
COMUNICADO
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, EM

ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE
1997, INFORMA AOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS E

ASSOCIAÇÕES, O RECEBIMENTO DOS SEGUINTES RECURSOS:
MÊS:Fevereiro//2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTA R$
81 – Transporte Escolar 6.586,33
191 – Alimentação Escolar FNDE/MEC 167.651,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTA - R$
55789 – Bolsa Familia Ind  Gest. Desc. 22.647,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA R$
219 – Atenção Média/Alta Complex./Hosp.  293.246,05
220 – Custeio Vigilância em Saúde 71.544,40
251 – Custeio Atenção Básica 589.548,12
252- Assistência Farmacêutica 91.976,07

COMUNICADO
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, EM

ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE
1997, INFORMA AOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS E

ASSOCIAÇÕES, O RECEBIMENTO DOS SEGUINTES RECURSOS:
MÊS:março//2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONTA R$
81 – Transporte Escolar 7.736,32
191 – Alimentação Escolar FNDE/MEC 167.651,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTA – R$
55789 – Bolsa Familia Ind  Gest. Desc.
22.647,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – CONTA R$
219 – Atenção Média/Alta Complex./Hosp.  295.685,19
220 – Custeio Vigilância em Saúde 71.544,40
222 -  Saúde da Famili/PACS/Saúde Homen/Saúde na Escola 66.544,40
251 – Custeio Atenção Básica 610650,13
252- Assistência Farmacêutica 91.976,07
6008- Incentivo Equ.Mult. De Saúde Indígena Estado 1.000,00
377-Primeira Inf|ância- PIM 7.500,00
9044- Estrat. Saúde da Família 52.000,00
9045-Farmácia Básica Estadual 38.900,27
9047-Inc.Atenção Básica – Pies 106.543,43

LEI COMPLEMENTAR N° 445, DE 14 DE MAIO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA DISPOSITIVOS E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS
– PVG PREVISTA NO ANEXO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 195,

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º Esta Lei altera o Anexo II  da Lei Complementar  n.º  195, de 27 de
dezembro  de  2007,  bem como  prevê  de  forma  escalonada  um redutor  no
lançamento  do IPTU e aprova  o Mapa de Setores  do Município de Passo
Fundo.
Art.2ºA Planta de Valores Genéricos (PVG) do metro quadrado de terreno,
objeto  da  descrição  contida  no  Anexo  II,  que  integra  o  artigo  5º  da  Lei
Complementar  nº  195,  de  27  de  dezembro  de  2007,  passa  a  vigorar  em
conformidade com os valores discriminados no Anexo I da presente Lei.
Art.3º  Com  a  alteração  prevista  no  artigo  2º  desta  Lei  ,  prevendo  novos
valores para o metro quadrado dos terrenos, visto a defasagem da PVG, para
efeitos  de  base  de  cálculo  do  IPTU,  o  valor  venal  do  terreno,  tanto  das
unidades prediais como das unidades territoriais, será considerado da seguinte
forma, pelo período de 02(dois) anos:  
I – aos terrenos, que no ano de 2019 o valor venal base do IPTU lançado for
superior ao novo valor apurado, após a aplicação da nova Planta de Valores
Genéricos, para fins de base de cálculo será considerado o novo valor venal
determinado nesta Lei;



