Regularização Fundiária
em São Mateus

Legislações Pertinente:
• Lei 6.015/73
• Lei 6.766/79
• Lei 9.785/99
• Lei 10.257/01
• Lei 11.977/09
• Lei 12.424/11
• Legislações Municipais

Regularização Fundiária –
Conceito - Art. 46
Conjunto de medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais que
visam à regularização de assentamentos
irregulares e à titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito
social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da
propriedade urbana e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.

Áreas Consolidadas – Art. 47, II
Parcela da área urbana com densidade demográfica
superior a 50 habitantes por hectare e malha
viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 dos
seguintes equipamentos de infraestrutura urbana
implantados:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos
sólidos;

Primeiras análises:
PDU ou PDM - Estabelecimento das ZEIS
e Perímetro Urbano.
ZEIS e Perímetro Urbano através de Lei
Específica.
Análise da área a ser regularizada, se
Pública ou Privada
No caso de área pública autorização
legislativa para a doação da área.

Área Pública
- Baixar a matrícula junto ao INCRA.
- Planta de situação da área e memorial descritivo,
com coordenadas georreferenciadas.
- Licença de Regularização ao IEMA ou adotar
procedimento do Art. 53, § 1º:
A aprovação municipal prevista no caput corresponde
ao licenciamento urbanístico do projeto de
regularização fundiária de interesse social, bem
como ao licenciamento ambiental, se o Município
tiver conselho de meio ambiente e órgão ambiental
capacitado.

Área Pública
- Adoção do procedimento para a regularização de
parcelamento do solo (Lei 6.766/73).
- Após aprovação pelo MP e registro junto ao Cartório
de Registro de Imóveis, Iniciar Processo de
Levantamento Sócio Econômico.
Área Particular
- Notificação do responsável para a regularização do
loteamento, conforme termos do artigo 40 da Lei
6.766/73.
- Verificação dos impostos

Observações:
• Lotes com valor inferior a 30 salários
mínimos pode ser escritura particular
art. 180 do Código Civil.
• No caso de Doação solicitar Isenção do
ITCMD ao Estado através do Site da
Secretaria Estadual da Fazenda.
• No caso de área particular criar lei para
isenção do ITBI.

Regularização de áreas de Preservação
Permanente consolidadas até 31 de
dezembro de 2007.

Auto de Demarcação Urbanístico –
Art. 56 da Lei 11.977/2009
- Notificação dos entes federados, para manifestar
interesse na área, após 30 dias prosseguir com o
processo.
- Encaminhar ao Cartório de Registro de Imóvel, com
planta de situação, de sobreposição e matrícula do
imóvel, para notificar proprietários e confrontantes
para manifestação no prazo de 15 dias.
- Publicação pelo Poder Público Municipal de edital
para convocação de possíveis interessados.

Auto de Demarcação Urbanístico –
Continuação.
- Sem impugnações será registrado o Laudo
de Demarcação Urbanística.
- Encaminhamento ao Cartório de Solicitação
de Parcelamento da área, conforme rito
anterior para registro de legitimação da
posse.
- Após 05 anos, para áreas inferiores a 250 m2
poderá ser registrada a propriedade.

Observações
Art. 290-A. Devem ser realizados independentemente
do recolhimento de custas e emolumentos:
I - o primeiro registro de direito real constituído em
favor de beneficiário de regularização fundiária de
interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais
de agricultura familiar;
II - a primeira averbação de construção residencial de
até 70 m² de edificação em áreas urbanas objeto de
regularização fundiária de interesse social.
III - o registro de título de legitimação de posse, concedido
pelo poder público.

- Art. 288-F § 3o da Lei 6.015/73, Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011 estabeleceu
que:
O registro do parcelamento independe do
atendimento aos requisitos constantes da
Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

Art. 221. Somente são admitidos registro:
V - contratos ou termos administrativos, assinados com a
União, Estados, Municípios ou o Distrito Federal, no
âmbito de programas de regularização fundiária e de
programas habitacionais de interesse social, dispensado
o reconhecimento de firma.
§ 1o Serão registrados os contratos e termos
mencionados no inciso V do caput assinados a rogo
com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando
este for analfabeto ou não puder assinar,
acompanhados da assinatura de 2 (duas)
testemunhas. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

