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Decretos

DECRETO Nº 873/2020
DE 31 DE JANEIRO DE 2020

“Autoriza a regularização Fundiária Urbana
Social –REURB-S, do Núcleo Populacional
Urbano Informal, denominado “Residencial
Ivanildo Rodrigues Neves”, situado na Rua
Mucuri, no Distrito de Posto da Mata e dá
outros providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 182 da
Constituição Federal e na Lei Federal n° 13.465/2017,
Considerando que a propriedade, urbana ou rural, deve cumprir sua função
social, de modo a garantir o bem estar de todos, de conformidade com o disposto no
§ 2° do art. 182 da Constituição da República;
Considerando que, nos termos do art. 11 da Lei Federal n° 13.465, de 2017,
compete ao Município identificar os núcleos urbanos informais, com o objetivo de
melhorar as condições urbanísticas e regularizar, mediante titulação, a ocupação das
unidades imobiliárias, bem como promover a integração social e evitar conflitos
judiciais;
Considerando as disposições do Plano Diretor Municipal, consubstanciadas
no art. 3°, inciso XIV, no art. 5°, art. 84 e no art. 85 da Lei Municipal n° 261/2006, que
tratam, respectivamente, da regularização fundiária, da função social da propriedade
e da política habitacional, no Município;
Considerando que, no perímetro do território do Município de Nova Viçosa,
há vários núcleos urbanos informais, fruto de ocupações irregulares de áreas públicas
ou de loteamentos implantados de forma clandestina, sem autorização do Poder
Público, que necessitam de regularização;
Considerando que o Núcleo Urbano Informal denominado “Residencial
Ivanildo Rodrigues Neves” pela Lei Municipal n° 479, de 08/07/19, se encontra
consolidado e ocupado há mais de 10 anos e necessita ser regularizado para oferecer
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a cada um de seus ocupantes o direito real de uso, mediante a emissão de título de
propriedade;
Considerando que o imóvel ocupado irregularmente, tem uma área de
aproximadamente 250.000m2 (duzentos e cinqüenta mil metros quadrados), e está
incorporada ao patrimônio do Município, conforme Escritura Pública matriculada no
Cartório de Registro de Imóveis de Nova Viçosa;
Considerando que a Regularização Fundiária da área atende integralmente
aos termos da Lei Federal n° 13.465/2017 e está em consonância com os princípios
da Política Urbana prevista no art. 182 da Constituição Federal;
Considerando, finalmente, que a moradia é um justo e principal anseio da
família que pretende viver condignamente em sociedade, cabendo ao Poder Público
assegurar-lhe o direito à moradia, em cumprimento ao preceito constitucionaL.

DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizada a Regularização Fundiária Urbana Social – REURB-S
do Núcleo Populacional Informal, denominado “Residencial Ivanildo Rodrigues Neves”
através da Lei Municipal nº. 479, de 08 de julho de 2019, situado na Rua Mucuri, no
Distrito de Posto da Mata, no Município de Nova Viçosa.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Ação Social promoverá o cadastramento
dos atuais ocupantes das unidades, com objetivo de identificar a regularidade da
ocupação e a condição social de cada um deles.
Art. 3º. Somente terão direito à regularização o ocupante da unidade:
I - regularmente cadastrado na Secretaria Municipal de Ação Social;
II- ocupada regularmente;
III- que não seja proprietário ou possuidor, a qualquer título, de outra unidade
imobiliária no Município.
Art. 4º. As unidades serão tituladas de acordo com a área efetivamente
ocupada e prevista na planta do local e no memorial descritivo.
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Art. 5°. A Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
promoverá o levantamento da área, a demarcação das unidades ocupadas e a
elaboração das plantas e do memorial descrito, para fins de emissão do Certificado de
Regularização Fundiária- CRF, e de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 6°. Verificada a regularidade da ocupação, será emitido o Título de
Regularização Fundiária- TRF, em favor do ocupante ou da ocupante, se solteiro ou
solteira, ou em nome do casal, se casados ou em união.
Art. 7°. O beneficiário do Título de Regularização pagará, apenas, as taxas de
expediente, no valor variável de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 100,00 (cem reais),
em função da área titulada.
Art. 8°. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para conclusão dos
trabalhos a serem realizados pelas Secretarias Municipais de Ação Social e de
Viação, Obras e Serviços Públicos, referentes ao levantamento perimétrico, memorial
descritivo e planta do loteamento.
Art. 9°. Concluídos os trabalhos, a documentação será encaminhada à
Procuradoria Geral do Município, para emitir parecer conclusivo sobre a legalidade
dos atos praticados.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA, em 31 de janeiro de
2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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