Municipal Espec í fico ou a ser regulamentado.
Art. 34. Quando a área a ser regularizada for pública , estadual ou federal, poderá ser
celebrado termo de compromisso entre o Poder Público titular e o poder público municipal

para fins de elaboração do projeto de regularização fundiária e implanta ção de infraestrutura
essencial , dos equipamentos comunitários e das melhorias habitacionais previstas nos
projetos de Regularização fundiária.
Art. 35. Q Poder Executivo Municipal poderá criar Câmaras de Prevenção e Resolução
Administrativa de Conflitos, inclusive mediante celebração de ajustes com o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ou com organização da sociedade civil, OAB, CAU, CREAe
associações e profissionais técnicos, que de forma voluntária atuarão na análise das questões
e promoçã o de composiçã o, as quais deterão competência para dirimir divergências
relacionadas à Reurb, mediante solução consensual.
§ 1o. O modo de composição e funcionamento das C âmaras de que trata o caput deste
artigo será estabelecido por ato do Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento.

§ 2°. O acordo será reduzido a termo se houver consenso entre as partes e constituirá
condiçã o para a conclusãtrd Reurb, com consequente expedição da CRF, constando as
obrigações assumidas prazosjetc.

^

^

§ 3o. O Poder Executivó rfravés da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e icenciamejntõ/poderá instaurar, de ofício ou mediante provocaçã o, numa
primeira tentativa, procedi nto de mediação de conflitos relacionados à Reurb.

§

^

O Ro

^

^

cutivo poderá , mediante a celebração de convénio, utilizar as
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Câmaras de Mediação credenciadas no Tribuna! de Justiça do Estado de São Paulo ou
aquelas criadas por entidades de ciasse, ou especialmente criadas para esse fim, sendo essa
composta de profissionais multidiscipiinares.
Art. 36. Concluída a Reurb, serão incorporadas automaticamente ao património
público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e
os equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovado.
SEÇÃ O II
DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO
Art. 37. Para fins do disposto nesta Lei e de acordo com a legislação federal vigente
considera se levantamento topográfico georreferenciado o conjunto de:

-

i - Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por
profissional competente, acompanhado de Anotaçã o de Responsabilidade Técnica - ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, que demonstrará as unidades, as construções,
o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos
caracterizadores do núcleo a ser regularizado;

li - Outros levantamentos georreferenciados necessários para a elaboração do projeto
de regularização fundiária;
III - Planta do perímetro;

IV - Memorial descritivo;
V - Descrições técnicas das unidades imobiliárias; e

VI - Outros documentos em que se registrem os vértices definidores de limites, com o
uso de métodos e tecnologias que estiverem à disposição e que se adequarem melhor às
necessidades, segundo a economicidade e a eficiência em sua utilização.

Art. 38. Os levantamentos topográ ficos georreferenciados serã o realizados conforme
as normas técnicas para serviços topográficos da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, o disposto no Decreto Federal n° 89.817, de 20/06/1984, as normas técnicas da
Diretória do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro e acompanhados de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

.

§ 1o Os limites das unidades imobiliárias
georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro.

serão

definidos por vértices

déíinidò r do limite terá natureza tridimensional e será especificado por

^

fe latitude / longitude e altitude geodésicas.

SEÇÃO III
DQÍpÉÔJETQ DE REGULARIZA ÇÃO FUNDIÁRIA
í e regularização fundiária conterá, no mínimo:

lenfbjfolanialtimétrí co e cadastral com georreferenciamento;

IP OÍlRINHÓS
il - Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas
ou transcrições atingidas , quando for possí vel;
III

-

Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e

ambiental;

V - Memorial descritivo ;
VI - Proposta de soluções para questões ambientais, urbaní sticas e de reassentamento

IV Projeto urbaní stico;

dos ocupantes, quando for o caso;

Vil - Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;
VIII - Estudo técnico ambiental, quando for o caso;

IX - Cronograma fí sico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial,
compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da
aprovação do projeto de regularização fundiária;
X - Termo de Compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados,
pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo.
§ t °. Quando a responsabilidade pela operaçã o, manutençã o e implantaçã o da
infraestrutura essencial na Reurb-S for de concessionária ou permissionária de serviços
públicos, caberá a estes a elaboração do cronograma físico de implantação que deverá ser
acompanhado de assinatura do Termo de Compromisso, para cumprimento do cronograma,
nos termos da legislação federal vigente.

.

-

§ 2o Tratando- se de Reurb E, a operação, manutenção e implantação de infraestrutura
que for de responsabilidade de concessionária ou permissionária de serviços públicos, poderá
essa efetuar os serviços, com cobrança posterior do beneficiá rio, devendo a concessionária
apresentar elaboraçã o de cronograma físico de implantaçã o que deverá ser acompanhado de
assinatura de termo de compromisso para cumprimento do cronograma da concessionária ou
permissionária e cumprimento dos pagamentos pelo particular de Reurb-E, beneficiado.
§ 3o. Na regularização de núcleo urbano informal que já possua a infraestrutura
essencial implantada e para o qual nã o haja compensações urbaní sticas ou ambientais ou
outras obras e serviços a serem executados , fica dispensada a apresentaçã o do cronograma
fí sico e do Termo depompríri isso previstos nos incisos IX e X deste artigo.

^

.

/

§ 4o Na/Kípótese a q ie se refere o § 2a deste artigo, constará da CRF que o núcleo
àfízado já possui a infraestrutura essencial definida na legislação federal vigente
urbano reguf
e que nã o éxistem compensações urbanísticas ou ambientais ou outras obras e serviços a

j/s

serem executados.

/

^

§ 5o. O prdf
êB ib regularização fundiária deverá considerar as caracterí sticas da
ocupação e da^Wa péupada para definir par âmetros urbaní sticos e ambientais especí ficos,

,
* < 4!
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além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas ao uso público,
quando for o caso, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.

§ 6o. Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parciafmente,
em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservaçã o de uso
sustentá vel ou de proteçã o de mananciais definidas pela União, pelos Estados ou pelo
Município, a Reurb observará, o disposto nos §§ 3o e 4a do art. 3o do Decreto Federal
n° 9.310/2018, bem como o disposto nesta lei e ser á obrigatória a elaboração de estudo
técnico que comprove que as intervenções de regularização fundiária implicam na melhoria
das condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, nos termos da
legislação federal vigente.

.