II – aos terrenos, que no ano de 2019, o valor venal base do IPTU lançado for
igual ou inferior ao novo valor venal apurado, após a aplicação da nova Planta
de Valores Genéricos será aplicado um redutor de 60% (sessenta por cento) no
novo valor venal do terreno, sendo que:
a)  para  os  terrenos que,  após a  aplicação do redutor previsto neste  inciso,
ficarem com o valor venal do IPTU calculado acima desse limite, será lançado
o mesmo valor de IPTU do ano de 2019;
b)  para os  terrenos que,  após a  aplicação do redutor  previsto neste inciso,
ficarem  com  o  valor  venal  do  IPTU  calculado  abaixo  desse  limite,  será
aplicado  o  acréscimo  até  o  valor  de  40%  da  nova  PVG,  nas  seguintes
condições:
b.1) para valores de IPTU com acréscimo de até 35,07 UFM's em relação ao
IPTU lançado em 2019, tomando como base os 40% do novo valor da PVG, o
lançamento será de forma integral, a contar do primeiro ano;
b.2)  para  valores  de IPTU com acréscimo entre  35,07 e  70,14 UFM's  em
relação ao IPTU lançado em 2019, o valor a ser lançado no primeiro ano se
limitará ao valor do IPTU de 2019 mais o acréscimo de 35,07 UFM's e no
segundo ano o valor do IPTU será lançado de forma integral;
b.3) para valores de IPTU com acréscimo superior a 70,14UFM's em relação
ao IPTU lançado em 2019, no primeiro ano será lançado o valor do IPTU de
2019 mais a metade do acréscimo e no segundo ano será lançado  o valor
integral.
Art.4º  Após  os  02(dois)  anos  de  vigência  da  Lei,  o  valor  do  IPTU  a  ser
lançado em UFM's será aquele apurado no ano anterior, a partir das regras
definidas no artigo 3º desta Lei, exceto se, nesse ínterim, houver alteração da
Planta de Valores Genéricos, prevista no Anexo II desta Lei. 
Art.5º Altera o inciso III do artigo 9º da Lei Complementar n.º 195, de 27 de
dezembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 9º (...)
III  -  gleba  urbana  é  a  porção  de  terras  que  não  tenha  sido  submetida  a
parcelamento de solo.
Art.6º Altera o art. 13 da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de
2007 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.13. O imposto é lançado com base nas alíquotas abaixo, aplicadas sobre o
valor venal do imóvel: 
I - para o imóvel construído, nos seguintes termos:
a)  0,6%  (seis  décimos  por  cento)  para  os  imóveis  situados  em  via  não
pavimentada e os situados em via pavimentada que possuírem muro regular e
passeio público
b)  0,9%  (nove  décimos  por  cento)  para  os  imóveis  situados  em  via
pavimentada que não possuírem muro regular e passeio público, cuja alíquota
será cobrada a contar de 1º de janeiro de 2.021.
II -para o imóvel não construído ou baldio:
a)  1%  (um  por  cento),  quando  situado  em  via  não  pavimentada  e  o
proprietário possuir, no máximo, dois terrenos, cuja área total seja de até 720
m² (setecentos e vinte metros quadrados);
b) 3% (três por cento) para os imóveis situados em qualquer localização de via
pavimentada  com  muro  regular  e  passeio  público  e  não  pavimentada
independente de existência de muro regular e passeio excetuando-se os casos
previstos na alínea anterior.
c) 4,5% (quatro e meio por cento) quando situado em via pavimentada e não
possuir muro regular e passeio público. 
§ 1º Para efeitos deste artigo, considera-se:
I -  muro regular elemento construtivo em tijolos ou similar,  grades, vidros,
telas (alambrado, soldada) ou similar, com no mínimo, oitenta centímetros de
altura, que configure fechamento total permanente da(s) testada(s) para a(as)
via(s) pública(s), salvo as situações especiais em que a inexistência seja para
fins de ajardinamento do imóvel construído. 
II - passeio público aquele regularmente pavimentado com no mínimo 1,50 m
(um metro e meio) de largura ou 60% (sessenta por cento) da largura total da
área  destinada  à  passagem de  pedestres,  o  que  for  maior,  de  acordo  com
especificações do Código de Obras.
§ 2º Nas regiões de baixa renda, que receberem beneficio de pavimentação de
qualquer natureza, fica suspensa a exigência de construção de muro e passeio,
durante dois anos a contar da execução. Em caso de impossibilidade física da
construção do melhoramento não incide, também, a alíquota onerada.



