PREFE ITURA MUN ICIPAL DE IÚNA-ES

DECRETO N°vJJ.?./2019, DE3.0. DE DEZEMBRO DE 2019

"ESTABELECE REGRAS GERAIS PARA A TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE IMÓVEIS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE I ÚNA-ES."

O Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a máxima do art. 182 da Constituição da
República, que apregoa que cabe ao Poder Público
municipal ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;
Considerando a necessidade de o Município de Júna
implementar proced imentos de regularização fundiária
coletiva de núcleos urbanos consolidados, em vez de
admitir unicamente a tramitação de processos individuais,
dado o baixo grau de efetividade no ati ngimento dos
objetivos da regularização fundiár ia e a mitigação do
princípio da impessoalidade;
Considerando o protagonismo atribuído pela legislação
nacional aos Municípios na consecução da regularização
ftmd iária urbana;
Considerando os instrumentos advindos com a Lei federal
n° 13.465, de 2017, regulamentada pelo Decreto federal n°
9.310/20 18;
Considerando a necessidade de aplicar a Lei municipal n°
2.552, de 2014, em harmonia com a Lei federal n° 13.465,
de 2017;
Considerando a vedação constitucional à usucapião de
bens públicos;
Considerando a necessidade de interpretar a legislação
infraconstitucional à luz da Constituição da República;
Considerando a necessidade de estabelecer regras claras
para a regularização fundiária no âmbito do Município de
Iúna;
Considerando o poder normativo que compete à Chefia do
Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:
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Art. 1.0 Este Decreto interpreta a legislação de regência sobre Regularização Fundiária
Urbana - Reurb de imóveis públicos municipais aplicável no âmbito do Município de
lúna, em especial a Lei federal n° 13.465, de 2017, e a Lei municipal n° 2.552, de 2014,
e estabelece disposições gerais regulamentares sobre a matéria.
Art. 2.0 Para os fins deste Decreto, e sem prejuízo das definições da Lei federal n°
13.465/2017, considera-se:

I - Reurb-S : modalidade de Regularização Fundiária de Interesse Social, considerandose como tal o ocupante de imóvel sujeito à regularização que tenha renda familiar de até
três salários mínimos e que não seja ocupante, possuidor, proprietário, concessionário
ou titular de direitos sobre quaisquer outros imóveis, a não ser sobre o próprio imóvel a
regularizar;

11 - Reurb-E: modalidade de Regularização Fund iária de Interesse Específico,
considerando-se como tal o ocupante de imóvel sujeito à regularização que não
preencha os requisitos do inciso I;

111 - Reurb Coletiva: o procedimento de regularização fundiária que abranja núcleo
urbano consolidado composto de múltiplos imóveis;
IV - Reurb Individual: o procedimento de regularização fundiária de imóvel urbano
isolado, ainda que compreenda mais de uma residência edificada sobre um mesmo lote;
V - Rito Comum: é a forma de tramitação do procedimento de Reurb prevista no art. 28
e seguintes da Lei n° 13.465, de 2017;
VI- Rito Sumário: é a forma de tramitação do procedimento de Reurb na forma do art.
69 da Lei federal n° 13.465, de 2017, aplicável aos imóveis localizados em glebas
parceladas para fins urbanos anterioremente a 19 de dezembro de 1979, desde que esteja
implantado e integrado à cidade;

VII - Ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre o imóvel objeto da Reurb de
forma mansa e pacífica.
Art. 3.0 Estão abrangidos por este Decreto os procedimentos de regularização fundiária
de imóveis públicos municipais construídos inseridos em núcleos urbanos informais que
disponham, no mínimo, da infraestrutura básica de que trata o § 1. 0 do art. 36 da Lei
federal n° 13.465, de 2017.

§ 1.0 É pressuposto essencial para a regularização fundiária de imóvel público municipal
a existência de edificação sobre o lote capaz de lhe consolidar a ocupação de finalidad e
urbana.