§ 7° O Estudo Técnico Ambiental será obrigatório somente para as parcelas dos
núcleos urbanos informais situados nas áreas de preservação permanente, nas unidades de
conservação de uso sustentável ou nas áreas de proteçã o de mananciais e poderá ser feito
em fases ou etapas e a parte do núcleo urbano informal não inserida nas áreas ambientais
mencionadas poderá ter seu projeto de regularização fundiária aprovado e levado a registro
separadamente.

.

§ 8o Para a elaboraçã o e aprovação do Estudo Técnico Ambiental, quando necessário,
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento poderá
solicitar auxílio técnico à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura ou a outros
órgã os da Administraçã o Pública Municipal.

Art. 40. O projeto urbaní stico de regularização fundiária deverá conter, no mí nimo,
indicação de:

I - Áreas ocupadas, sistema viário e unidades imobiliárias, existentes ou projetadas,
quando for o caso;
li - Unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área,
confronta ções, localizaçã o, nome do logradouro e número de designaçã o cadastral, se
houver.
Ill - Quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade
regularizada, quando for o caso;

IV - Logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifí cios públicos e outros
equipamentos urbanos, quando houver;

V - Eventuais área$4á..usucapidas;

adequarão para correção das desconformidades, quando necessárias;
VII - Medidas de adeaha ão da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e realoca ção
VI Medidarcíe

^

de edíficaçõês, quando necessárias;
Vil

/- Obra

^^

d

^

íestrutura essencial, quando necessárias.

—
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§ 1o. Quando se tratar de Reurb feita por fases sendo a primeira a fase, regularização
de parcelamento do solo, para fins de para indicação das unidades imobiliárias a serem
regularizadas, basta indicação dos lotes, sendo facultada a indicação da sombra da
edificaçã o, sem especificação, que será regularizada em fase posterior.

§ 2o. Para fins desta Lei e de acordo com a legislaçã o federal vigente, considera-se
infraestrutura essencial os seguintes equipamentos:

-

I Sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;

II - Sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual;
III - Rede de energia elétrica domiciliar;
IV - Soluções de drenagem, quando necessário; e

V

Outros equipamentos a serem definidos pelo órgão responsá vel da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamentos e for o caso, quando da
aprovação do projeto de regularização em função das necessidades locais e caracterí sticas
regionais do Município e\ou núcleo objeto regularização.
-

.

§ 3o A Reurb poder á ser executada por etapas, abrangendo o núcleo urbano informal
de forma total ou parcial.

.

§ 4o Na Reurb de Parcelamentos do solo, quanto as edificações já existentes nos
lotes, poderão ser regularizadas em momento posterior, de forma coletiva ou individual, sendo
facultada na etapa de parcelamento, a indicação da sombra da edificação, não impedindo sua
ausência, o registro da matrícula do lote.

.

§ 5o

As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos
comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas
antes, durante ou após a conclusão da Reurb, nos termos da legislaçã o federal vigente.

.

§ 6o Ainda que nã o iniciadas as obras ou não concluídas as obras, não impedirá, nem
obstará o registro da CRF, que deve ser efetivado independente da efetivação ou nã o das
referidas obras, ou sua conclusão.

.

§ 7o Os requisitos para elaboraçã o do projeto de regularização, no que se refere aos
desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma fí sico de obras e serviços a serem
realizados sã o aqueles definidos e adotados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Urbano , Mobilidade e Licenciamento.

§ 8o. A inexistêrnciã\de regulamentação dos requisitos a que se referem as disposições
e par ágrafos anteriores não impedirá o processamento da Reurb e o Registro da CRF.

^

§ 9° A planta e y emorial descritivo deverão ser assinados por profissional
^
legalmentynabilitado,!yá#pensada a apresentação de ART no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA ou de RRT no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
quando o[ respqhsjw ècnico for servidor ou empregado público.

/

I

^

(SEES

r

-ra

^^

. .
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Art 41 Na Reurb-S, caberá ao Poder Público competente, diretamente, por meio da
administração pública indireta ou através das concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, implantar a infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários previstos nos
projetos de regularização, assim como arcar com os ônus de sua manutenção.
Parágrafo único. Quando a operaçã o e manutenção da infraestrutura essencial forem
de responsabilidade de concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, caberá a
estes sua implantação e manutenção na forma definida na Lei Federal n° 13.465, de 2017, e
no Decreto Federal n° 9.310/2018.

Art. 42. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento deverá definir na Reurb E, por ocasião da aprovaçã o dos projetos de
regularização fundiária , quando for o caso, os responsá veis peia:

-

I - Implantação do sistema viário;
II - Implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou
comunitários; e,

III - Implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental,
e dos estudos técnicos.
§ 1o. As responsabilidades de que trata o caput deste artigo poderã o, a critério do ente
público, ser atribuídas aos beneficiários da Reurb E, nos termos da legislação federal vigente.

-

§ 2o. Qs responsáveis pela adoção de medidas de mitigação e compensação
urbanística e ambienta! deverão celebrar Termo de Compromisso, que acompanhará o
cronograma de implantação, como condiçã o de aprovação da Reurb-E,

.

Art 43. Para que seja aprovada a Reurb de núcleos urbanos informais ou de parcela

deles situados em áreas de riscos geotécní cos, de inundações ou de outros riscos
especificados em lei, estudos técnicos deverão ser realizados, a fim de examinar a
possibilidade de eliminação, de correçã o ou de administração de riscos na parcela por eles
afetada .
§ 1o. Na hipótese prevista no caput, a implantação das medidas indicadas no estudo
técnico realizado será:
I - Condição indispensável à aprovação da Reurb;

II - Elaborado por profissional legalmente habilitado;

III - Aplicado sorríent às parcelas dos núcleos urbanos informais situados nas áreas
de risco, sendo quea partejdo núcleo informal não inserida na área de risco e não afetada
pelo estudo, podará ter o s$u projeto de regularização fundiária aprovado e levado a registro
separadamen£éf
j

^

§ 2yNa Reurb qi envolva á reas de riscos que não comportem eliminação, correção
ção,
ser tomadas as medidas necessárias visando à realocação dos
ocupante do núçlép^intor al e custeadas todas as despesas pelos responsáveis, sendo:

ou

administra
V

^

-

-

-
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t - 0 Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, no caso da Reurb-S;

li - Os beneficiários, os titulares de domínio ou os responsáveis pela ocupaçã o, no
caso da Reurb-E,

.