§  3º  Para  aquelas  vias  pavimentadas  que  não  possuam  meio-fio,
impossibilitando  a  construção  de  muro  regular  e  passeio,  a  alíquota  a  ser
cobrada será a menor prevista para o caso.
Art.7º Altera o inciso I,  II e o inciso IV e acrescenta o § 4º e §5º todos no
artigo 14 da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de 2007 com a
seguinte redação:
Art.14. (…)
I - o proprietário de um único imóvel construído, de valor venal não superior a
16.000(dezesseis mil) Unidades Fiscais Municipais (UFM`s), que lhe sirva de
residência, ainda que sobre o terreno existam outras edificações que sirvam de
residência a ascendentes ou descendentes dele;
II  -  o  proprietário  de  um  único  imóvel,  quando  pessoa  com  deficiência,
incapacitado de manter atividade laborativa; 
(…)
IV – viúvo(a)  ou com idade superior a 70(setenta) anos de idade,  quando
proprietário(a)  ou  usufrutuário(a)  de  um  único  imóvel  predial,  desde  que
resida nele, da seguinte forma:
a) isenção total quando o valor venal do imóvel seja até 56.000 UFM's;
b)  isenção  parcial,  quando o  valor  venal  do imóvel  seja  acima de  56.001
UFMs, sendo que a tributação recairá sobre o valor que exceder esse limite.
(…)
§4º Os beneficiários da isenção do IPTU previsto no inciso IV deste artigo,
somente terão isentado o referido tributo,  desde que  percebam uma renda
mensal inferior a 5(cinco) salários-mínimos.
§5º Para efeitos desta lei considera-se pessoa com deficiência aquela  que tem
todo e qualquer comprometimento a longo prazo que afeta a integridade da
pessoa e traz prejuízos na sua locomoção, na coordenação de movimento, na
fala, na compreensão de informações, na orientação espacial ou na percepção
e contato com as outras pessoas e se enquadra nas seguintes categorias:
I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do  corpo  humano,  acarretando  o  comprometimento  da  função  física,
apresentando-se  sob  a  forma  de  paraplegia,  paraparesia,  monoplegia,
monoparesia,  tetraplegia,  tetraparesia,  triplegia,  triparesia,  hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
nanismo,  membros  com  deformidade  congênita  ou  adquirida,  exceto  as
deformidades  estéticas  e  as  que  não  produzam  dificuldades  para  o
desempenho de funções;
II  - deficiência auditiva:  perda bilateral,  parcial ou total,  de quarenta e um
decibéis  (dB) ou  mais,  aferida  por  audiograma nas  frequências  de 500Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
III - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que
significa  acuidade  visual  entre  0,3  e  0,05  no  melhor  olho,  com a  melhor
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores;
IV  -  deficiência  intelectual:  funcionamento  intelectual  significativamente
inferior  à  média,  com  manifestação  antes  dos  dezoito  anos  e  limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a. comunicação;
b. cuidado pessoal;
c. habilidades sociais;
d. utilização dos recursos da comunidade;
e. saúde e segurança;
f. habilidades acadêmicas;
g. lazer; 
h. trabalho;
V - deficiência múltipla associação de duas ou mais deficiências;
§6º A condição de pessoa com deficiência será atestado mediante a   utilização
de formulário,  aprovado por Decreto,  seguindo os critérios de diagnósticos
dela constantes, firmado em conjunto, no caso de:
I – deficiência física ou visual, por dois médicos;
II – deficiência mental ou autista, por um médico e um psicólogo. 
Art.8º  Fica  aprovado  o  Mapa  de  Setores  do  Município  de  Passo  Fundo,
conforme Anexo II,  fazendo parte integrante da Lei Complementar n.º 195,
de 27 de dezembro de 2007.



Parágrafo único. Para a existência de novos loteamentos o valor unitário do
metro  quadrado  será  definido  tomando-se  por  base  os  loteamentos  já
existentes  e lançados na planta de valores  com características semelhantes,
considerando-se  a  localização,  zoneamento  PDDI,  infraestrutura,  serviços,
tamanho do lote, entre outros aspectos.
Art.9º  A Planta de Valores Genéricos deverá ser revista  a cada  05(cinco)
anos, a contar da publicação da presente Lei.
Art. 10. Revoga-se as disposições em contrário em especial o artigo 6º e o §2º
do artigo 13 e o inciso III do artigo 14, todos da Lei Complementar n.º 195, de
27 de dezembro de 2007 
Art.11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020.