§ 2.0 Os imóveis urbanos públicos municipais não edificados transmitidos a particulares
a partir de 16 de junho de 1997, que assim permaneceram até o dia 18 de janeiro de
2018, via desalienação, desafetação ou regularização fundiária são objeto da ação civil
pública no 0001183-93.2018.8.08.0028 e acerca deles não será admitida a tramitação de
procedimentos de Reurb.
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Art. 4.0 Os processos de Reurb do Município de Iúna visarão à titulação,
preferencialmente com domínio, dos atuais ocupantes dos imóveis e a lhes garantir o
direito à moradia digna, contemplados seus aspectos jurídico, urbanístico, social e
ambiental.

§ 1. 0 Serão beneficiários da titulação aqueles que cuja ocupação seja plena, mansa e
pacífica.
§ 2. 0 No âmbito da Reurb, o Município adotará medidas de composição para propiciar a
solução consensual de conflitos.
§ 3.0 Serão adotadas medidas tendentes a minorar o fenômeno da gentrificação.
§ 4.0 A critério da Comissão Sindicante Permanente para Regularização Fundiária, será
admitida a regularização de imóveis não residenciais na modalidade de Reurb-E,
inclusive para aqueles com destinação mista, desde que reconhecido o interesse público
na destinação do imóvel.
Art. 5.0 Os processos de Reurb tramitarão sob a responsabilidade da Comissão
Sindicante Permanente para Regularização Fundiária - CSPRF.

§ 1.0 Os procedimentos de Reurb serão classificados de acordo com sua modalidade,
abrangência e rito.
§ 2.0 O Presidente da CSPRF distribuirá as atividades pertinentes à tramitação dos feitos
aos membros da Comissão e requisitará aos demais órgãos da Prefeitura Municipal o
apoio necessário ao impulso do procedimento de regularização fundiária.
§ 3.0 A CSPRF requisitará aos órgãos ambiental, de engenharia, de fiscalização,
tributário e de assistência social infonnações, avaliações, levantamentos, certidões,
manifestações e estudos necessários à instrução dos procedimentos de Reurb.
§ 4.° Ficam os Secretários Municipais obrigados a franquear o apoio necessário à
conclusão dos procedimentos de Reurb, inclusive com disponibilização de servidores e
apoio logístico.
§ 5.0 Instruído o procedimento de Reurb, será conferida publicidade a terceiros acerca
do imóvel e do pretenso beneficiário da titulação, que terão o prazo de trinta dias para
impugnação, que será apreciada pela CSPRF, sem prejuízo do disposto no § 2. 0 do art.
4.o.
§ 6.0 Após essa etapa, a CSPRF deliberará acerca da viabilidade da Reurb e
encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para decisão, à qual será dada
publicidade.
§ 7.0 A so lução de questionamentos de ordem jurídica, devidamente delimitados pelo
consulente, é de competência da Procuradoria-Geral do Município.
Art. 6.0 Dar-se-á preferência à tramitação dos processos de Reurb-S Coletiva.
Art. 7.0 O impulso dos requerimentos de Reurb-E Individual dependerá do pagan1ento
da Taxa de Regularização Fundiária instituída no art. 11 0-A e seguintes da Lei
municipal n° 1.989, de 2005 - Código Tributário Municipal.
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Art. 8. 0 Na Reurb Coletiva, a definição de sua modalidade levará em consideração a
preponderância de ocupação dos imóveis existentes no núcleo urbano consolidado
objeto do procedimento.
Parágrafo único. A definição da modalidade da Reurb Coletiva não afasta o dever de
identificar a específica modalidade de Reurb aplicável aos imóveis abrangidos pelo
projeto para fins de incidência do disposto nos artigos 1O, 11 ·e 12.
Art. 9.0 Definjdo o rito do procedimento de Reurb, a CSPRF diligenciará por sua
tramitação e instrução conforme disposto nos artigos 28 a 41 e 69 da Lei federal no
13.465/2017 e 15 a 20 da Lei n° 2.552, de 2014, naquilo que for aplicável.
Art. 1O. Os imóveis classificados como de Reurb-S serão preferencialmente
regularizados pelo instituto da legitimação fundiária, sem custos para o ocupante, nos
termos do art. 23 da Lei federal no 13.465/2017, desde que o beneficiário demonstre
tempo de ocupação de pelo menos sete anos e que compreenda o dia 22 de dezembro de
2016.

