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LHI N° 295/19

Prefeitura    Municipal    de
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de 15 de Marco de 2019.

`` Autoriza          o          Poder

Executivo a inslitulr polltica
munidpal  de  regulariza¢Go
fiundiGria  susterttdvel   e   dd
outras provideneias ".

Faco      saber     que      a      CAMARA      MUNICIPAL      DE      CAMPOS
VERDES,ESTADODE  G0IAS,  aprovou,  e  eu,  Prefeito  Municipal,  sanciono  a
seguinte Lei:

CAPITUL0 I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art.   1°  -Fica  instituida  no  ambito  do  municipio  de  Campos  Verdes-Go,  a
Politica    Municipal     de    Regularizapao    Fundiaria     Sustenthvel-PMRFS,     sob     a
responsabilidade do Poder Executivo Municipal.

Paragrafo `rfuco - A Politica Municipal de Regularizapao Fundjaria Sustenfavel-
PMRFS,  visa  a  coordenapao  e  regularizapfro  da  situn9ao  fundiaria  no  Municipio  de
Canpos Verdes-Go.

Art. 20 - Por regularizapao fundiata sustenfavel, e compreendido o conjunto de
medidas  juridicas,  urbanisticas,  ambieutais  e  sociais  que  visam  a  regularizapao  e  a
titulapao de seus ocupantes no fmbito do Municipio, seja por meio oneroso ou gratuito,
de modo a garantir o direito coustitucional do direito inoradia, assegurando urn meio
ambiente ecoloScamente equil ibrado.

§ 1° -A PhflFS promoverd a integragao dos setores da sociedade no processo de
regularizapao,  em  atendinento  ao  interesse  social,  integrar-se  ao  Plano  Local  de
Habitagao, desenvolvimento urbano, sahde, meio anbiente ecologicamente equilibrado,
gestao de recursos hidricos, educapao e demais politicas setorials, visando a promogao
do bern-estar de toda a coletividade, sejam as pessoas atendidas direta ou indiretamente
pela Politica.

Art.3° -Para efeitos desta Lei, cousidera-se ainda:

I-     Assentamentos  irregulares:  ocupap6es  iuseridas  em  parcelamentos  informais  ou
irregulares,  localizadas  em  areas  urbanas  ptiblicas,  utilizadas  preferencialmente  para
firs de moradia;

11-   Area  de  preservapao  permanente:  area  protegida,  coberta  ou  nfro  por  vegetapao
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estabilidade  geol6gica  e  a  biodiversidade,  facilitar  fluxo  genico  de  fauna  e  flora,
proteger o  solo  e  assegurar o  bern-estar da populapao,  mos  termos  da Lei  Federal  n°
12.651/2012;

Ill-  Populapfro de baixa renda: conjunto coustituido por familias, qunl seja o conjunto de
pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesmacasa fomando urn lan,com
renda mensal de ate I,5 (01  salino minimo e meio);

IV-Regularizapao     fundidria    de     interesse     social:     regularizapao     fundiaria     de
assentamentos irregulares, ocupados predominantemente por populapao de baixa renda,
mos casos de:

a)-area ocupada, de foma mansa e pacifica, a pelo memos 05 (cinco) anos;

b)-im6veis   situados  no  Muliicipio   de   Campos   Verdes-cO   e   em   especial   aquele
localizado em Zona Especial de Interesse Social -ZEIS;

c)-areas  de  interesse  do  Municipio  para  implantacao  de  projetos  de  regularizacao
fundiina de interesse social;

d)- outras situap6es que Lei Federal discipline ou venha a regulamentar.

V-   Uso   misto:   aquele   utilizado,   simultaneamente,   para   fins   de   moradia,   com
predominincia deste,  e com6rcio ou servico vacinal,  e  cuja atividade econ6mica seja
desempenhada pelo requerente ou por qualquer dos membros do grupo familiar;

VI- Zona Especial  de Interesse  Social  - ZEIS:  parcela de area urbana instituida pelo
Plano  Diretor   de   Desenvolvimento   Estrat6stco   ou  pela  Lei   de   uso,   ocupa9fro   e
ufoahiragao do  Solo, destinada predominantemente a moradia de populapao de baixa
renda e sujeita a regras especificas de parcelamento, uso e ocupapao.