DECRETO Nº 45/2019
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO DA REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
URBANA,  NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos para a tramitação dos processos
administrativos  para  a  implantação  da  Regularização  Fundiária  Urbana
(REURB)  no  âmbito  do  Município  de  Passo  Fundo,  de  acordo  com  as
diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n.º 13.465/2017 e Decreto Federal n.º
9.310/2018.
Art. 2º Os pedidos de Regularização Fundiária Urbana - REURB deverão ser
protocolados no Município de  Passo Fundo, através de requerimento formal,
que será encaminhado à Comissão de Regularização Fundiária, que verificará
tecnicamente a viabilidade para regularização fundiária proposta.
Parágrafo  Único  –  A  Regularização  Fundiária  Urbana  –  REURB também
poderá ser instaurada “ex officio” pelo Município, por meio de publicação de
edital.
Capítulo II
DO PROCEDIMENTO DA REURB
SEÇÃO I
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERIMENTO
Art.  3º  O  requerimento  dirigido  à  Comissão  de  Regularização  Fundiária
deverá  conter  o  memorial  descritivo,  que  identifique  a  área  objeto  da
regularização, bem como comprovar a legitimação para realizar o pedido de
requerimento de REURB e indicar qual a modalidade a ser classificada.
§ 1º Se requerido individualmente, por um de seus beneficiários, deverá ser
anexado comprovante de residência, em nome do Requerente, referente a área
a ser regularizada.
§  2º  Se  requerido  coletivamente,  por  seus  beneficiários,  seja  através  de
cooperativas  habitacionais,  associações  de  moradores,  fundações,
organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou
outras entidades civis, deverá haver a demonstração da pertinência temática,
bem como a ata de reunião relatando a decisão, e com a lista de presenças com
respectivas assinaturas.
§  3º  Se  requerido  pelos  proprietários  dos  imóveis  ou  dos  terrenos,  dos
loteadores  ou  incorporadores,  deverá  haver  a  comprovação  do  título  de
propriedade do imóvel o qual se objetiva a regularização.
Art. 4º Para fins de apuração de admissibilidade do requerimento por pessoas
jurídicas, será exigido comprovante de que a ocupação já estava consolidada
em 22 de dezembro de 2016.
§ 1º O comprovante referido será aceito por meio de documentos, fotografias
ou  qualquer  outro  meio  hábil  a  comprovar  a  data  em que  a  ocupação foi
consolidada.
§ 2º No caso de REURB instaurada sobre área de propriedade do Município, a
manifestação do Setor de Patrimônio atestando a consolidação da ocupação
em data anterior a 22 de dezembro de 2016 suprirá o comprovante exigido no
“caput”  deste artigo.
SEÇÃO II
DA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA A SER REGULARIZADA
Art. 5º São requisitos para caracterização e ou delimitação do núcleo urbano a
ser regularizado:



