
 
 

 

 

         4.CT.CODEM.PR.            /2021 

Belém, 11 de junho de 2021 

 

 

A Vossa Excelência,  

EDMILSON RODRIGUES 

Prefeito do Município de Belém 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 Honrado em cumprimentá-lo, em referência ao projeto de governo voltado para 

o atendimento das demandas dos cidadãos, dirijo a esta Prefeitura os cumprimento e 

passo a expor justificativa quanto ao projeto de Lei acerca do Programa de 

Regularização Fundiária do município de Belém que alterará a Lei Municipal nº 8.739, 

de 19 de maio de 2010, que ora lhe encaminho. 

 O Programa de Regularização Fundiária Urbana “Terra da Gente” detém como 

escopo garantir o acesso a regularização dos núcleos urbanos informais, com acesso ao 

título que garante o direito real de propriedade as famílias que vivem em situação de 

insegurança jurídica devido à consolidação histórica da ocupação do solo no município.  

 E dará ênfase à regularização fundiária de interesse social (RFIS), obedecendo à 

legislação pertinente do Plano Diretor, no sentido de priorizar as famílias que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. 

 E sob essa perspectiva, propõe a inserção do Programa Terra da Gente para 

ultrapassar a problemática da insegurança jurídica fundiária enfrentada com a concessão 

dos títulos na vigência da anterior lei e para sanar os déficits de registro que repercutem 

nos cidadãos e na estrutura organizacional da cidade. 

 À vista disso, o ponto central do Programa Terra da Gente é de combate ao 

déficit regulatótio 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. 

 O objetivo é de solucionar as problemáticas registrais do processo de 

urbanização que as cidades brasileiras enfrentaram e reconhecer que existe como 

característica os chamados “aglomerados subnormais”, os quais, segundo IBGE (2010), 

correspondem ao fenômeno relacionado à forte especulação imobiliária e fundiária, 

decorrente do espraiamento territorial do tecido urbano.  

 Nessa perspectiva, aplicaremos no âmbito do Programa Terra da Gente as 

tratativas da nova legislação que torna mais célere e mais seguro aos cidadãos o 

procedimento da Regularização Fundiária. Além de apresentar ao município o 

ordenamento registral dos imóveis que repercutirá no aspecto social e na política 

pública de acesso à moradia. 

 Diante do exposto, certo de que o proposto vem atender o interesse público, 

despeço-me no aguardo de sua aprovação.  

 Atenciosamente. 

 

 

Lélio Costa da Silva 

Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº XX DE XX DE XXXXX DE 2021. 

 

Altera a nomenclatura do Programa 

Municipal de Regularização Fundiária da 

Lei Municipal nº 8.739, de 19 de maio de 

2010, para “Programa Terra da Gente”, 

altera o art. 1º, o art. 2º, art. 3º, o art. 4º e 

acrescenta as alterações advindas da Lei 

Federal nº 13.465/2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições legais que lhe 

confere o artigo 94, incisos IV, da Lei Orgânica do Município. 

 

Art. 1° A presente lei altera o caput do art. 1º e seu parágrafo único da Lei Municipal nº 

8.739, de 19 de maio de 2010, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

  

 “Art. 1º Fica instituído o Programa de Regularização Fundiária do Município de 

Belém, denominado “Terra da Gente”, a ser implementado e administrado pela 

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - 

CODEM, competindo-lhe a formulação estratégica, o detalhamento operacional e a 

execução 

 

 Parágrafo Único - Para a execução do "Programa Terra da Gente", a CODEM 

utilizará os instrumentos jurídicos, adequados para cada área a ser regularizada, 

previstos na legislação pertinente em vigor, especialmente, na Lei Federal nº 13.465, de 

11 de julho de 2017, que dispôs a regularização fundiária urbana no âmbito nacional, 

observando posteriores diretrizes municipais aprovadas.” 

 

Art. 2° O art. 2º e o seu parágrafo único da Lei Municipal nº 8.739, de 19 de maio de 

2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 2º O “Programa Terra da Gente”, ora instituído abrangerá as áreas de 

domínio do Município de Belém e de domínio privado, observadas as diretrizes da Lei 

nº 13.465/2017, e em que haja interesse público para a implementação de projetos de 

interesse social, além dos bens dominicais e direitos decorrentes do patrimônio 

enfitêutico administrados pela CODEM. 

 

 Parágrafo único - Para fins de viabilização da regularização fundiária através do 

presente programa, poderá o Município de Belém desafetar suas áreas através de 

Decreto Municipal.” 

 

Art. 3° O art. 3º e o seu parágrafo único da Lei Municipal nº 8.739, de 19 de maio de 

2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 



 
 

 

 

 “Art. 3º As ações e metas do "Programa Terra da Gente" serão executadas com 

vistas a atender os cidadãos que recorrem, regularmente, aos serviços de regularização 

fundiária prestados pela CODEM, e também, aos moradores de áreas definidas como 

prioritárias por esta Companhia, a partir de critérios e estudos urbanísticos, técnicos, 

jurídicos e sociais. 

  

 Parágrafo Único - Em todos os casos apresentados, a CODEM dará especial 

ênfase à REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (RFIS), 

obedecendo à legislação pertinente, no sentido de priorizar as famílias que se encontram 

em situação de vulnerabilidade social.” 

 

Art. 4º O art. 4º e o seu parágrafo único da Lei Municipal nº 8.739, de 19 de maio de 

2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 4º Para a execução do "Programa Terra da Gente", a CODEM poderá 

articular-se com os órgãos e entidades que estejam envolvidos direta ou indiretamente 

na regularização fundiária no Município de Belém, para firmar Termos de cooperação e 

Convênios com outras instituições para que contribuam com a satisfatória execução do 

Programa.” 

 

Art. 5º O art. 4º e o seu parágrafo único da Lei Municipal nº 8.739, de 19 de maio de 

2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 5º Todos os terrenos pertencentes aos centros comunitários, as igrejas e a 

outras instituições religiosas existentes em áreas passíveis de Regularização Fundiária, 

que estejam legalmente constituídos, serão contemplados com os instrumentos de 

regularização.” 

 

Art. 6º O art. 6º da Lei Municipal nº 8.739, de 19 de maio de 2010, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

 “Art. 6º A matéria de que trata a presente Lei será regulamentada através de 

Legislação municipal e de Resolução normativa da CODEM.” 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Belém, 11 de junho de 2021. 

 

Edmilson Brito Rodrigues  

Prefeito Municipal 

 


