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Decreto nº647, de  03  de agosto de 2020. 

 

INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL REURB-S 

(SOCIAL) PARA O NÚCLEO HABITACIONAL EM ASSENTAMENTO 

CONSOLIDADO NA AVENIDA DONA MANINHA JUNQUEIRA, NO 

BAIRRO PAULO VI  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                    

                      O Prefeito de Conselheiro Lafaiete no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelos artigos 12, 90, inciso VI, 116, inciso I, alínea “e”, todos da Lei 

Orgânica do Município;  

  

CONSIDERANDO o direito fundamental a moradia, previsto no art. 6º da 

Constituição Federal, bem como o disposto na Lei Federal nº 13.465/17 e na Lei 

Complementar Municipal nº89, de 21 de dezembro de 2015; 

 

CONSIDERANDO o que consta em procedimentos administrativos que 

tratam de regularização fundiária em relação às ocupações na área remanescente de 

propriedade da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB, no 

Bairro Paulo VI, localizada na Avenida Dona Maninha Junqueira; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento, por meio 

da comunicação interna nº0029/2020, datada de 05 de fevereiro de 2020, após 

trabalho de campo conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social definiram e 

identificaram categoria socioeconômica das famílias ao pleito da regularização de 

imóveis como REURB –S (social); 

 

CONSIDERANDO o teor do ofício nº73/2018, da Companhia de 

Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB, que coloca à disposição do 

Município a área para fins doação com o fim de propiciar regularização fundiária; 

 

CONSIDERANDO que o expediente contido no Ofício da Procuradoria 

de nº/2018/PMCL/PROC/GJADM, datado de 28 de agosto de 2018, dirigido a 

Secretaria de Planejamento para a avaliação de conveniência administrativa e decisão 

sobre o contido na proposta do ofício nº73/2018, da Companhia de Habitação do 

Estado de Minas Gerais – COHAB  ainda não há conclusão sobre transferência 

imobiliária ou não da área remanescente em questão; 
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CONSIDERANDO que a regularização fundiária pode ser promovida 

ainda que a área a ser regularizada não esteja registrada em nome do Município, bastando 

existir características passíveis de enquadramento na legislação vigente; 

 

CONSIDERANDO que faz-se urgente a definição quanto à titularização da 

ocupação da área pelos Munícipes que lá residem há anos, tudo em respeito a função 

social da propriedade, elevada a princípio constitucional; 

 

CONSIDERANDO que o art.61 da Lei Complementar nº26/2010 (Plano 

Diretor) em seu inciso XVIII dispõe que a política de habitação objetiva assegurar a 

todos o direito à moradia, devendo orientar-se por inúmeros princípios, dentre eles o de 

promover a regularização das áreas ocupadas de forma ilegal; 

 

CONSIDERANDO o envolvimento do Poder Executivo do Município de 

Conselheiro Lafaiete em promover uma política voltada para o atendimento das 

necessidades dos munícipes, levando a todos, a cada dia, qualidade de vida; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fixar os requisitos para a 

classificação da Regularização Fundiária e mecanismos de sua efetivação; 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 13.465/2017, 

INSTAURADO o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE 

INTERESSE SOCIAL (REURB-s) do NÚCLEO URBANO INFORMAL 

CONSOLIDADO (art. 11, III da Lei Federal nº 13.465/2017) no que se refere ao 

assentamento consolidado e urbanizado na Avenida Dona Maninha Junqueira, 

Bairro Paulo VI, em área remanescente da Companhia de Habitação do Estado de 

Minas Gerais - COHAB; 

 

Art.2º. Para a regularização do assentamento (núcleo) localizado na Avenida 

Dona Maninha Junqueira, no Bairro Paulo VI, fica definida e adotada a modalidade 

REURB-S (REURB DE INTERESSE SOCIAL), na forma da Comunicação Interna 

nº0029/2020, datada de 05 de fevereiro de 2020 da SEPLAN e empregado como seu 

instrumento a LEGITIMAÇÃO DE POSSE (art. 11, inciso VI, art. 15, inciso I, art. 25 da 
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Lei Federal nº 13.465/2017), bem como Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 

2018; 

 

Art. 3º. Para o processamento da REURB-S mencionada no art.1º deste 

Decreto, fica delegada à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, por seu 

Secretário e o respectivo Departamento de Habitação, as medidas necessárias para 

instruir e complementar a documentação do procedimento administrativo e licenças que 

se fizerem necessárias, obedecendo as fases estabelecidas pelo art. 28 e seguintes da Lei 

Federal nº 13.465/2017 e regulamentação e confirmação da identificação dos ocupantes 

em relação a cada unidade imobiliária. 

 

Art. 4º. A aprovação do projeto urbanístico de regularização fundiária e 

demais providências, inclusive de cunho ambiental se houver e, o ato de declaração dos 

ocupantes de cada unidade imobiliária caberá a Secretaria de Planejamento, que 

posteriormente submeterá o projeto aos lançamentos das Secretarias de Fazenda e de 

obras e, em seguida fará o encaminhamento a Procuradoria para a emissão do Certificado 

de Regularização Fundiária – CRF, assinado pelo Chefe do Executivo, com posterior 

encaminhamento ao Cartório de Registro de Imóveis competente. 

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Conselheiro Lafaiete, 03  de agosto de 2020. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

 

José Antônio dos Reis Chagas  

Procurador Municipal  

 

 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 
Secretário Municipal de Planejamento                 

 