§ 3o Na hipótese a que se refere o § 2o deste artigo, se o risco se der em área privada,
o Poder Executivo poderá ser ressarcido dos custos com os estudos, obras e/ou a realocação
dos ocupantes, peíos responsáveis da implantação, beneficiários ou titulares de domínio do
núcleo informal.
§ 4o. Para a elaboração dos estudos técnicos de áreas de risco, a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento poderá, quando necessário, solicitar
aux ílio técnico à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura ou a outros órgãos da

Administração Pública Municipal.

Art. 44. O memorial descritivo do núcleo urbano informal conterá, no mí nimo:

I - Descrição do per í metro, com indicação resumida de suas caracter ísticas;
li - Descrição técnica das unidades imobiliárias, do sistema viário e das demais áreas
públicas que componham o núcleo;
III - Enumeração e descrição dos equipamentos urbanos comunitários, dos prédios
públicos existentes no núcleo em regularização e dos serviços públicos e de utilidade pública
que integrarã o o domínio público com o registro da regularização; e

-

IV Descrições técnicas, memoriais de incorporação e demais elementos técnicos
previstos na Lei Federal n° 4.591, de 16/12/1964, quando se tratar de condomí nio.

Art. 45. Analisado o projeto de regularização fundiária e a documentação a ele
relacionada, havendo qualquer exigência técnica a ser cumprida, o órgão responsável da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento expedirá
comunicado ao requerente, fixando o prazo de até trinta dias para o seu atendimento,
contados da data de recebimento da notificação.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por
solicitaçã o fundamentada do legitimado promotor da Reurb, por perí odo não superior a cento
e vinte dias.
SEÇÃO IV
DA CONCLUSÃO DO REURB

mmsrnm
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I
III - Identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária regularizada, e os
respectivos direitos reais, quando for o caso.

.

§ 1o As intervenções a que trata o inciso II deste artigo consistem na indicação e
descrição das obras de implantação da infraestrutura essencial, serviços e compensações
urbaní sticas e/ou ambiental , dentre outras, que deverão ser providenciados, se for o caso,
quem serão os responsá veis por sua execução e custeio e a existência de termos e acordos
para esse fim, se o caso.
§ 2o. Na hipótese de constituiçã o de direitos reais efetuada por título individual, fica
dispensado o cumprimento do disposto no inciso II! deste artigo.

-

Art. 47. A Certidão de Regularizaçã o Fundiária
CRF é o ato administrativo de
aprovação da regularização que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no

mínimo:

-

I Nome do núcleo urbano regularizado;

II - Localização;
III - Modalidade da regularização, se Reurb-S ou Reurb-E ;
IV - Responsabilidade pelas obras e serviços constantes do cronograma, se for o caso;
V - Indicaçã o numérica de cada unidade regularizada, quando houver;

VI - Listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva
unidade, por t í tulo de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, ou por meio de
outro
e
vigente,
previsto
lei,
nesta
em
na
contendo:
federa
tí tulo
a) Nome do ocupante;

b) Estado civil;
c) Profissão;

d) Número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda;

e) Número do registro geral da cédula de identidade; e
f) Filiação.
Parágrafo úriico. A CRF, na hip ótese de Reurb Titular, somente para titulação final dos
beneficiários de/núcleos urbanos informais já registrados junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, dispefísa a apresentação do projeto de regularização fundiária aprovado.

^

. .

Art / 48 O indefep lento do projeto de Regularização Fundiária será técnica e
legalmente fundamenta ' de modo a permitir, quando possível, a reformulação do referido
projeto e k reavaliaçá ó; edido de aprovaçã o;

^

-

.-

-
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CAPÍTULO IV
DO REGISTRO E DAS ISENÇÕES
Art. 49. Os procedimentos de registro da Certidão de Regularização Fundiária - CRF e
do projeto de regularização fundiária aprovado seguirão a regulamentação prevista na
legislação federal vigente, em especial o Decreto Federal n° 9.310, de 2018,
Art. 50. Os registros da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado serão
requeridos diretamente ao oficial do cartório de registro de imóveis da situação do imóvel e
serão efetivados independentemente de decisã o judicial ou de determinação do ministério
público, nos termos da Lei Federal vigente;
Art. 51. As isenções de custas e emolumentos para os atos necessários ao registro da
Reurb-S obedecerão às disposições previstas na Legislação Federal vigente, em especial ao
art. 53 do Decreto Federal n° 9.310/2018.
Art. 52. Os atos necessários ao Registro da Reurb S sã o aqueles previstos na
Legislação Federal vigente, sobretudo no art . 54 do Decreto Federal n° 9.310/2018.

-

.

Art. 53 É vedado, nos termos da Lei Federal n° 13.465/2017 e do art. 55 do Decreto
Federal n° 9.310/2018, ao Oficial de Registro de Imóveis exigir a comprovação de
pagamentos ou quitação de tributos, entendidos estes como impostos, taxas, contribuições ou
penalidades e demais figuras tributárias nos atos de registros ou averbações relativas à
Reurb-S.

.

Parãgrafo único Para a dispensa de custas e emolumentos, nos termos da lei federal
vigente , ser á apresentado o título de legitimação fundiária , legitimação de posse, ou outro
tí tulo de aquisição, pelos legitimados, pelos ocupantes, ou beneficiários, ao oficial de registro
de imóveis competente , no prazo má ximo de um ano, constado da data de emissão do tí tulo.

. .

Art 54 Não serão exigidos reconhecimentos de firma nos documentos que compõem
a CRF ou o termo individual de legitimaçã o fundiária ; nos termos da Lei Federal vigente;
Art. 55. O registro de CRF produzirá efeito de instituição e especificação de
condomí nio, regido pelas disposições legais específicas, hipótese em que ficar á facultada aos
condóminos a aprovação de convenção condominial, nos termos da Lei Federal vigente;
Art. 56. Na hipótese de núcleo urbano informal localizado em maí s de um Município e
de não se possí vel o seu desmembramento, de forma a que cada parcela fique integralmente
no território de um Município, o projeto urbanístico deverá assinalar a sua divisão territorial.
§ 1o. Na hipótese de a divisão territorial atingir a unidade imobiliária de modo que esta
fique localizada em mais de"ul7i Munic í pio, os poderes públicos municipais poderão instaurar
os procedimentos da R#urb delforma conjunta.
§ 2o. Não inátaurado á propedimento de forma conjunta, nos termo do § 1o, o poder
público municipal/que instau ar Reurb indicará apenas as unidades imobiliárias cuja maior
porção territoriayesteja situadj m seu território.