VII-Zona  de  Regularizapao  Inominada-  ZORI:  Sao  areas/glebas  parceladas  para  fins
urbanos, que se caracterizam por nao possuirem rectstro imobi]iario e poderao ter sua
situapfro   juridica   regularizada,   com   o   registro   do   parcelamento,   desde   que   o
parcelamento esteja implantado e integrado a cidade,

VIII-    Parecer   T6cliico   Fisico    Social:    estudo   techico   realizado    "in   loco"    por
profissional devidamente habilitado, contendo descricdes das formas de uso e ocupapfro
da  area,  dimensao,  alca  edificada,  aspectos  alnbientais,  bern  como  o  levantamento
socioecon6mico  e  condic6es  de  habilidades  e  outras  avaliap6es  necessarias  para  o
projeto de Regularizapao Fundiata.

Art. 40 - 0 procedimento de regulari2agao fundidria sera rcalizado por etapas,
cabendo  ao  Poder  Executivo  determinar por  meio  de  Decreto  os  bairros  que  sefao
regularizados,    para    fins    regulatorios    dos    procedimentos    a    serem    realizados,
trausparfencia e celeridade mos processos de regularizapao.
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Art.5° -Os assentamentos irregulares para fins urbanos, existentes no Municipio
ate   a   data   da   publicapao   da   presente   Lei,   poderao   ser   objeto   da   Politica   de
Regularizapfro   Fundiaria   de   Interesse   Social,   desde   que   obedecidos   os   criterios
estabelecidos na presente Lei, e nas Leis Federal e Estadual no que for pertinente, para
emissao do tftulo de propriedade.

Art.6°  -  A  PrmFS  tamb6m  estabelece  os  casos  de  trausfer€ncia  de  areas
ptiblicas para fins de regularizagao fundiaria de interesse social, desde que obedecidos
os criterios fixados nesta Lei.

cApiruL0 11
DOS OBJETIVOS

Art.  7°  -Sfo  objetivos  especificos  da  Politica  Municipal   de  Regulariza9ao
Fundiaria Sustentivel:

I-     Compatibilizar e integrar a politica de regularizagiv fundiaria municipal
as politicasestadual e federal e as demais politicas setorials de desenvolvimento urbano,
ambiental e de inclusao social;

11-   Priorizar   politicas   de    ocupapao    do   territ6rio    urbano    de    forma
harmonica, com areas diversificadas e jntegradas ao ambiente natural e cultural;

Ill-  Ampljar o acesso a teITa urfuanizada pela populapao de balxa renda, com
prioridade para a sun permarfencia na area ocupada, assegurando o nivel adequado de
habilidade e melhoria das condic6es de sustental)ilidade urbanistica, social e ambiental;

IV- Promover a reguLarizapao  fundiaria em todo o municipio  de  Campos
Verdes-Go, com areas phbhcas com ocupa9ao habhacional consolidada, desde que nao
situndas em areas de risco, onde possam ser aplicadas as concessdes de direito real de
uso, e/ou concessao especial de uso para fins de moradia.

CAPITULO in
DOS INSTRUMENTOS I}E REGULARIZACA0 FUNDIARIA I)A PMRFS

Art. 8°-A PMRFS prove os seguintes instrunentos de regularizapao fundiaria:
I-          Al ienapao gratuita;
11-         Alienapao onerosa.

SECAO I
DA ALIENACAO GRATUITA

Art.   9°   -Fica  o  poder  executivo   autorizado  a  doar  atraves   de  term
compromisso  e/ou  emissao  de  titulos  de  propriedade,  os  terrenos  da muhicipalidade,
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objetivando  assim  uma  regularizapao  fundiaria,  sendo  contempladas  as  familias  que
atenderem aos seguintes criterios:

I-   Area nao inferior a 24m2 (vinte e quatro metros quadrados);

11-  Paredes de tijolos;

Ill- Cobertura de telhas em qunisquer de suas modalidades;

IV-       A regularizapao sera realizada para fins de moradia, podendo ser contemplado
ainda  quem  exerqu  atividade  econ6mica  de  pequeno  porte  conjugado,  desde  que  a
utilizagao predominante do im6vel seja para fins de moradia.

