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DECRETO N' $6NO2O lUaritubâ, de 25 de junho de 2020.

Dispõe sobre o Programa Municipal de
Regularização Fundiária Minha Terra Legal
(M'fL) e cria o Núcleo Gerenciamento de
Processamento da Regularização Fundiária
llrtrana do Município de Maritubâ (NGRU).

CONSIDERANDO que o Município de Marituba p<.rssui a rnaior patte de seu território
caracterizado por núcleos urbanos informais e sua integração à cidade formal é um dos

objetivos da Política Urbana da Constitu'ição Federal, sendo a regularização fundiária
um instrumento previsto na Lei Federal 10.25712001,

CONSIDER{NDO a edição da Lei Federa! 13.4652017 e da Lei Municipal 4762420,
que estabelecem novos critérios para a regularização fundiária urbana (Reurb) no
Município de Marituba;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios, metas e definir as instâncias
adequadas para executar as novas drsposições legislativas, em especial o disposto no
Decreto Municipal 300 12020;

O Prefeito Municipal de Marituba, no exercício de suas atribuições e em conformidade
com a Lei Orgânica Municipal,

Df,CRE'TA:

Art. I'. Fica estabelecido que a políüca de regularização fundiária de Marituba,
executada mediante o Programa de Regularização Fundiária Minha Tena Legal (MTL),
tem slras estratógias e prioridades estabelecidas no Plano Municipal de Regularização
do Município de Marituba, composto pelos seguintes anexos:
I - diagnóstico urbanístico-ambiental, social e fundiário municipal,
lI - caracterização e mapeamento dos núcieos urbanos informais no município.

At't, 2', O programa de regularização fundiária MTL é pautado pelos principios
previstos na Lei Federal 13.46512017 e pela Lei Municipal 47612020, alem dos
seguintes:
I - sustentabilidade dos programas de regularização frurdiária por meio da integração
dos aspectos socioeconômicos, ambientais, urbanísticos, jurídico-patrirnoniais,
histórico-culturais;
II - multidisciplinaridade no trato das questões territoriais e sociais da regularização
fundiária e da promoção da ocupação sustentávei do território;
III - transparência nos procedimentos e decisões;
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IV- participação comunitária e dos interessados em todas as etapas do processo de
regularização.

Art 3". São objetivos do prograrna de regularização fundiária MTL, além daqueles
previstos na Lei 13465/2017 e na Lei Municipal 47612020.
I - manter preferencialmente o morador no local onde se encontra, promovendo
melhorias na qualidade de vida, irnplementando a ínfraestrutura essencial, favorecendo
preferencialmente a circulação de pedestres, de veículos não motorizados e de veículos
de serviço;
II - favorecer a todos os lotes acesso direto à via pública;
IIi - estabelecer procedimentos de regularizaçào fundiária para todas as modaiidades de
regtlarização previstas na legislaÇão vigente;
IV - promover a participação popular e democrática nos projetos de regularização
lundiária;
V - qualificar a estrutuÍa administrativa da Prefeitura, especialmente nas Secretarias
Municipais de Habitação, de Meío Ambiente e de Desenvolvimento Urbano,
considerando a regulaúzação fundiária como uma estratégia de planejamento urbano e
não como mero instrumento de legalização da posse;
VI - promover capacitação dos atores envolvidos, primando pela qualificação dos
servidores públicos municipais, intervenientes dos processos de regularização fundiária
e das associações de moradores;
VII - adequar a legislação municipal e os procedimentos técnico-administrativos à Lei
13 46512017:,
VIII - promover a fiscalização e o cadastramento dos núcleos urbanos informais;
D( - elaborar sistema de infonnações fundiárias, de modo que o Município deteúa o
controle urbano, sistematizando as informações sobre áreas públicas e privadas:
X - captar recursos para a melhoria das edificações, da salubridade e da arnbiência dos
assentamentos precários do município;
XI - realizar a regularização fundiária por setores ou etapas nos núcleos urbanos
consolidados que demandam por atuação diferenciada em razáo do grau de urbanização
dos mesmos;
Xll - promover medidas de regularização fundiária de modo a atender o maior número
possível de núcleos urbanos informais existentes no rnunicípio.

