
 
 

 

DECRETO Nº 111, DE 29 DE JULHO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a regulamentação do Procedimento de 

Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos 

Informais no Município de Corrente-PI, em 

conformidade com a Lei Federal 13.645/2017, Lei nº 

712 de 2019 e dá outras providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, Estado do Piauí, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 74, III, da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a atribuição legal do Município de disciplinar o parcelamento, uso e 

ocupação do solo urbano, atendidos os limites financeiros e demais restrições 

operacionais e administrativas;  

CONSIDERANDO as determinações previstas na Lei n. 13.465, de julho de 2017, bem 

como as disposições da Lei 712 de 2019; 

CONSIDERANDO a necessidade de proceder o diagnóstico físico--territorial para 

análise de prioridades e critérios de regularização urbanística em núcleos urbanos 

implantados de forma irregular;  

CONSIDERANDO ser obrigação legal do Município a proposição de medidas de 

intervenção urbanística, social e ambiental promovidas como obrigação de fazer ao 

infrator ou aos beneficiários das ações da REURB;  

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para resguardar o interesse 

público para a emissão de Certidões de Regularização Fundiária, nos termos preconizados 

pela Lei Federal nº 13.645/2017 e pela Lei Municipal 712/2019;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O procedimento de regularização fundiária de núcleos urbanos informais 

compreende as seguintes fases: 

I – Encaminhamentos preliminares, composto de: 

a) participação social; 

b) mobilização e comunicação social; 

c) articulação institucional; 

II – Levantamento topográfico georreferenciado; 

III – Levantamento de dados e diagnósticos; 

IV – Requerimento dos legitimados para a regularização; 

V – Instauração do processo administrativo de Regularização de Núcleos Urbanos 

Informais; 

VI – Notificação dos envolvidos; 

VII – Projeto de Regularização Fundiária; 

VIII – Saneamento do processo administrativo; 

IX – Licenciamento do projeto de regularização fundiária; 

 



 
 

 

X – Decisão e aprovação, pelos dirigentes dos órgãos envolvidos, do projeto de 

regularização fundiária; 

XI – emissão da Certidão de Regularização Fundiária – CRF; 

XII – registro da Certidão de Regularização Fundiária – CRF e do Projeto de 

Regularização Fundiária perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. 

Art. 2º Os encaminhamentos preliminares para a regularização fundiária de núcleos 

urbanos informais são compostos: 

I – da participação social, que consiste no envolvimento da sociedade, especialmente dos 

moradores da área objeto de regularização em todas as etapas do trabalho, dispensando-

se durante o período de calamidade na saúde pública decorrente do covid-19, a realização 

de audiência pública para esse fim. 

II – de mobilização e comunicação social, que tem o objetivo de prestar informações à 

população envolvida e também de mobilizar, incentivar e organizar a sua participação no 

processo de regularização fundiária; 

III – da articulação institucional, que tem o objetivo de informar aos principais agentes, 

entidades e órgãos envolvidos, públicos e privados, sobre o processo de regularização 

fundiária que será realizado, na busca de alinhar o entendimento e estabelecer parcerias 

para o bom andamento do processo. 

Art. 3º O levantamento topográfico georreferenciado do núcleo urbano informal objeto 

de regularização fundiária, será subscrito por profissional competente, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), e deverá indicar: 

I – os limites, azimutes, distâncias e perímetros das áreas integrantes do núcleo urbano 

informal que serão regularizadas, no Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como Datum o 

SIRGAS 2000 e calculados no plano de projeção UTM; 

II – a demarcação das matrículas ocupadas pelo núcleo urbano informal e das matrículas 

confrontantes; 

III – as quadras, o sistema viário, os equipamentos públicos e comunitários existentes; 

IV – os elementos de infraestrutura existentes, os elementos naturais relevantes, as faixas 

de domínio de ferrovias e rodovias e as faixas de servidões de infraestrutura de água e 

esgoto, energia elétrica, oleodutos e gasodutos, se for o caso. 

Art. 4° Os Requerimentos iniciais para aplicação da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho 

de 2017 e da Lei Municipal 712/2019, tendo por objeto a Legitimação Fundiária, serão 

protocolados no setor de protocolos, inaugurando um procedimento administrativo 

encaminhado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Trânsito. 