/

^
^
W

Art. 57 São lc$ ádos peia Reurb prevista nesta Lei todos os núcleos urbanos
informais não ipnpia íoè, ainda que não edificados, que tenham no mí nimo 50% (cinquenta

.

-

-
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por cento) de suas unidades imobiliárias comercializadas por particulares, até a data de
publicação desta Lei;

.

Art 58. Sã o alcançados pela Reurb prevista nesta Lei todos os núcleos urbanos
informais não implantados, ainda que não edificados, que tenham no mí nimo 50% (cinquenta
por cento) de suas unidades imobiliárias sido, por ato do poder público, do poder executivo ou
de autoridade municipal, com ou sem legislaçã o municipal correspondente, sido doadas,
transferidas ou transmitidas até dezembro de 2016.

CAPÍTULO V
DO DIREITO REAL DE LAJE
Art 59 O direito real de laje poderá ser implantado ou utilizado como ferramenta da
Reurb no Municí pio e será regido pela legislação federal vigente, em especial o Decreto
Federal n° 9.310/2018.

. .

§ 1o. Para aprovaçã o e registro do direito real de laje em unidades imobiliárias que
compõem a Reurb, fica dispensada a apresentação do habite-se e na Reurb S as certidões
negativas de tributos e de contribuições providenciarias.

-

§ 2o. Os procedimentos e as posturas edilícias e urbanísticas associadas à
implantação de novas unidades utilizando se o direito real de laje serã o regulamentados por
ato da Secretaria da pasta ;

-

§ 3o. Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento a
análise e aprovaçã o das unidades que compõem o direito real de laje na Reurb.
CAPÍTULO VI
DO CONDOMÍNIO DE LOTES
Art 60 O condomí nio de lotes poderá ser implantado ou utilizado como ferramenta da
Reurb no Município nos termos da legislação federal, em especial o Decreto Federal n° 9.310,
de 2018.

. .

§ 1o. A fração ideal de cada condómino poderá ser proporcional à área do solo de cada
unidade autónoma, ao seu potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de
instituição.
§ 2o. As normas relativas ao condomí nio edilício aplicam-se, no que couber, ao
condomí nio de lotes, mas em núcleos já consolidados, a não observação das referidas
normas, não obsta à sua regularização, a critério Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Mobilidade e Licenciamento.
§ 3o. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação da infraestrutura do

.

§ 5o A ausência destas previsões não obstará sua regularização, cuja aprovação se
dará a critério do Licenciamento.

.

§ 6o A análise e a aprovaçã o de novos empreendimentos na forma de condomínio de
lotes ficarão a cargo do órgã o municipal responsável pelo licenciamento de novos

empreendimentos.

.

Art 61. Os núcleos urbanos informais consolidados constituí dos na forma de
condomínio de lotes poderão ser objeto de Reurb, nos termos estabelecidos na legislação
federal vigente.

.

§ 1o A Reurb do condomí nio de lotes independerá da regularização das edificações já
existentes, que serão regularizadas de forma coletiva ou individual, seja dentro de processo
de regularização fundiária ap ós regularização do parcelamento do solo, seja como fase de
processo de regularizaçã o, seja em expediente próprio, a critério da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento.

§ 2o. Para a regularizaçã o, no âmbito de Reurb, das edificações já existentes, tendo
em vista que já consolidadas, não será exigida a observaçã o das posturas edilí cias e
urbaní sticas vigentes, sendo que a ausência da aplicação das referidas normas não obstará a
regularização e 0 registro.

§ 3o. As edificações de núcleos que foram objeto de Reurb de parcelamento do solo,
poderã o ser regularizadas, no âmbito de reurb, com inobservância de posturas edilícias e
urbaní sticas vigentes, com dispensa de habite-se, a critério da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, desde que seja requerida sua
regularização pela Reurb, individual ou coletivamente, em até 2(dois) anos após registro da
CRF ou do título individual, da unidade imobiliária (lote) regularizada .
§ 4o, O prazo a que trata o § 3o, poderá ser prorrogado por ato do poder executivo.

.

§ 5o As novas edificações a serem construí das em condomínio de lotes objeto de
Reurb observarão as posturas edilícias e urbaní sticas vigentes.
§ 6o. Caber á à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento a aná lise e aprovação da Reurb na forma de condomí nio de lotes.

CAPÍTULO VII
DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

.

Art. 62 Serão regularizados como conjuntos habitacionais os núcleos urbanos
informais que tenham sido constituídos para a alienaçã o de unidades já edificadas pelo
pr óprio empreendedor, público ou privado.

.

§ 1o Os conjuntos,habitacionais podem ser constituí dos de parcelamento do solo com
unidades edificadas^nsolc as, parcelamento do solo com edificações em condomí nio,
condomí nios horizontais u verticais, ou ambas as modalidades de parcelamento e
condomínio.

á!

§ 2° As unidadâé resultantes da regularizaçã o de conjuntos habitacionais serão
atribuídas os ocu rrjí reconhecidos , saivo quando o ente público, promotor do programa

^

^^

-
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habitacional, demonstrar a existência de obrigações pendentes durante o processo de
regularização fundiária, caso em que as unidades imobiliárias regularizadas serão a ele
atribuídas.

.

Art 63, Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Mobilidade e
Licenciamento a análise e aprovação da Reurb na forma de conjuntos habitacionais,

.

§ 1o Para aprovação e registro dos conjuntos habitacionais que compõem a Reurb,
fica dispensada a apresentação do habíte se e, na Reurb S, das certidões negativas de
tributos e de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação federal vigente.

-

-

§ 2o. O registro do núcleo urbano informal na forma de conjunto habitacional será feito

com a emissão da CRF e a aprovação do projeto de regularização, acompanhado das plantas
e dos memoriais técnicos das unidades imobiliárias e edificações e dos demais elementos
técnicos que sejam necessários à incorporação e ao registro do núcleo urbano informal,
quando for o caso .
CAPÍTULO VIII

DO CONDOMÍNIO URBANO SIMPLES
Art 64 Quando o mesmo imóvel contiver construções de unidades imobiliárias poderá
ser instituí do condomínio urbano simples, sendo discriminadas na matricula:

.