Art. 4o. O programa municipal MTL é pautado pelas seguintes diretrizes:
I - estabelecimento de parâmetros legais especiais de urbanização, edificação, uso e
ocupação do solo para a eficaz implementação dos prograrnas de regularização fun<iiária
em todas as suas especies;
II - articulação entre os diversos atores do setor púbiico em suas diversas esferas, do
setor privado, das universidades, dos movimentos sociâis e da sociedade civil
otganizada, a fim de desenvolver aiternativas sustentáveis de regularização Í'undiária,
III - integração do Prograira MTL coin os demais planos, progranias e políticas
setoriais visando garantir não só o direito à moradia digna e segura corno à cidacle
Í-ormal com infraestrutura urbana, condições adequadas de mobilidade urbana e a
proteção dos recursos naturais e da paisagem;
IV - envolvimento do Poder Legislativo Municipal nos projetos de Reurb;
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V -. adoção de medidas técnico-adrninistrativas para priorizar a permanência da
população na área em que se encontra, assegurado o nível adequado de habitabitidade e
a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área
ocupada;
VI- controle, fiscalização e coibição de novas ocupações irregulares, inclusive com
adoção de medidas judiciais, visando a evitar novas ocupações ilegais na área objeto de
regularização;
lX - concessão do titulo preferencialmente em norre da mulher.
X - estimulo à resolução extrE udicial de conflitos, promovendo de fonna consensual a
cooperação entre Poder Executivo Municipal, loteador/empreendedor e comunidade.

Art. 5'. São línhas de atuação do Programa MTL:
I - formatação de procedimentos adminisÍativos e padrões diÍ'erenciados ern
empreendimentos de habitação de interesse social e regularização fundiária de interesse
social;
II - priorização das intervenções municipais scgundo critérios do programa;
Ill - regularização de conjuntos habitacionais e demais projetos públicos ou com
financiamento público para população de baixa renda;
IV - constituição de parcerias com instituições de ensino para estudos de pennanência e

desempenho dos empreendimentos de Reurb;
V planejamento de intervenções e de estudos especíÍicos em áreas de preservação
ambiental e histórico-cultural e de risco geotecnico.

Art. 6u. O Programa Municipal MTL compreende o conjunto das seguintes
providências, de iniciativa direta ou indireta do Poder Público Municipal:
I - levantamento topográfico do perímetro das áreas ocupadas;
Il - demarcação do sistema viário e das áreas institucionais dos núcleos urbanos
infonnais de fonna a permitir a elaboração do respectivo projeto de regularização
fundiária ou planta de parcelamento, confome o caso;
Iil - cadastro de ocupantes das áreas ocupadas;
IV realizaçào de estudos técnicos específicos, com ou sem a execução de obras, em
áreas de preservação permanente e de risco geotecnico identificadas no Município;
V - emissão de Certidão de Regularização Fundiária (CRF) ou declaração de sua
dispensa, acompaúado da definição das normas de uso e ocupação dos terrenos
construidos que possibilitem o desenvolvimento urbano da respectiva área e a instalação
de equipamentos urbanos:
VI - promoçào ou acompanhamento dos projetos de regularização fundiária,
objetivando a titulação da propriedade aos ocupântes dos lotes resultantes do projeto de
parcelamento do solo aprovado;
VII - numeração, ou ÍenumeÍação das unrdades imobiliárias edificadas, adequando a
identificação das ediÍicações à ordem metrica e à paridade numérica, incluindo a
denomiração e identificação das vias de acesso,
VIII - acompanhamento das áreas regularizadas para avaliar os efeitos da tinrlação na
manutençâo da população regularizada no local;
X realizaçáo de estudos técnicos para a identificação de áreas de interesse hrstórico-
cultural que necessitem ser incluídos em projetos de Reurb,
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Parágrafo único- Compete ao núcleo de regularização criâdo por este Decreto, realizar
levantamentos e estudos que permitam conhecer a situação de cada núcleo urbano
inforrnal, para fins de seleção dos núcleos urbanos informais a serem píorizados,
observados os critérios estabelecidos no caprt.

Lrt. 7", Os recursos advindos das alienações efetuadas nas áreas atendrdas pelos
projetos de regularização de interesse específico realizados em áreas de interesse
especifico ou de lotes em projetos de regularização mistos deverão ser destinados a

lazer face às obras de infiaestrutura urbana ou melhoria das moradras de população de
baixa renda ocupantes de iíLreas de preserv'ação permanente e situados em áreas com
risco geotécnico.

Art,8". Para consecução dos objetivos do Programa MTL cornpete ao Chefe do Poder
Executivo Municipal autoÍizaÍ as ações necessárias para:
I - procedcr inten'enções fisicas necessárias à urbanização cm núcleos urbanos
inforrnais, aí incluidos o remanejamento e relocação dentro do perímetro do núcleo de
usos de edificações públicas ou privadas que impactem na salubridade urbana do local;
II - realocar fora do perimetro do nücleo em processo de regularização os usos de
edificações de áreas de risco, garantindo a instalação em área próxima à ocupação
original, com condições similares de acessibilidade, ressah,ado o direito de indenização
das benfeitorias dos ocupantes:
III - promover intervenções necessárias para adequação de imóveis considerados
irnpróprios para ocupação humana.

