LEI N.º 1.297/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Autoriza e aprova o Projeto de Regularização
Fundiária no Município de Sanclerlândia com a
outorga de termo de legitimação de posse e ou
doação, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A regularização fundiária, nos termos da Lei Federal 11.977/09 e
desta Lei, consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que
visam à regularização de assentamentos e ou ocupações irregulares e à titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das
funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Art. 2º Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos e ou
ocupação urbanos, consideram-se:
I – área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída por Lei ou
Ato Municipal no perímetro urbano.
II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade
demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária implantada e que
tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana
implantados:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;
III – demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o poder
público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio
público ou privado, definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade
de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses;
IV – legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título
de reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a identificação
do ocupante e do tempo e natureza da posse;
IV – assentamentos irregulares: ocupações inseridas em parcelamentos
informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, utilizadas
predominantemente para fins de moradia;
VI – regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária de
assentamentos e ou ocupações irregulares ocupados, predominantemente, por população de
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baixa renda, em áreas do Município ou mesmo privadas, declaradas de interesse para
implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social;
VII – regularização fundiária de interesse específico: regularização fundiária
quando não caracterizado o interesse social nos termos do inciso VI.
Art. 3º. Respeitadas as diretrizes gerais da política urbana, a regularização
fundiária observará os seguintes princípios:
I – ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda,
com prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de
habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental;
II – articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de
saneamento básico e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as
iniciativas públicas e privadas, voltadas à integração social e à geração de emprego e renda;
III – participação dos interessados em todas as etapas do processo de
regularização;
IV – estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e
V – concessão do título preferencialmente para a mulher.
Art. 4º. A regularização fundiária
Secretaria de Administração.

