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DECIS^O DE INSTAURAC^O DA
REGULARIZACA0 FUNDl^RIA
Procedimento n° 003/2022 - PRF Bairro Alto do Rosario
Origem: 1.672 e 22.564 ambas do livro 2 do Cart6rio de Registro de lm6veis de Sao Gotardo/MG

Trata-se de procedimento de regularizagao fundiaria instaurado de offcio pelo
legitimado Municipio de Matutina-MG, mos termos do Art. 7,I da Lei 13.465/2017, devidamente

qualificado e instaurado na forma de regularizacao fundiaria de Social e especifico, instruido

com os documentos obrigat6rios,
Determjno a abertura do procedimento administrativo nomeando os seguintes

servidores para compor a comissao tecnica soba presidencia do primeiro:

I.

EDNA FERREIRA DE BORBA SANTANA -SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE
11.

MILTON CESAR GARCIA -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ill.

MONIQUE MARCELA OLIVEIRA SILVA -SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

A Comissao devefa, entre outras fun96es ja estabelecidas na Lei n° 13.465/2017 e no
Decreto n° 9.310/2018:

a) ldentificar o grau de complexidade da REUF`B e propor, se for o caso, a seccao do

ndc[eo em partes menores; a cisao do procedimento para registrar o parcelamento
num primeiro momento, a titulaeao e a regularizacao das edificac6es em outra
oportunidade;

b) Elaborar. caso seja solicitado, o documento que classifica a modalidade da
regularizaeao fundiaria, nos termos do inciso I do art.13 da Lei n° 13.465/2017, ou

promover sua revisao] caso tenha sido editado neste Municipio e precise ser revisto;

c) Definir os requisitos para elabora9ao do projeto de regulan.zagao, no que se refere aos

desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma fisico de obras e servigos a serem
realizados, se for o caso (art. 36, gr da Lei n° 13.465/2017 e art. 31, §5 do Decreto n°
13.465/2017);

d) Aprovar e cumprir o cronograma para termino das efapas referentes as buscas
cartofarias, notificag6es, elaborapao do projeto de regularizacao fundiaria e dos
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estudos tecnicos para as areas de risco ou consolidag6es urbanas em areas
ambiental mente proteg idas;

e) Proceder as buscas necessarias para determinar a titularidade do dominio dos im6veis
onde esta situado o ntlcleo urbano informal a ser regularizado, caso ja nao tenha sido
fornecido pelo legitimado requerente; ldentificar os ritos da regularizaeao fundiaria que

podem ser adotados, conferindo primazia a regularizacao fundiaria dos ndcleos que
possam ser regularizados pelo rite da previsto nos art. 69 da Lei n° 13.465/2017 e art.

87 do Decreto n° 9.310/2018, a qual dispensa a apresentagao do projeto de
regu[arizagao fundiaria, de estudo t6cnico ambiental, ou de quaisquer outras

manifestac6es, aprovag6es, Iicencas ou aivafas emitidos pelos 6rgaos pt]blicos;

f)

ldentificar os ndcleos que estejam pendentes apenas a titula9ao dos ocupantes ou a
regularizacao de edificao6es;

g) Notificar os titulares de dominio, os responsaveis pela imp[antaQao do ndcleo urbano

informal, os confinantes e os terceiros eventualmente interessados, para, querendo,

apresentarem impugnapao no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da
notificagao. A notificacao (pessoal e per edital) deve explicitar que a impugnacao pode
versar, inclusive, sobre a discordancia de eventual titulacao final por usucapiao, na

medida em que nao sefao renovadas as notificag6es aos confrontantes e aos demais
titulares de direitos reais, bern como a publicacao de edital em caso de instauracao de
usucapiao judicial ou extrajudicial para titula9ao dos beneficiarios; (art. 24, §1° do
Decreto n° 9.310/2018)

h) Notificar a Uniao e o Estado se houver interesse direto dos entes como no caso de
existencia de im6veis ptiblicos confrontantes ou no perimetro intemo da area a ser
regularizada,

i)

Receber as impugnacoes e promover procedimento extrajudicial de composicao de

conflitos, fazendo use da arbitragem; ou poderao instalar camaras de prevencao e
resoluqao administrativa de conflitos, no ambito da administraEao local ou, celebrar

termo de ajuste§ com a Tribunal de Justiea Estadual (art.14 do Decreto n° 9.310/2018

e art. 21 da Lei n° 13.465/2017) ou, ainda, fazer uso da mediaeao ofertada pelos
servigos nofariais e de registro (Provimento 67/CNJ/2018);

j)