Art. 9 Serão atendidas prioritariamente paÍa a Íealização de proj etos de regularização
fundiária de interesse social no Município as áreas coletivamente ocupadas que
preencham cumulativamente os seguintes critérios:
I - estejam localizadas em áreas públicas nrunicipais;
II - cuja ocupação tenha ocorrido de acordo com os pírâmetros de ocupação, Llso,

parcelamento e zoneamento do solo urbano, previstos no Plano Diretor, no Código de
Obras e no Código de Posturas do Munícípio de Marituba;
III - possuam inÍiaestrutura essencial instalada;
IV - estejam localizadas fora de áreas caractenzadas pela Defesa Civil como de risco
geotécnico;
V - estejam localizadas fora de áreas de unidades de conservação e suas respectivas
zonas rie amortecimento e de áreas de preservação permanente,
VI - em que a regulanzação importe no menor número possivel de remoções de

moradores;
VII - esteiam localizadas em áreas tombadas ou de interesse de preservação paisagístioa,
histórica e urbanística pela legislação municipal;
MII - sejam caracierizadas no Plano Ditetor como zonas de interesse social;
iX - onde haja lamílias ocupantes que possuam renda média domiciliar inferior a 5

(cinco) sakírios rnínimos;
X - onde haja o maior percentual de famílias beneficiadas por programas sociais:
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xl ondc haja maior tcmpo de ocupação urbana con:;olidada. dcvldarnente

comprovada:
X1l - onde haja o maior percentual clc mulheres como responsável ilnanceira do

dornicilio.

§ 1 " O Municipio. por rnero da Secretaria Municipal de Habitaçào (SEtlAB )' e

considerando a rlispontbilidade de recursos financeiros, elegerá pelo menos ulna área

por ano para propor a regularização Í-undiária a que se refere o crrpzrl, considerando o rol

de priorrdades contido no c.Ipr11.

§ 2" Não e aplicável o rol de prioridades previsto no cüptti às áreas que tiverem dotaçãtr

orçamentirria especiiica oriuncia cie etnencias parlainenlares. cooperaçoes técnlca\ e

conr'ônios.

§ 3" Quanto à caracterização da renda mencionada no inclso IX do cuitttt gerar empate

na -seleção de áreas. o critério de deselnpate será cle áreas com predomrnância dt: renda

domiciliar de ate 3 (três) salários minimos.
i -l " Crs.r iiihii.ili i nrue.sid;..1. .it J;si;ii;aii.oin a,plii;içà,r tlo ii-iiiii.i p;-eiisi,, n.r

parágraÍ-o anterior, cier,erá ser utilizado colllo criterio a renda mensal per capita 1àrriliar
igual ou iniàrior a l,i (um quaüo) do salário ininimo.
§ 5 " O ivlunicipio lará publicar, com base nos oritérros previstos Í1o cúpttÍ. o rol de

prioridades c1e regularização de interesse social no lr,4unlciplo no prazo de 6 rneses da

nrhlrcacào cleslc Decreto- utilizando cot-nr-' relelência. a caracterizaçào e lnâpea1ilento

dos nircleos urbanos inÍbrmais no rnunicipio que integrâ o pÍesente Decreto.

Art. l0 São passíveis de regulartzação ftrndtária inominaclii, nos terlnos do art. 69 da

Lei Fcdçral i3.465'2017 e do afi. 6", Ill do Decreto Mrrnicípal 300i'2020. as áreas

Darceladas para lins urbanos anteriorlrente a 19 de dezernbro de I 979. conlbme
caracterização e mapearrenlo dos nÍrcleos nrbanos intbrtnais no município que integra tr

presente Decretô.

Art. 1l As áreas classificaclas colTro regdarizaçào fundrána de interesse específico terãtr

seus pedidos de regularização processados por provocação dos legiiinlados, que

custearào a elaboraçào de projetos e a erecução de obras polrentllra necessárias na área

dc inlen'enção.
Parágratb único. Não poderão ser regularizadas tendo o Municipio como executor as

áreas de regr;larização Íunriiária de inleresse específico antes de concir-tídas as

inlen enÇões nas áreas previstas no aft. 10 deste Decreto, salvo se conliguraclo o

clisposto no § 2" cio aft. 9'.

Art. l2 Poderão ser aphcados aos processLrs administrativos de regr.úarização lundiária
iniciados pelos entes públicos cornpetenles até a data cle publicação cla Lei lrederal

13.465i2{)17 os novos proceditnentos e instrumentos de Reurb em vigor,
Parági afri inrico. tic,s casos mene-ionadüs n(l LLlpil:/, coinpctii.á ao iegitllnado iequcÍ,1Í ao

Municipro a aplicaçào da noma de transiçào, betn colno â çertidào cle diretrizes de

Reurb, apresentando a documentaçào cxistente do proieto de rcgularizaçâo para

avaliação.
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Art. 13 Fica criado o Núcleo Gerenciamento de Regularização Fundiária Urbana de
Marituba (NGRU), subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito.

