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Decreto nº222, de 27 de outubro de 2021. 

 

INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL EM MODALIDADE MISTA REURB-

S (SOCIAL) E REURB-E (ESPECÍFICA) PARA O NÚCLEO 

HABITACIONAL EM ASSENTAMENTO CONSOLIDADO DENOMINADO 

VILA MADALENA NA LOCALIDADE DO POVOADO DE ALMEIDAS 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 os mecanismos de sua efetivação dispostos na Lei Federal nº 

13.465/17 e na Lei Complementar Municipal nº89, de 21 de dezembro de 2015; 

 

CONSIDERANDO o que consta no procedimento administrativo nº 5.737/2019 

que trata de regularização fundiária em relação às ocupações na área de 21.394,61m2, localizada 

nos Almeidas, objeto da matrícula nº 5.446, livro nº2S, perante o 1º Ofício de Imóveis da 

Comarca, ocupação denominada de Vila Madalena; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento, por meio da 

comunicação interna nº012/2021, de 18 de janeiro de 2021 e a de nº245/2021, datada de 08 de 

junho de 2021, 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) e REURB – E (Específica); 

 

CONSIDERANDO que os projetos topográficos, memoriais descritivos foram 

apresentados e que há necessidade de confirmação da demarcação urbanística, com a aprovação 

dos projetos e a confirmação dos ocupantes, área de terreno e de construção nos respectivos 

imóveis; 

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, mediante o planejamento 

urbanístico no que se refere à urbanização de vias e demais requisitos da legislação específica, 

conforme rol previsto no art.30 e seguintes do Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, 

bem como disposto nos artigos 12 e 13 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017; 

 

CONSIDERANDO que o projeto de regularização contempla três quadras 

numeradas de 01 a 03, áreas em ruas e área verde, tendo a área apurada em 22.724,33m2, sendo 

que a área em lotes em quase a totalidade com edificações/moradias;  

 

CONSIDERANDO que a comunicação interna SMOSU/TOP/118/2019, datada 

de 10 de julho de 2019 constatou a necessidade de complementação de infraestrutura de 

pavimentação e iluminação pública nas vias denominadas; Avenida 1, Rua 01 e Rua 02, devendo 

ser elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Planejamento o cronograma de obras,  bem como definição da responsabilidade 
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dos encargos quanto a execução em relação a parte que cabe ao Município e àqueles 

enquadrados na REURB-E, face ser a modalidade de REURB ser mista; 

 

CONSIDERANDO há necessidade de publicação de edital para conhecimento de 

confrontantes da gleba de terras objeto da matrícula nº 5.446, livro nº2S, perante o 1º Ofício de 

Imóveis da Comarca, ocupação denominada de Vila Madalena, para que possam apresentar 

eventuais manifestações; 

 

CONSIDERANDO que a definição quanto à titularização da ocupação da área 

pelos Munícipes que lá residem há anos está em consonância com 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; 

 

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 localizado nesta cidade, no 

Povoado de Almeidas, objeto da matrícula nº 5.446, livro nº2S, perante o 1º Ofício de Imóveis 

da Comarca, ocupação denominada de Vila Madalena; 

 

Art.2º. Para a regularização do assentamento (núcleo), fica definida e adotada a 

modalidade mista REURB-S (REURB DE INTERESSE SOCIAL) e REURB-E (REURB 

ESPECÍFICA), na forma da Comunicação Interna nº0012/2021, datada de 18 de janeiro de 2021 

com a possibilidade de utilização do instrumento de 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; 

 

Art. 3º. Para o processamento da REURB mencionada no art.1º deste Decreto, fica 

delegada à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, por seu Secretário e o 

respectivo Departamento de Habitação, adotar todas 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, art.30 e seguintes do Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, demais 

regulamentações com a confirmação das identificações dos ocupantes em relação a cada unidade 

descrita nos projetos. 

 

Art. 4º. Após a aprovação técnica do projeto urbanístico de regularização fundiária 

por ato da Secretaria de Planejamento, a Procuradoria Municipal editará ato administrativo de 
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aprovação final para as demais providências cartoriais, sendo que 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 a 

emissão do Certificado de Regularização Fundiária – CRF, assinado pelo Chefe do Executivo. 

 

Parágrafo Único. A aprovação técnica do projeto de regularização fundiária 

prevista “caput” depende da observância dos requisitos do art.30 e seguintes do Decreto Federal 

nº 9.310, de 15 de março de 2018 e deverá conter relatório circunstanciado com a identificação 

de cada ocupante em relação à unidade/lote/edificação constante do projeto separando aqueles 

enquadrados na REURB-S e REURB-E.  

 

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

 

 Conselheiro Lafaiete, 27 de outubro de 2021. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  
Procurador  

 
 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral  

Subprocurador  

 

 
Daniel Moreira Coelho 

Secretário Municipal de Planejamento                 

 

 