será pelo Município, por meio da

Art. 5º. O projeto de regularização fundiária deverá definir, no mínimo, os
seguintes elementos:
I – as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver necessidade, as
edificações que serão relocadas;
II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se possível, as outras
áreas destinadas a uso público;
III – as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade
urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e
ambientais previstas em lei, salvo se a regularização for efetivada em áreas já urbanizadas e
devidamente parceladas.
Parágrafo único. A regularização fundiária pode ser implementada por
etapas.
Art. 6º. Na regularização fundiária de assentamentos e ou ocupações
consolidados o Município poderá autorizar a redução do percentual de áreas destinadas ao uso
público e da área mínima dos lotes definidos na legislação de parcelamento do solo urbano ou
mesmo dispensar a destinação de tais áreas quando regularização incidir sobre remanescente
de áreas loteadas, áreas públicas inseridas em loteamentos regulares com equipamentos e vias
públicas já implantadas.
Parágrafo único. A destinação de áreas ao uso público somente será exigida
se a regularização recair sobre áreas ainda não parceladas e fora do perímetro urbano.
Seção II
Da Regularização Fundiária de Interesse Social
Art. 7º. A aprovação municipal ao Projeto de Regularização Fundiária
corresponde ao licenciamento urbanístico do projeto de regularização fundiária de interesse
social, bem como ao licenciamento ambiental.
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Art. 8º. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá
considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros
urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as
áreas destinadas a uso público já existentes e ou instituídas no próprio Projeto de
Regularização.
§ 1o O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização
fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de
dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo técnico
comprove que esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais em relação à
situação de ocupação irregular anterior e não haja discrepância com a Legislação Estadual
Ambiental.
§ 2o O estudo técnico referido no § 1o deverá ser elaborado por profissional
legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização fundiária e conter, no
mínimo, os seguintes elementos:
I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;
II – especificação dos sistemas de saneamento básico;
III – proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e de
inundações;
IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de
regularização;
V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbanoambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos e a proteção das unidades de
conservação, quando for o caso;
VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada
pela regularização proposta;
VII – garantia de acesso público aos corpos d´água, quando for o caso.
Art. 9º. Na regularização fundiária de interesse social, caberá ao poder
público, diretamente ou por meio de seus concessionários ou permissionários de serviços
públicos, quando não houver, a implantação do sistema viário e da infraestrutura básica,
previstos no § 6o do art. 2o da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ainda que promovida
pelos legitimados que não seja o poder público.
Parágrafo único. A realização de obras de implantação de infraestrutura
básica e de equipamentos comunitários pelo poder público, bem como sua manutenção, pode
ser realizada mesmo antes de concluída a regularização jurídica das situações dominiais dos
imóveis.
Art. 10. O Município elaborará, por meio de profissional habilitado, auto de
demarcação urbanística, com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na
caracterização da ocupação.
§ 1o O auto de demarcação urbanística deve ser instruído com:
I - planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais
constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, número das matrículas ou
transcrições atingidas, indicação dos proprietários caso as áreas não sejam de domínio
público.
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II - planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área
constante do registro de imóveis e, quando possível, com a identificação das situações
mencionadas no inciso I do § 5o; e
III – certidão da matrícula ou transcrição da área a ser regularizada, emitida
pelo registro de imóveis, ou, diante de sua inexistência, das circunscrições imobiliárias
anteriormente competentes.
IV - à eventual titularidade pública da área, na hipótese de inexistência de
registro anterior ou de impossibilidade de identificação dos proprietários em razão de
imprecisão dos registros existentes.
§ 2o O poder público deverá notificar os órgãos responsáveis pela
administração patrimonial dos demais entes federados, previamente ao encaminhamento do
auto de demarcação urbanística ao registro de imóveis, para que se manifestem no prazo de 30
(trinta) dias quanto:
I - à anuência ou oposição ao procedimento, na hipótese de a área a ser
demarcada abranger imóvel público;
II - aos limites definidos no auto de demarcação urbanística, na hipótese de
a área a ser demarcada confrontar com imóvel público; e
III - à eventual titularidade pública da área, na hipótese de inexistência de
registro anterior ou de impossibilidade de identificação dos proprietários em razão de
imprecisão dos registros existentes.
§ 3o Na ausência de manifestação no prazo previsto no § 2o, o poder público
municipal dará continuidade à demarcação urbanística.
§ 4o O auto de demarcação urbanística poderá abranger parte ou a totalidade
de um ou mais imóveis inseridos em uma ou mais das seguintes situações
I - domínio privado com proprietários não identificados, em razão de
descrições imprecisas dos registros anteriores;
II - domínio privado objeto do devido registro no registro de imóveis
competente, ainda que de proprietários distintos; ou
III - domínio público.
§ 5o O poder público poderá propor a alteração do auto de demarcação
urbanística ou adotar qualquer outra medida que possa afastar a oposição do proprietário ou
dos confrontantes à regularização da área ocupada.
§ 6o Havendo impugnação apenas em relação à parcela da área objeto do
auto de demarcação urbanística, o procedimento seguirá em relação à parcela não impugnada.
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Art. 11. A partir da averbação do auto de demarcação urbanística, o poder
público deverá elaborar o projeto previsto no art. 51 da Lei Federal 11.977/09 e submeter o
parcelamento dele decorrente a registro, tudo conforme a referida lei federal, com as
alterações posteriores.
§ 1o Após o registro do parcelamento de que trata o caput, o poder público
concederá título de legitimação de posse aos ocupantes cadastrados.
§ 2o O título de que trata o § 1o será concedido preferencialmente em nome
da mulher e registrado na matrícula do imóvel.
§ 3o Não será concedido legitimação de posse aos ocupantes a serem
realocados em razão da implementação do projeto de regularização fundiária de interesse
social, devendo o poder público assegurar-lhes o direito à moradia.
Art. 12. A legitimação de posse devidamente registrada constitui direito em
favor do detentor da posse direta para fins de moradia.
§ 1o A legitimação de posse será concedida aos moradores cadastrados pelo
poder público, desde que:
I - não sejam concessionários, foreiros ou proprietários de outro imóvel
urbano ou rural;
II - não sejam beneficiários de legitimação de posse concedida
anteriormente.
§ 2o A legitimação de posse também será concedida ao coproprietário da
gleba, titular de cotas ou frações ideais, devidamente cadastrado pelo poder público, desde
que exerça seu direito de propriedade em um lote individualizado e identificado no
parcelamento registrado.
Art. 13. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse exercida
anteriormente, o detentor do título de legitimação de posse, após 5 (cinco) anos de seu
registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título em registro
de propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da
Constituição Federal.
§ 1o Para requerer a conversão prevista no caput, o adquirente deverá
apresentar:
I – certidões do cartório distribuidor demonstrando a inexistência de ações
em andamento que versem sobre a posse ou a propriedade do imóvel;
II – declaração de que não possui outro imóvel urbano ou rural;
III – declaração de que o imóvel é utilizado para sua moradia ou de sua
família; e
IV – declaração de que não teve reconhecido anteriormente o direito à
usucapião de imóveis em áreas urbanas.
§ 2o As certidões previstas no inciso I do § 1o serão relativas à totalidade da
área e serão fornecidas pelo poder público.
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§ 3o No caso de área urbana de mais de 250m² (duzentos e cinquenta metros
quadrados), o prazo para requerimento da conversão do título de legitimação de posse em
propriedade será o estabelecido na legislação pertinente sobre usucapião.
§ 4º Fica o Poder Público Municipal autorizado a conferir, diretamente, o
título de propriedade, por doação, a que se refere o caput quando a ocupação se der em área
pública e for possível comprovar que o ocupante ou posseiro devidamente cadastrado exerce
posse por si ou antecessores, em tempo suficiente para a usucapião especial, de área com até
250 metros quadrados, ou mesmo no tempo de outras formas de usucapião, para áreas
maiores, na data da entrada em vigor da referida lei.
§ 5º O tempo da posse poderá ser provado por Declaração firmada pelo
posseiro, sob as penas da lei, para o caso de falsidade, corroborada por pelo menos uma
declaração de terceiro, também posseiro ou não, que conheça o posseiro e o tempo em que o
mesmo a exerce.
Art. 14. O título de legitimação de posse poderá ser extinto pelo poder
público emitente quando constatado que o beneficiário não está na posse do imóvel e não
houve registro de cessão de direitos ou que as declarações firmadas não correspondem à
verdade.
Parágrafo único. Após o procedimento para extinção do título, o poder
público solicitará ao oficial de registro de imóveis a averbação do seu cancelamento,
assegurando-se o direito de ampla defesa aos atingidos pelo ato.
Art. 15. As providências para o cumprimento da presente lei devem ser
tomadas, conjuntamente, pela Secretaria da Administração e de Assistência Social.
Art. 16. Os procedimentos instituídos na presente lei devem observar, no
couber, a Lei Federal 11.977/09 e suas alterações posteriores, tanto que reiteram conceitos e
providências nesta contidos.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL aos 22 dias de dezembro de
2015.

Walkler Rodrigues Soares
Prefeito Municipal
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