§ l" - A estrutua prevista no caput é composta por uma comissão multidisciplinar,
formada pelos seguintes órgãos do Poder Executivo Municipal:
I 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;
lI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação;
IIl - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de infraestrutura e Desenvolvimento
Urbanol
IV 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvoivimento
Social;
V - 1 (um) representante dâ Secretaíia Municipal de Segurança Púbiica e Mobilidade;
M - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças.

§ 2o A presidência do NGRU tica a cargo do Secretário Municipal de Habitação, que

fica autorizado a solicitar servidores aos órgãos e sotores da Administração Pública
Municipal para auxiliar nos trabalhos técnicos do Programa.

§ 3o Os requerimentos, declarações, notiÍicações c dcmais documentos de competência
do Município necessários ao processamento da Reurb poderão ser assinados pelo
Presidente do NGRU.
§ 4" A comissão se reunirá sempre que necessário para atender a demanda sendo
convocada por seu PresidenÍe.

Art. 14. Competirá ao NGRU:
1 - coordenar, normatizar, acompanhar, fiscalizar e manter o serviço de Reurb no
Município;
Il - coordenar, normatizar, acompanhar e fiscalizar as atividades dos profissionais
contratados e dos agentes públicos para a realizaçáo da Reurbt
III - atuar nos casos de desmernbramento, remembramento, retihcação, cancelamento e
sobreposição relacionados à Reurb;
IV - formalizar os procedimentos administrativos de Reurb;
V - decidir sobre o enquadramento da modalidade de Reurb;
M - solicitar ao CaÍório de Registro de Imóveis competente as informações necessárias

ao diagnóstico fundiário;
Vil-notificar conÍinantes e proprietiírios
VIII - opinar nas decisões sobre irnpugnações pÍopostas pelos beneficiários ou demais
interessados;
IX - decidir sobre a necessidade ou não da demarcação urbanistica para a promoção da
Reurb:
X - emitir parecer conclusivo multidisciplinaÍ a fim de subsidiar a emissão de Certidão
de Regularização Fundiária pelo Prefeito;
XI - Promover seminário de orientação às associações de moradores interessadas em
promover projetos de Reurb;
XII - fiscalizar o recebimento das obras de irfraestrutura essenciai e das compensações
urbanísticas e ambientais no projeto urbanístico e no termo de compromisso;
XIII - dar publicidade aos trabalhos e decisões do Núcleo.
XIV -revisar as prioridades de intervençâo de regularização fundiarra de interesse social
a cada quadriêmo;
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XV - decidir sobre os casos omissos em matéria de Reurb.

§ 1" A Reurb prescindirá de requenmento sempre que seu procedimento for instaurado
de ofícío pelo Núcleo.

§ 2" Caso haja solicitação de abertura de procedimento de Reurb por algum legítimado
esta ocorreá mediante veÍificação pelo NGRU do enquadramento, necessidade e

viabilidade da área objeto do requerimento ser regularizada.

Art. l5 O NGRU e responsável pela viabilização do direito de laje, de acordo com a Lei
Pederal 13.465117 .

Art. 16. O NGRU poderá propor instrumentos de cooperação corn o Oficial de Registro
de Tmóveis competente para facilitar os serviços de Reurb.

Art. 17 Revogam-se as disposiçôes em contrário, entrando este Decreto em vigor na
data de sua publicação'.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

m,íruo

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e afixado átrio da sede oficial da
Prefeitura Municipal de Marituba, nesta mesma data, 25 de junho de 2020.

LUZINEIDE N, ,MENTO DE II:IRIÁ

Secrctdria Municipal de Ádministruçiio

i Ágravo em Resp n" 957.178-À,IÀ: ITROCESSI-IÂL CML E ,\DÀ,IINISTR{TIVO. ÂctuwO EM
RF,CURSO ES?ECIAI,. AUSÉNCIA DL:, VIOL{ÇÃO ÂO ÂRI. 535 DO CPC/73. LEI MUNICI?ÁI.
ÁUSÊNCIA DL, LV?RE,NSÁ oFICIAL. PLIBI-ICÂÇÂO DA LEI PoR MEI0 DE ÂFIxÀÇÃo NA
SF,DE D,{ PREFEITURA !-ALIDÂDE DO ,\TO. AGRÀVO DO N{UNICÍPIO DE ,{.\tx;/MA Á
QUE SE NEG.A PROVIM}INTO. I. Para que a lei mr.rric-ipal obedeça a norma inserta no a.rt. 1". da l.ei de
lntrodução às normas do Direito Brasilciro, em municipios que nio existe diário ohcial. ó suficicnte qLre a

Publicação ocot-ra no átrio tL sede oficiai ou em local ondc a prefeitra tem cosrume de tornar público scus
âtos âdministràtiI.os e lcis.
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