-

I A parte do terreno ocupada pelas edificações;

II - As áreas de utilizaçã o exclusiva; e
si.

III - As áreas que constituem passagem para as vias públicas e para as unidades entre

§ 1o. As normas relativas ao condomí nio edí lí cio aplicam- se, no que couber, ao
condomínio urbano simples.

.

§ 2o Não constituem condomí nio urbano simples:

I - Situações individuais contempladas pelo direito real de laje;
II - Edificações ou conjuntos de edifica ções , de um ou mais pavimentos, construí dos
como unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, de
incorporação imobiliária e demais a que se refere a Lei Federal n° 4.591, de 1964;
III - Aqueles que possuem sistema viário interno para acesso às unidades imobiliárias
autónomas; e

Sk.
.

.

H m

.

§ 4° Caber á à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento a análise e aprovaçã o da Reurb na forma de condomí nio urbano simples.

. .

Art 65 Quando se tratar de imóvel sujeito a regime de condomínio geral a ser dividido
em lotes com indicação, na matrícula, da área deferida a cada condómino, o Município, por
meio da secretaria da pasta, poderá indicar, de forma individual ou coletiva, as unidades
imobiliárias correspondentes às frações ideais registradas, ou a serem registradas, para a
especialização das áreas a serem registradas em comum.

.

§ 1o Para que a CRF produza efeito de instituiçã o e especificação de condomí nio, dela
deverá constar, no mí nimo os cálculos das áreas das unidades autónomas e sua área
privativa , a área de uso exclusivo, se houver, a área de uso comum e a sua fração ideal
dentro do terreno, nos termos da Lei Federal vigente.
§ 2o. O disposto no § 1o não se aplica na hipótese de a documentação referente à
instituição e a especificação de condomínio constar do Projeto de Regularizaçã o Fundiária e

acompanhar a CRF.
§ 3o. A especificaçã o de condomí nio é facultativa, nã o é obrigatória ser juntada no
projeto de CRF, mas para que a CRF produza de instituiçã o e especificação de condomínio,
dela deverá constar, o disposto no § 1o.

CAPÍTULO IX
DA ARRECADAÇÃO DE IMÓVEIS ABANDONADOS
Art. 66 Fica o Poder Executivo, através da Secretaria de Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, autorizado a proceder à arrecadação
de bens imóveis urbanos abandonados, conforme o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei Federal
n° 13.465, de 2017, arts. 73 e 74 do Decreto Federal n° 9.310, de 2018, art. 1.276 da Lei
Federai n° 10.406 , de 2002 - C ódigo Civil, Plano Diretor, e nesta Lei.

.

Art. 67. Ficam sujeitos à arrecadação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Mobilidade e Licenciamento, na condiçã o de bem vago, os imóveis urbanos privados
abandonados, mesmo aqueles com ocupação ou uso irregular, temporário ou não, cujos
proprietários não possuam a intenção de conservá-los em seu património, abrangendo:

I - Imóveis edificados;

III - Terrenos baldios.

II Imóveis com obras interrompidas;

Parágrafo úmco7 Aintenção referida no caput deste artigo será presumida quando o
proprietário, cessadas os atós de posse sobre o imóvel, não adimplir, por cinco anos, os ónus
predial e/ou territorial urbana.
fiscais instituí do sobre a
'

. .

^

propriedade

Art 68 Ocorrerá $

hipóteses:

'

arrecadação

quando verificadas concorrentemente as seguintes

possuir a intenção de conservá-lo em seu património;
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í l - O imóvel está abandonado;

-

Inadimplemento dos ônus fiscais incidentes sobre a propriedade predial e/ou
territorial urbana, por cinco anos.
III

.

Parágrafo único Há presunçã o de que o proprietário não tem mais intenção de
conservar o imóvel em seu património quando, cessados os atos de posse, aquele nã o
satisfizer os ônus fiscais instituídos sobre a propriedade predial e/ou territorial urbana, por
cinco anos, compreendendo-se, para tanto, o inadimplemento, ainda que parcial, por no
mí nimo cinco exercícios distintos, sucessivos ou não.

Art. 69. O procedimento para arrecadaçã o de bens imóveis, nos termos desta Lei,
deverá ter início com a abertura de processo administrativo , uma vez constatado que o imóvel
se encontra em condições de abandono, o qual deverá conter ainda as seguintes
informações:

- Requerimento ou denúncia que motivou a instauração do procedimento
administrativo de arrecadaçã o, quando houver;
I

II - Localização do imóvel, com endereço e descriçã o do tipo, se para fins comerciais,
residenciais ou outro de qualquer natureza;
III - Informações imobiliárias atualizadas, quando houver;

-

IV Prova do estado de abandono produzida pelo órgã o responsá vel da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, mediante fatos e
circunstâncias que caracterizem a situaçã o, inclusive através de relatório fotográfico;

V - Dados relativos aos ônus fiscais.
Art. 70. Evidenciadas as condições de abandono e inadimplemento mencionadas
nessa Lei, será notificado o titular do domínio, para que tome as providências para
descaracterizar o abandono e para adimplir com os ônus fiscais, ou, querendo, apresentar
impugnação no prazo de trinta dias, contados da data de recebimento da notificação.

.

§ 1o A notificaçã o do titular de domí nio será feita por via postal com aviso de
recebimento, no endereço que constar do cadastro municipal, ou naquele constante da
matrí cula ou transcrição imobiliária e será considerada efetuada quando comprovada a
entrega nesse endereço.

.

§ 2o Os titulares de domí nio não localizados ou de imóveis não cadastrados, serão
notificados por editaLpatíticado no Diário Oficial do Município e/ou em jornal de grande
circulação na cidad do qual deverã o constar, de forma resumida a localização e as
informações do imóvel a ser arrecáclado, para que tomem providências para :

ã

/

landono; e

I - Des< racterizar q
II

- Adimplir

o

,ônus fiscais, ou, apresentar impugnaçã o no prazo de trinta dias,
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contados da data de publicaçã o do edital, nos termos do § 4° do art. 73 do Decreto Federal
n° 9.310, de 2018.

.

§ 3° Caso não seja identificado o titular de domí nio do imóvel objeto da arrecadação, a
notificação, por edital, será feita a quem de direito.
§ 4o. A ausência de manifestação do titular de domí nio, no prazo definido nesta Lei e

na legislação federal vigente, será interpretada como concordância com a arrecadação.

