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EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL. 

01/2020 PRAZO 30 (TRINTA) DIAS. O Município de Conselheiro Lafaiete - MG, 

no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos proprietários de direitos reais, 

confrontantes e terceiros eventualmente interessados e, especialmente, ao 

proprietário, confrontante de Associação de Moradores de Bairro Nossa da Guia, que 

tramita perante o Município, procedimento de regularização fundiária de interesse social- 

REURB-S, relativo ao Bairro com o mesmo nome,  MATRICULA DE ORIGEM nº 

9.374, caracterizado como Loteamento popular autorizado pela Lei Municipal 

nº4.643/2004 foi aprovado pelo Decreto Municipal nº057/2004, mediante pedido da 

Associação Comunitária da Linhazinha nos autos do PA nº 7231/2004, tendo uma área de 

60.600,00m2, objeto das matriculas R-1-9374 e R-2-9374, livro 2AH, 1º ofício de Imóveis 

da Comarca de Conselheiro Lafaiete,  que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano 

informal consolidado no local, neste Município, tendo sido editado o Decreto Municipal 

nº609 de 25 de maio de 2020 que instaurou o procedimento REURB-S, nos moldes 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), tendo como 

instrumento legal a LEGITIMAÇÃO DE POSSE (art. 11, inciso VI, art. 15, inciso I, art. 

25 da Lei Federal nº 13.465/2017), bem como Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 

2018. Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação dos 

supramencionados confrontantes da matrícula supracitada, advertindo-se que não 

apresentada a discordância perante o Município de Conselheiro Lafaiete-MG, em 30 

(trinta) dias contados partir da publicação deste edital, poderá implicar em concordância e 

a perda de eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb-s. A 

integra do processo administrativo poderá ser consultado na Prefeitura Municipal, na sede 

administrativa do Município sito à Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº10, Centro. 

Será o presente edital, por extrato, afixado nos rol de entrada da Prefeitura, e publicado na 

imprensa oficial. Conselheiro Lafaiete, 20 de novembro de 2020. 
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