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Sugestão de Pauta: CODEM

1) Projeto de Lei Municipal, instituindo as normas específicas de

interesses locais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária

Urbana (Reurb); 

2) Proposta de Decreto Municipal instituindo a conversão das Concessões de

Direito Real de Uso e para Fins de Moradia para o reconhecimento da

Legitimação Fundiária; 

3) Projeto de Lei Municipal acerca do Programa de Regularização Fundiária

Urbana do Município de Belém, que alterará a Lei Municipal nº 8.739, de 19

de maio de 2010, instituindo o Programa Terra da Gente, nos ditames da

Lei Federal nº 13.465/2017.

 



O Programa de Regularização Fundiária Urbana “Terra da Gente” detém como
objetivo garantir o acesso à regularização dos núcleos urbanos informais, com
garantia ao título que assegura o direito real de propriedade as famílias que vivem
em situação de insegurança jurídica devido à consolidação histórica da ocupação do
solo no município. 

Neste sentido, a alteração da anterior Lei Municipal nº 8.739, de 19 de maio de
2010, que regia o anterior programa municipal de regularização sob a égide da Lei
nº 11.977/2009 é apresentada à Chefia do ente municipal, pois atualmente
encontra-se dissociada da realidade normativa, que apresentou novos mecanismos
e procedimentos a serem adotados na Reurb com base na Lei nº 13.465/2017.
Sendo assim, é submetido à análise a alteração da lei municipal supracitada para o
reenquadramento do programa Chão Legal para o Terra da Gente, além da
atualização do texto legal com o objetivo de sedimentar as tratativas da nova
legislação que torna mais célere e mais seguro aos cidadãos o procedimento da
Regularização Fundiária Urbana. 

 
 



Ainda a  minuta do Decreto que autoriza a conversão das Concessões de Direito
Real de Uso e para Fins de Moradia registradas até o ano de 2020 pela prefeitura
para o reconhecimento da Legitimação Fundiária. A “legitimação fundiária” é o
mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de
propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb, onde o Poder Público
entregará um título reconhecendo a propriedade do ocupante sobre determinada
parcela do terreno (art. 11, VII, Lei nº 13.465/17). 

Nessa perspectiva, com a anuência da atual gestão e com o posicionamento do
Governo da nossa gente a Companhia atualizou os procedimentos e iniciou as
tratativas para a modalidade da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social,
com a aplicação do instrumento da Legitimação Fundiária. Diante disso, as áreas
abarcadas pelas concessões teriam a possibilidade de serem convertidas para o
reconhecimento do direito de propriedade. 



Desse modo, o ponto central do Programa Terra da Gente é de combate ao déficit
regulatório habitacional com a incorporação dos núcleos informais ao ordenamento
territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. Ou seja, garantir condições
básicas para que os cidadãos possam estabelecer a sua residência com segurança e
dignidade (art. 9º da Lei nº 13.465/2017). 

Para que esses objetivos sejam alcançados, o art. 9º, § 1º, da Lei nº 13.465/2017
impõe ao poder público o dever de formular e desenvolver no espaço urbano as
políticas de suas competências de acordo com os princípios da sustentabilidade
econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo
de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional combinando seu uso
de forma funcional e com base nessas prerrogativas que submeto a apreciação e
aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano as três propostas
acima referidas. 