.

Art. 71 Na hipótese de o proprietário titular de domí nio reivindicar a posse do imóvel
declarado arrecadado, ou no transcorrer do triénio que alude o art. 1.276 da Lei Federal
n0 10.406, de 2002 - Código Civil, o retorno da posse, desde que previamente realizado pelo
proprietário titular de domí nio em favor do Municí pio, fica condicionado:

I - Ao pagamento integral, em parcela única , dos tributos, taxas, juros, multas, custas,
emolumentos processuais, honorários advocatí cios e demais encargos iegais da dívida
incidente sobre o imóvel;
II - Ao ressarcimento de todas as eventuais despesas realizadas pelo Município em
razão da posse provis ória, incluindo obras e serviços;

-

À assinatura de termo de compromisso de ajustamento de conduta com o
III
Município mediante cominações, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei Federal n° 7.347, de
1985, o qual garanta, relativamente ao imóvel:
a) No caso de edificações que a sua estrutura nã o oferece perigo de danos a terceiros,
responsabilizando -se em caso de ocorrência ;

b) Que não haverá qualquer forma de ocupaçã o ou uso irregular, mesmo temporária;

c) Que manterá permanente e adequado serviço de proteção, limpeza e conserva ção;
d) Que apresentará à Prefeitura Municipal plano de revitalização e ocupação do
imóvel, a ser executado no prazo máximo de cento e oitenta dias;
e) Que tomará ciência que o nã o cumprimento do termo de compromisso assinado
implicará em sanções administrativas e medidas judiciais cabí veis.

.

Art. 72 Respeitado o procedimento de arrecadação e decorridos três anos da data da
posse, o bem passará à propriedade do Município, na forma do art. 1.276 da Lei Federai
n° 10.406/2002 - C ódigo Civil.

.

Parágrafo únfco QWgão competente do municí pio adotará, de imediato, as medidas
cabíveis para a regularização do imóvel arrecadado no registro imobiliário competente.

Art. 7%. O Poder Exeeíítivo poderá realizar os investimentos necessários para que o
imóvel urbano arrecadadeí afinja prontamente os objetivos sociais a que se destina , através do
órgão municipal compewite ou de terceiros, obedecidos os preceitos legais .

/

Párágrafaíttnico. â
f imóvel arrecadado pelo Município será destinado prioritariamente

SI

aos programas habitacionais de interesse social, à instalaçã o de equipamentos públicos
sociais ou à prestação de serviços públicos,
CAPÍTULO X
DA COMPENSA ÇÃO URBANÍSTICA
Art, 74 Na Reurb-E, para fins de compensação urbaní stica e ambiental, o percentual
de áreas destinadas a Municipalidade, à exceção das utilizadas ou necessárias para
circulação de veí culos e pedestres, ou seja, aquelas previstas para área institucional, verde
ou lazer, quando couber e a critério das Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,

.

Mobilidade e Licenciamento e do Meio Ambiente obedecendo aos seguintes critérios:
I - Para os parcelamentos do solo implantados anteriormente a 19 de dezembro de
1979, advento da Lei Federal n° 6.766, de 19/12/1979, não serão exigidas áreas públicas
além daquelas já existentes, se houver:
II - Para os núcleos urbanos de interesse especí fico Reurb-E , implantados após 19 de
dezembro de 1979, poderá ser exigida , como compensação urbaní stica, a destinação de 3%
da área ou áreas à Municipalidade, podendo ser convertida em pecúnia.
§ 1°. A compensa ção a que se refere este artigo, ap ós apurado seu valor, poder á, a
critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento e
Secretaria Municipal de Meio Ambiente ser efetivada por meio custeio de projeto de
regularizaçã o fundiária Reurb- S, de n úcleo urbano informa! de interesse social indicada, ou
custeio de obras de infraestrutura de Reurb S, bem como custeio de plantio ou aquisiçã o de
mudas, obras de compensação ambiental ou outra forma, a critério das referidas secretarias,
que for feito pecúnia, parcelado ou não, será feito mediante Termo de Acordo Administrativo
com força de tí tulo executivo extrajudicial.

-

.

§ 2o Em sendo a compensaçã o por meio de custeio de regularização fundiária de
núcleo S, indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Mobilidade e
Licenciamento, o devedor fará, sob suas expensas e à sua escolha, a contratação direta dos
serviços necessários para a efetivação da regularizaçã o fundiária no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do termo de acordo administrativo.

.

§ 3o O disposto no inciso li deste artigo nã o se aplica a Reurb-E promovida pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Mobilidade e Licenciamento ou Reurb E
em áreas públicas.

-

§ 4o, A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento,
ouvido o Conselho Municipal de Habitação ou conselho respectivo e por ato fundamentado,

poderá autorizar a dispensa ou a redução do percentual de áreas a serem destinadas ao uso
público nos casos de Reurp-E promovidas pela Municipalidade em áreas privadas, conforme
previsto no § 1o do art. 11 |
< a Lei Federal n° 13.465, de 2017, desde que:
O tifular do dom/nioéu responsáveis pela implantação do núcleo informa! encontrarse ausente é/ou não locanz do; ou

^

rimento justificado do legitimado responsável,

|
M
.

Art 75. Para os núcleos urbanos de interesse específico, que não disponham de área
livre que atenda a porcentagem mí nima de área a ser destinada à Municipalidade, à exceção
das utilizadas ou necessárias para circula ção de veículos e pedestres, poderá ser exigido:

I - Ressarcimento ao Municí pio em pecúnia, correspondente ao valor apurado em
laudo de avaliaçã o; ou
II - Área ou áreas equivalentes, com ou sem benfeitorias.
§ 1o. A compensação da área pública definida no inciso II deste artigo poderá ser
efetuada por meio da disponíbilização de outra área ou áreas em locais distintos do núcleo em
regularização, cuja destinação será definida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento
no ato de sua aprovação.

-

§ 2o. Faculta se ao interessado escolher a forma para ressarcimento das áreas
públicas dentre as previstas nos incisos I e II deste artigo, salvo se houver interesse público
que justifique a imposição de uma delas por parte da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento.

.