Art. 5° O Requerimento inicial indicará: 

I – o endereçamento a quem é dirigida, no caso à Presidência da Comissão Municipal de 

Regularização Fundiária, se houver, ou ao Responsável pela instrução do procedimento 

administrativo; 

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, incluindo o regime de bens, a existência de 

união estável, a profissão, filiação, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e do Registro Geral e o Órgão Emissor, o 

endereço eletrônico, telefone fixo e celular com DDD, o domicílio e a residência dos 

Requerentes, devendo constar o logradouro, número, complemento, bairro, Cep., 

Município e Estado; 



 
 

 

III – qualificação disponível dos confrontantes e de seus cônjuges, se casados forem, 

devendo constar, no mínimo, nome completo e número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 

IV – o pedido com as suas especificações e o apontamento da modalidade da Reurb que 

se pretende implementar. 

§ 1° Nos casos de Requerimento fundamentado na modalidade de Reurb-E indicará, 

ainda, o valor do terreno objeto da Regularização, por meio de carta de avaliação 

particular, com base no valor de mercado do imóvel, excluídas as benfeitorias realizadas 

pelo ocupante, cujo prazo de validade da avaliação será de, no máximo, doze meses. 

§ 2° O Município poderá indicar o valor do terreno objeto da Regularização. 

Art. 6° O Requerimento deve vir acompanhado dos seguintes documentos: 

I – documentos pessoais com foto onde deve constar o número do Registro Geral e do 

Cadastro de Pessoa Física; 

II – comprovação do Estado Civil; 

III – comprovação de Residência, considerando-se para tanto, contas emitidas por 

empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, saneamento e telefonia fixa; 

IV – comprovação de Renda; 

V – comprovação da Posse; 

VI – certidão ou Declaração emitida pelo Ofício de Registro de Imóveis com 

circunscrição sobre o imóvel para determinar sua titularidade do domínio onde está 

situado o núcleo urbano informal a ser regularizado ou da inexistência de registro. 

VII – declaração emitida pelo órgão municipal ambiental, ou correspondente, informando 

se a área a ser regularizada, ou parte dela, está inserida em Área de Preservação 

Permanente – APP. 

VIII – declaração emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, ou correspondente, 

informando se a área ou núcleo a ser regularizado possui características de área 

urbanizada. 

Art. 7° A instauração do processo administrativo de regularização fundiária ocorrerá nos 

autos do processo iniciado a partir do requerimento apresentado pelos legitimados para a 

regularização de núcleos urbanos informais, mediante ato formal do dirigente do órgão 

municipal de planejamento urbano, que decidirá pelo: 

I – deferimento do requerimento e abertura do processo administrativo de regularização 

fundiária do núcleo urbano indicado; ou 

II – indeferimento do requerimento, por ato fundamentado, com indicação das medidas a 

serem adotadas para a sua reformulação e reavaliação, quando for o caso. 

Art. 8° Deferido o processamento, o Responsável pela instrução do procedimento 

administrativo que tenha por objeto a aplicação do instrumento da Legitimação Fundiária 

deverá: 

I – pesquisar no Cartório de Registro de Imóveis com circunscrição sobre o Município 

ou outro que entenda pertinente, em nome dos Requerentes e seus Cônjuges, para 

averiguar se são concessionários, foreiros ou proprietários de imóvel urbano ou rural; 

II – classificar caso a caso, as modalidades da Reurb; 

III – proceder às buscas necessárias para determinar ou confirmar a titularidade do 

domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado; 



 
 

 

IV – notificar os confinantes, terceiros eventualmente interessados, titulares de domínio 

e os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação; 

Art. 9º  Caso a regularização do núcleo urbano informal seja instaurada por iniciativa do 

próprio Município, será dispensável o requerimento do legitimado para a regularização, 

cabendo ao Município emitir apenas a decisão formal de instauração da regularização de 

núcleos urbanos informais, com as devidas justificativas e fundamentações legais, nos 

autos do processo administrativo. 

Art. 10º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se. 

 

Corrente/PI, 29 de julho de 2020. 

 

 

 

Gladson Murilo Mascarenhas Ribeiro 

Prefeito Municipal 

 


