
 

 

DECRETO N° XXX, DE XXXX, DE 2021 

 

 

Autoriza a conversão das Concessões de 

Direito Real de Uso (CDRU) e das 

Concessões de Uso e Especial, dadas no 

âmbito do Município de Belém/PA, para 

Fins de Moradia (CUEM) para a 

Legitimação Fundiária, de acordo com a 

Lei Federal n.º 13.465, de 2017 e Decreto 

n.º 9.310, de 2018, e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo art. 94, XX, da Lei Orgânica do 

Município de Belém, para expedir atos próprios da atividade administrativa; 

 

Considerando o princípio constitucional da função social da propriedade urbana, que 

visa assegurar o ordenamento no desenvolvimento da cidade para a garantia do bem-

estar dos habitantes, conforme estabelecido pelo artigo182 da Constuição Federal de 

1988; 

 

Considerando a relevância do direito social a moradia como meio para estabelecer o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, bem 

como, a realização integral de outros direitos constucionais, como o trabalho, o lazer, a 

educação e a saúde; 

 

Considerando a instuição da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, as normas 

gerais para a regularização fundiária de interesse social e interesse específico, no âmbito 

urbano, estabelecendo as diretrizes para a REURB no território brasileiro; 

 

Considerando os núcleos urbanos informais consolidados, habitados 

predominantemente por população de baixa renda, comprovadamente existentes em 22 

(vinte e dois) de dezembro de 2016, que poderão ser regularizados pelas disposições 

previstas na referida Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. O Programa de Regularização Fundiária Urbana Municipal deverá alcançar os 

objetivos gerais da Reurb, definidos no artigo 10º da Lei Federal nº 13.465, de 2017, 

priorizando a instauração dos projetos de Reurb, conforme art. 13 da referida Lei, 

combinado com a hipótese apresentada a seguir: 

 

I - imóveis beneficiados por programas de regularização fundiária e titulados por 

Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e Concessão de Uso e Especial para Fins de 

Moradia (CUEM), para conversão em legitimação fundiária; 

 



 

§1º Os títulos de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU e de Concessão de Uso 

Especial para Fins de Moradia - CUEM, anteriormente concedidos em programas de 

regularização fundiária, serão convertidos em Legitimação Fundiária e poderão ser 

levados a registro no Cartório de Registro de Imóveis, nas seguintes hipóteses: 

 

I - requerimento apresentado diretamente pelo Município; 

 

II - requerimento apresentado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da 

Área Metropolitana de Belém – CODEM, acompanhado por documentação 

comprobatória de cumprimento dos requisitos legais, com força de Certidão de 

Regularização Fundiária (CRF), na forma do art. 11, inciso V e art. 23, §5º da Lei 

Federal nº 13.465, de 2017. 

 

Art. 3º. Fica a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana 

de Belém - CODEM autorizada a promover a conversão, respeitando os devidos 

entendimentos com os anteriores concessionários do imóvel, ou quem de direito, 

visando à consecução do direito de propriedade com a instituição da legitimação 

fundiária. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO, XXX DE XXX DE 2021. 

 

Edmilson Brito Rodrigues 

Prefeito Municipal De Belém 

 

 