Art, 76 Na hipótese de ressarcimento em pecúnia, o montante a ser pago será
determinado com base em laudo de avaliação, elaborado pelo órgão municipal competente ou
através de terceiros, considerando o valor de mercado do metro quadrado de terreno
urbanizado e suas benfeitorias quando houver localizado no núcleo objeto de regularização,
multiplicado peia metragem quadrada da área a ser ressarcida.

.

Parágrafo único O critério de ressarcimento, estabelecido no caput deste artigo, bem
como o valor da compensação, poderã o ser alterados, e ser estabelecido de forma diversa a
critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento, por
ato da autoridade competente.

.

Art 77. Em caso de compensação em área ou áreas, o interessado indicará aquela a
ser transferida ao Município que, de acordo com o interesse público, poderá aceitá-la ou
recusá-la, mediante parecer técnico emitido pelo órgã o municipal competente da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento.

§ 1o. Havendo interesse da Municipalidade na área ou áreas oferecidas, o interessado
deverá apresentar toda documentação necessária à transferência ao Município, comprovando
a inexistência de ónus, gravames ou passivo ambiental.

.

§ 2o Havend„
o..jecusa por parte da Municipalidade, o interessado poderá fazer mais

uma indicação yisãndo â compensação necessária.

§ 3°ySe , após duas tentativas, as áreas indicadas para compensa çã o forem recusadas
administrativas e técnicas definitivas, o interessado deverá ressarcir a
Municipa dade em péç jjnia, nos termos dessa Lei, ou por meio de custeio descrito nos §§
por decisões

^^ terincia
^

dessa L i.

4o. A

i

da área ou áreas de compensação urbaní stica para o Município

. -

- -
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dar-se-á no ato de registro da respectiva Reurb , devendo constar no projeto de regularização
aprovado, na CRF e no Termo de Compromisso.
§ 5o. Fica dispensada a escritura de doaçã o para a transferência da títularidade das
áreas previstas no § 4o deste artigo.

CAPÍTULO X!
TAXAS
E DAS MULTAS
DAS

Art. 78, A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento e subsidiariamente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura,
poderá, notificar os titulares de domí nio, os responsáveis pela implantaçã o dos núcleos
urbanos informais de interesse especí fico, existentes na data de publicação desta lei, para
que, no prazo de noventa dias, procedam a Regulariza ção Fundiária de seus núcleos, em
Reurb-E acompanhado da documentação e dos projetos necessários, visando à sua análise e
sua aprovaçã o.
§ 1o. A critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento, o prazo previsto no caput para protocolo do pedido da Reurb-E poderá ser
prorrogado.
§ 2o. Ocorrendo a recusa do recebimento da notificação ou a não localização de seu
destinatário, far-se-á a notificação por edital, uma única vez , mediante publica ção no Diário
Oficial do Município.

§ 3o. Não atendida a notificação prevista neste artigo, o órgã o responsável, sendo a
regularizaçã o de maior interesse geral, poderá, a seu critério, tomar as providências para
promoçã o da Reurb-E , integral, por fases ou etapas, nos termos da Lei n° 13.465, de 2017, do
Decreto n° 9.310/18, com posterior cobrança do custeio do procedimento, projetos e
documenta ções, sem prejuízo das ações e das penalidades previstas na legislaçã o vigente.
§ 4o. O nã o atendimento â notificação prevista neste artigo poderá implicar na
aplicação de multa no valor de até 5.000 (cinco mil) UFM’s (Unidades Fiscais do Município),
sem prejuí zo do cumprimento das exigências técnicas e jurí dico-administrativas necessárias à
regularizaçã o do núcleo urbano informal, independentemente das demais sanções cabíveis.
§ 5o. O Poder Público municipal, para assegurar a regularização do í oteamento ou
desmembramento e o ressarcimento integral de importâncias despendidas ou a despender,
poderá , a seu critério, promover judiciaímente os procedimentos cautelares necessários, sem
prejuí zo das multas e demais sanções previstas, quando aplicá veis.

Art. 79. OJegitipnado ou promotor da Reurb que não atender integralmente ao
comunicado de/éxigêndas técnicas previstos nessa lei, sem justificativa fundamentada,
sujeitar-se-á à/aplicaçã
multa no valor de até 5.000 (cinco mil) UFM’s (Unidades Fiscais
pio
preju
í
í
sem
do Munic
zojtRa obrigação de cumprir as medidas necessárias à conclusão da
regularização.

^

ojde

t. 80, Cummdas as exigências para aprovação do projeto de regularização, a
Secretaria
Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento expedirá a
Certidã< de R mmzaç o Fundiária - CRF.
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Art. 81. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento encaminhará a CRF e o projeto de regularização fundiária da Reurb-E ao
Oficial de Registro de Imóveis, devendo seus responsáveis comparecerem ao Cartório de
Registro de Imóveis e efetuarem o pagamento das taxas e emolumentos referentes aos atos
de registro, no prazo máximo de até 60 dias contados da data do encaminhamento, sob pena
de sua caducidade e de incidência de multa no valor de até 1.000 (mil) UFM’s (Unidades
Fiscais do Municí pio) , independentemente das demais sanções cabíveís.
Art. 82. Não será exigido o pagamento de taxas, emolumentos e nem das multas

previstas nesta Lei quando o processamento da Reurb-S for requerido por:

I - Órgãos públicos;
II - Beneficiários, individual ou coletivamente;
III - Cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações
sociais, organizações da sociedade civil de interesse público;
IV - Outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de
desenvolvimento urbano ou regulariza ção fundiária.

.

Pará grafo único Para fins de comprovação do exercí cio das atividades descritas no
inciso anterior, será necessária a apresentação do comprovante no Cadastro Nacional das
Pessoas Jur í dicas e atestado emitido por outros órgãos públicos em que desenvolveu essas
atividades.

CAPÍTULO XII
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
Art. 83. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento, após a expedição da CRF, encaminhará o projeto de regularização aprovado e
a listagem dos beneficiados, quando houver, à Secretaria Municipal de Finanças para
providências quanto ao cadastramento das unidades imobiliárias e demais áreas públicas,
visando o lançamento de tributos municipais.

.

Pará grafo único O cadastramento previsto no caput deste artigo poderá ser realizado
ainda que haja débitos tributários sobre a área maior.