§ 1.0 No caso do caput, o beneficiário será isento de emolumentos para registro.
§ 2.0 Na Reurb-S, a legitimação fund iária somente será concedida uma vez, desde que:
I - o beneficiário não seja ocupante, possuidor, concessionário, foreiro ou proprietário
de imóvel urbano ou rural;
11 - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de
imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto; e

III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo
poder público o interesse público de sua ocupação.
Art. 11. Os imóveis classificados como Reurb-E com ocupação iniciada até, inclusive,
31 de dezembro de 201 O serão preferencialmente regularizados por alienação
formalizada em compra e venda, nos termos do art. 17 da Lei municipal n° 2.552, de
2014, desde que demonstrada ocupação de pelo menos sete anos.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o beneficiário deverá pagar o preço
correspondente a 3% (três por cento) do valor de mercado da terra nua e a arcar com
emolumentos para lavratura de escritura pública e registro da transmissão e Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis.
Art. 12. Os imóveis classificados como Reurb-E com ocupação iruciada depois de 31 de
dezembro de 201 O serão preferencialmente regularizados pelo instituto da legitimação
fundiária, nos termos do art. 23 da Lei federal n° 13.465/2017, desde que demonstrada a
existência de ocupação de pelo menos sete anos e que compreenda o dia 22 de
dezembro de 2016.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o beneficiário deverá pagar o preço
correspondente à integralidade do valor de mercado da terra nua objeto da regularização
e a arcar com os emolumentos de registro do título.
Art. 13. Na legitimação fundiária, em qualquer de suas modalidades:
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I - não haverá cobrança do beneficiário de despesas pela geração do título pelo Poder
Público;

11 - não incide Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis;
III - o ocupante adquire a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus.
direitos reais. gravames ou inscrições eventualmente existentes em sua matrícula de
origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado. como fatos geradores
de tributos em que ele figure como contribuinte ou responsável;
Parágrafo único. Para os imóveis que não tenham sido adquiridos por legitimação
fundiária, deverão ser transportadas as inscrições, as indisponibilidades ou os gravames
lançadas no registro da área maior originária, inclusive tributárias, para as matrículas
das unidades imobiliárias regularizadas.

Art. 14. O disposto nos artigos I O, 11 e 12 não impede a aplicação de outros
instrumentos de regularização fundiária previstos no art. 15 da Lei federal n° 13.465, de
20 17. ou em legislação própria, reputados mai s adequados às peculiaridades de cada
imóvel, desde que devidamente justificado.
Art. 15. Para tins de comprovação de tempo de ocupação, admite-se a contagem de
tempo de ocupação anterior ao do atual ocupante, desde que ininterrupta e dela
decorrente.
Art. 16. O valor de mercado da terra nua será definido por aval iação técnica do Setor de
Engenharia, subscrita por profissional competente, de acordo com a realidade do
mercado vigente ao tempo de tramitação do processo de Reurb e não levará em conta o
valor das acessões e benfeitorias existentes sobre o lote nem a valorização decorrente de
sua implantação.
Parágrafo único. O laudo de avaliação está suj eito à aprovação da CSPRF, que em
caso de discordância deverá se manifestar fundamentadamente.

Art. 17. Na Reurb-E, o preço a ser pago pelo beneficiário pode ser parcelado em até
seis vezes, assim como pode ser viabi lizado por financiamento bancário de
responsabilidade exclusiva do beneficiário.
Parágrafo ún ico. O título somente será emitido e o registro formalizado após qui tação
integral do preço devido.

Art. 18. É ônus do beneficiário comprovar os requiSitos necessários para a
regularização fundiária, em especial o tempo de ocupação e sua cond ição social,
respondendo na forma da lei por eventual fa lsidade de suas declarações ou dos
documentos apresentados.
Art. 19. Para a consecução da Reurb, fica dispensada a observância de ex1gencias
relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho
dos lotes a serem regularizados, assim como de outros parâmetros urbanísticos e
eclilícios, desde que não haja comprometimento da segurança das habitações.
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Art. 20. A Reurb de imóveis localizados em áreas de domínio privado será realizada
mediante análise de suas peculiaridades, obedecidos os termos da Lei federal n°
13.465/2017.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos@. dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (3Q/12/2019).
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WELITON
Prefeito Mu cipal
Publicado no saguão de entrada da
Prefeitura Municipal de lúna- ES,
às 17:00 horas do dia:k.. / 1212019.