Na REURB-S: cabefa ao Municfpio a responsabilidade de elaborar o projeto de

regularizacao fundiaria e a implantaeao da infraestrutura essencial, quandonecessaria;
(art. 33 da Lei n°13.465/2017 e art. 26 do Decreto n° 9.310/2018);
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k) Na REURB-S: pode ser facultado aos beneficiarios assumir a custo da elaboracao do
PRF e pela implantaeao da infraestrutura (art. 33, §2° alterado pela Lei n°
14.118/2021):

I)

Na REURB-E: a regularizaeao fundiaria sera contratada e custeada par seus
potenciais beneficiarios ou requerentes privados;

in) Na REURB-E sobre areas ptlblicas , se houver interesse pdblico, o Municipio podefa

proceder a elaboracao e ao custeio do projeto de regulariza9ao fundiaria e da
implantagao

da

infraestrutura

essencial,

com

posterior

cobranga

aos

seus

benefician.os; (art. 33, pafagrafo I]nico,Ill da Lei n° 13.465/17 c/c art. 30, VIll da CF/88).

n) Se for necessaria a alienaeao de ben pdblico, seja consignado pela comissao a
dispensa de desafetagao, de autorizagao legislativa, de avaliaeao pfevia e de licitagao
para alienagao das unidades imobiliarias decorrentes da REURB, nos termos do art.
71 da Lei n° 13.465/2017 e art. 89 do Decreto n° 9.310/2018;

o) Na REURB-S, a aquisieao de direitos reais pelo particular podefa ser de foma gratuita

e na REURB-E ficafa condicionada, de acordo com o case concreto, ao justo
pagamento do valor da unidade imobiliaria, mos termos do art.16 da Lei n° 13.465/2017

e art. 9° do Decreto n° 9.310/2018 e conforme criferios definidos em ate a ser publicado
pela Comissao;

p) Elaborar ou aprovar o projeto de regularizagao fundiaria, dispensando-se as

exigencias relativas ao percentual e as dimens6es de areas destinadas ao usa pdblico

ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros parametros urbanisticos
e edilicios, independente de existencia de lei municipal neste sentido; (art.11, §1°, art.

35, pafagrafo tinico e art. 28, paragrafo tlnico, todos da Lei n° 13.465/17);

q) Expedir habite-se simplificado no pr6prio procedimento da REURB, o qual devefa

obedecer a requisitos mf nimos fixados pela Comissao de Regularizaeao Fundiaria,
independente de lei municipal vigente neste sentido; (art.11, §1°, art. 35, pafagrafo
tlnico e art. 28, pafagrafo dnico, todos da Lei n° 13.465/17);

r)

Dispensar a emissao de habite-se no caso de averba¢ao das edificag6es de conjuntos
habitacionais, de condominio urbano simples e laje em REURB (S ou E), conforme art.
60 e 63 da Lei n° 13.465/17; art. 62, §3° do Decreto n° 9.310/18;

s) Celebrar o termo de compromisso a ser assinado pe[os responsaveis, pdblicos ou
privados, pelo cumprimento do cronograma fisico definido no inciso lx do artigo 35 da
Lei n° 13.465/2017e inciso X do art. 30 do Decreto n° 9.310/2018;

t)

Em caso de Reurb-S, solicifar a concessionaria ou a permissionaria de serviaps

pt)blicos a elaborapao do cronograma fisico de implantagao da infraestrutura essencial
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e a assinatura do termo de compromisso para cumprimento do cronograma (art. 30,
goo do Decreto n° 9.310/18);

u) Emitir a Certidao de Regularizagao Fundiaria, acompanhada ou nao do PRF e da

titulacao final (legitimagao fundiaria, concessao de direito real de usa ou de moradia e

legitimacao de posse, doa9ao ou compra e venda de ben ptlblico, nos termos do art.
42, §3° do Decreto n° 9.310/2018);

v)

Emitir conclusao formal do procedimento;

w) Expedir a CRF e a listagem de ocupantes.

Publique -se.

Matutina -MG, 21 de Junho de 2022
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