Art. 84. Na Reurb com titulação por legitimaçã o fundiária , conforme previsto no art. 13
desta Lei, os débitos tributários relacionados à matrí cula ou transcriçã o de origem não ficarão
vinculados às matr ículas individualizadas, por constituir forma originária de aquisição do
direito real de propriedade o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana
livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições,
eventualmente exisfentês em sua matrí cula de origem, exceto quando disserem respeito ao
próprio legitimado.
Parágrafo único.
legitimaçãp de posse.

disposto neste artigo apií ca-se na Reurb com titulação por

Ayt . 85. ójfdébrbs existentes na matrícula ou na transcrição de origem das unidades

^

imobiliárias, résyítante

da Reurb, não tituladas por meio da legitimação fundiá ria ou

m

SMiUF- WKIA MUfiiClPAl Dl .ADMINÍSTRAÍIAy
legitimação de posse, permanecerão vinculados à s matrí culas individualizadas, conforme
previsto no art. 23, § 3o, da Lei Federal n° 13 ,465 , de 2017.
Parágrafo único. Os débitos a que se refere o caput deste artigo poderã o ser
parcelados com os benefícios previstos na lei federal vigente e ainda outros estabelecidos

pelo município.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 86. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de
1979, que não possuírem registro, poderã o ter a sua situação jurídica regularizada mediante o
registro do parcelamento, desde que esteja implantado e integrado à cidade, nos termos da

legislação federal vigente.

Art. 87. Fica o Poder Executivo autorizado , através da Secretaria Competente, realizar,
quando for o caso, após a regularizaçã o fundiária do n úcleo urbano informal de parcelamento
do solo, a regularização das edifica ções consolidadas até a data da expedição da CRF,
isoladamente ou não, a requerimento dos beneficiários, atendendo a critérios mínimos de
salubridade e habitabilidade, podendo ser reduzidos ou dispensados parâmetros urbaní sticos
ou edilícios estabelecidos na legisla ção municipal especí fica vigente.

.

Art 88 Fica o Poder Executivo autorizado a promover a venda direta aos ocupantes
de suas áreas públicas objeto da Reurb-E, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/1993, e desde que os imóveis se encontrem ocupados até 22 de
dezembro de 2016, nos termos do art. 98 da Lei Federal n° 13.465, de 2017

.

Art. 89. A alienaçã o de imóvel pelo Poder Executivo diretamente para o seu detentor,
nos casos da Reurb-S, poderá ser feita nos termos da Lei Federal vigente;
Art. 90. Para fins da Reurb, nos termos do art. 71 da Lei Federal n0 13.465, de 2017,
ficam dispensadas a desafetaçã o e as seguintes exigências previstas no art. 17, I, da Lei
n° 8.666 , de 1993;

I - Autorização legislativa para alienação de bens da administração pública direta,
indireta e autárquica; e
II - Avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência.
Art. 91. Na execução da Reurb pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, além das normas previstas nesta Lei, poderão ser utilizadas as
demais normas, ferramentas e instrumentos previstos na Lei Federal n° 13.465, de 2017, e no
Decreto Federal n 9 310\ de 2018 .

^^

aslfser

Art,
ão regularizadas, na forma da Lei Federal n° 13.465/17 e do Decreto n°
9.310/18 e/desta Lei, s &c pações que incidam sobre áreas objeto de ação judiciai que verse
sobre direitos reais dewantia , de constriçã o, bloqueio ou indisponibilidade judicial.

^ ^
.

Parágrafo^tipSmo As áreas públicas ou privadas, que sejam objeto de ação judicial
versando sobre'sjtfa títiJaridade ou sobre direitos sobre elas, para as quais seja protocolado
pedido \de Rggfíiarizaçlo Fundiária, poderão ser objeto de Reurb, sendo encaminhado e
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constada a existência de ações judiciais, quando for o caso, para Comissão de Mediação de
Conflitos, buscando acordo entre as partes, judicial ou extrajudicial.

-

Art. 93. Na Reurb S promovida sobre bem público, o registro do projeto de
regularização fundiária e a constituiçã o de direito real em nome dos beneficiários poderão ser
feitos em ato único, a critério da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento.

.

Parágrafo único Nos casos previstos no caput desse artigo, serio encaminhados ao
cartório, a CRF, o instrumento indicativo do direito real constituí do se houverem direitos reais
diferentes numa mesma regularização, a listagem dos ocupantes que serão beneficiados pela
Reurb e respectivas qualificações básicas, com indica ção das respectivas unidades, ficando
dispensadas a apresentação de tí tulo cartonai individualizado e as cópias da documentação
referente à qualificação do beneficiário, nos termos do art. 17, parágrafo único da Lei Federal
n° 13.465/17.

.

.

94 Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e das demais
representações gráficas, inclusive escalas adotadas e outros detalhes técnicos, seguirão as
diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e
Licenciamento , as quais serã o consideradas atendidas com a emissã o da CRF.

Art

. .

Art 95 Essa Lei nã o se aplica aos núcleos urbanos informais situados em área
indispensável á segurança nacional ou de interesse a defesa assim reconhecidas em decreto
do poder executivo federal.

. .

Art 96 Para abertura de matrícula do sistema viário de parcelamento urbano irregular,
a intimação dos confrontantes será feita por meio de edital, publicado no diário oficial ou em
jornal com circulação na sede do municí pio e será conferido prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação do intimado.

. .

Art 97 O municí pio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Mobilidade e Licenciamento, poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigaçã o
de regularizar ou objeto de Reurb, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de
viabilizaçã o financeira da regularizaçã o e aproveitamento do imóvel.
Parágrafo único. Considera se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos
de urbanização, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de

-

edificação por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal a propriedade
do imóvel e, após a realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias
urbanizadas ou edificadas e as demais unidades ficam incorporadas ao património público,
nos termos do art. 93 e parágrafos da Lei n° 9.310/18.

.

-

Art 98 A"Tègularização fundiária urbana Reurb E ou S é aplicável sobre áreas
^
públicas esjaáuais, federais, áreas da união e deverã o reger se pelas disposições da Lei
3.465/17, Decreto n° 9.310/18 e demais disposições federais vigentes.
Federa!

-

.

4arágrafo

úni#o Para que o Municí pio promova a Reurb em áreas da Uniã o sob a
gestãd da Secretadajjdo Património da União do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, é néce laria a prévia formalização da transferência da área ou a celebração de
acordo de cooDgfraçãó técnica ou de instrumento congénere com a referida Secretaria.
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Art. 99. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ourinfoos, 12 d jCÍÍho de 2022.
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