Art.  10  -A  partir  da  assinatura  do  Temo  de  Compromisso  e/ou  Titulo  de
Propriedade,  passara  a  incidir  sobre  o  im6vel  os  tributos  previstos  em  lei  e  que  o
donatdrio se obriga a qultar.

Art.11 -As despesas com escritura, inclusive eventuals impostos de transmissao
devidos pela doap5o do lote, sefao de inteira responsabilidade do donafario.

Art. 12 -0 Titulo de Propriedade sera outorgado somente ap6s constatagao "in
loco", que devefa conter parecer de assistente social, de engenheiro e parecer juridico,
quando pertinente para a verificapao dos atendimentos aos requisitos legais.

Art. 13 0 im6vel sera revertido novamente ao patrim6nio municipal, caso seja
constatado que o donafario de uma forma ou de outra, omitiu e/ou desviou a verdade,
quando  da  sua  inscricao  ao  Programa  ou  cometer  invasao  das  vias  ptlblicas  ou  dos
limites impostos ao seu im6vel devidanente caracterizado no loteamento.

Art. 14 -Poderao ser donatinos de lotes de terrenos localizados no Municipio de
Campos  Verdes-G0  as  pessoas  fisicas  casadas  ou  solteiras,  desde  que  preencham  as
seguintes condie6es:

I-  se  iuscreva  no  cadastro  da Prefeitura Municipal,  prestando  a  tempo  e
modo, todas as infomap6es que forem solicitadas;

11- possuir residencia fixa nesse  municipio a mais de 60  (sessenta)  meses,
devendo apresentar a devida comprovapao;

Ill-  nao tenha im6vel em seu nome e que nfro tenha desfeito de posse mos
hltimos 10 (dez) anos;

IV-  se comprometa a residir no im6vel e a nfro aluga-1o  ou  vende-lo  pelo
prazo mihimo de 05 (cinco) anos.

V-   possuir renda familiar comprovada e/ou declarada de ate  1,5 salario (01
salario minimo e meio), vigente no pals na data da se]apao;

VI-  que nfro tenha sido beneficiado com doapdes de  im6veis da Prefeitura
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DISPOSICOES FINAIS

Art.  15- Os requerentes dos titulos de propriedade sejam por meio gratuito ou
oneroso    que    comprovadamente   apresentarem    documentap5o   de   autorizapao    de
financiamento  para  a  construgao  de  sua moradia,  em  face  da  peeuliaridade  lhe  sera
outorgado  a  autorizacao  para  emissao  da  Escritura  Phblica,  para  que  assim  possa
concluir o prceesso de financiamento junto a iustituicfro financeira.

Art.16 -Fi.ca o Chefe do Poder Executivo autorizado a ce]ebrar Convenio com
o Cart6rio de Reedstro de Im6veis de Campos Verdes.

Art. 17- Fica do chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente
Lei   e   a   definir  mediante  Decreto   os  valores   das  taxas   a  serem   cobrados   pela
regularizacao, o procedimento a ser seguido pela comiss5o, a nomeagao dos servidores
que  irao  compor  a  cohissao,  e  todos  as  demais  providencias  legais  que  e  fizerem
necessarias para se dar instunentalidade a presente Lei.

Art. 18 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado ainda, a tomar
todas as providencias financeiras e organentarias necessarias, inclusive abrir ciedito de
natureza especial para cobrir as despesas oriundas da execucao desta lei.
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CERTIDA0 DE PUBLICACAO

Certifico e dou fe , para os devidos fins de comprovapao legal,  que  foi
publicado no Placard da Prefeitura Municipal de Campos Verdes, Estado de Goias, no
cia 15 de Mareo de 2019, devendo permanecer o mesmo pelo periodo de  10 (dez) dias,
a Lei n° 295/2019 de 15 de Mareo de 2019 que "A„/ori.z¢ a Pt7der Efcc#tr.tJo a I.usfl.fui.r
poldica municipal de regulariaps6o fiundidria susteutdvel e di outras proivideneias"

Campos verdes -GO, aos 15 de Mareo de 2019.

Secretaria Mum de Administrapao e Planejamento
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