I - cópia atualizada da matrícula do imóvel que compõem o núcleo urbano
informal, expedida por Cartório de Registro de Imóveis competente;
II - croqui de localização do núcleo urbano informal, contendo, suas medidas
perimetrais, área total, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores
de seus limites, nome dos proprietários confrontantes, nome e distância da rua
mais próxima e demais informações pertinentes;
III  -  estudo  preliminar  das  desconformidades  e  da  situação  jurídica,
urbanística e ambiental atual do núcleo urbano informal.
SEÇÃO III
DA CLASSIFICAÇÃO DE INTERESSE
Art. 6º A classificação da modalidade de interesse da REURB poderá ser de
interesse social ou  de interesse específico.
§  1º  No  caso  de  classificação  de  interesse  social  (REURB-S),  todos  os
beneficiários da área a ser regularizada devem se submeter ao Cadastro da
Secretaria Municipal de Habitação.
§ 2º No caso de optar pela classificação de interesse específico (REURB-E),
deverá ser apresentado ficha cadastral  individual  contendo nome completo,
RG, CPF e indicação da renda total familiar.
Art. 7º A Reurb-S (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social) será
instaurada  para  regularizar  os  núcleos  urbanos  informais  ocupados
predominantemente por população de baixa renda, cujo limite de renda bruta
familiar não exceda a 3(três) salários-mínimos nacional.
§  1º  Para  fins  de  comprovação  da  renda  serão  consideradas  as  famílias
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo Federal.
§2º Considera-se entidade familiar toda comunhão de vida instituída com a
finalidade de convivência familiar e que se mantém pela contribuição de seus
membros.
§3º Renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente
pela totalidade dos membros da entidade familiar, maiores de dezesseis anos,
excluindo-se  os  rendimentos  concedidos  por  programas  oficiais  de
transferência  de  renda  e  de  benefícios  assistenciais,  bem  como  o  valor
comprovadamente pago a título de contribuição previdenciária oficial.
§4º  Na  regularização  efetuada  através  de  Reurb-S,  não  será  exigido  da
respectiva família o pagamento do valor do terreno.
Art. 8º A Reurb-E (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico)
será  aplicada  para  regularizar  os  núcleos  urbanos  informais  ocupados  por
população não qualificada  como de “baixa  renda”,  ou seja,  cujo limite  de
renda  bruta  familiar  ultrapasse  o   equivalente  a   3(três)  salários-mínimos
nacional.  
Art.9º  A  regularização  fundiária  poderá  ocorrer  através  da  aplicação
concomitante de Reurb-S e Reurb-E. 
Art. 10. As famílias cuja renda mensal bruta ultrapassar o valor equivalente a
3 (três) salários-mínimos nacionais, deverão pagar ao Município o valor do
respectivo lote.
§ 1º O pagamento de que trata o caput deste artigo deverá ocorrer após prévia
avaliação do lote pelo Município, podendo o respectivo valor ser parcelado
em, no máximo, 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas.
§  2º  No pagamento  de que  trata  este  artigo,  serão  aplicados  os  descontos
previstos a seguir:
a) 50% (cinquenta por cento) de desconto  para famílias com renda familiar
bruta  mensal  de  mais  de  3(três)  salários-mínimos  até  5(cinco)  salários-
mínimos nacional;
b) 30% (trinta por cento) de desconto para famílias com renda familiar bruta
mensal de mais de 05 (cinco) salários-mínimos até 07(sete) salários-mínimos
nacional.
c) 20% (vinte por cento) de desconto para famílias com renda familiar bruta
mensal de mais de 07(sete) salários-mínimos nacional.
§ 3º  O valor mínimo da parcela será de 25 UFM – Unidade Fiscal Municipal.
Art. 11. Excluem-se da necessidade de pagamento do valor do respectivo lote
aquelas  famílias  cuja  regularização  do  imóvel  esteja  ocorrendo  através  de
Reurb-S,  bem  como  as  que,  comprovadamente,  já  celebraram  respectivo
Contrato de Compra e Venda com o Município e que dito Contrato já esteja
quitado ou prescrito o direito de cobrança por parte do Município.



§ 1º  Ficam,  também,  excluídas  da  necessidade  de pagamento  do  valor  do
respectivo  lote  aquelas  famílias  que,  comprovadamente  celebraram
respectivos  Contratos  de  Compra  e  Venda  com o  mutuário  primitivo  que
firmou Contrato de Compra e Venda com o Município, ou com terceiros que
contrataram com o mutuário primitivo, e cujo o Contrato com o Município já
esteja quitado ou prescrito o direito de cobrança por parte da Municipalidade.
§ 2º Na hipótese de sucessivos contratos celebrados com o mutuário primitivo,
assim  considerado  aquele  que  celebrou  o  Contrato  com  o  Município,  e
posteriormente  por  terceiros,  deverá  haver  a  comprovação  da  cadeia
sucessória  de  contratos  por  parte  da  família  a  ser  beneficiada  com  a
regularização para ficar desobrigada do pagamento do lote ao Município.
Art.  12.  O  pedido  de  regularização  deve  vir  acompanhado  dos  seguintes
documentos, observado o disposto no art. 35 da Lei Federal nº 13.465, de 11
de julho de 2017:
I  -  levantamento  planialtimétrico  e  cadastral,  com  georreferenciamento,
subscrito  por  profissional  competente,  acompanhado  de  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas
públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do
núcleo a ser regularizado;
II  -  planta do perímetro do núcleo urbano informal  com demonstração das
matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;
III  -  estudo  preliminar  das  desconformidades  e  da  situação  jurídica,
urbanística e ambiental;
IV - projeto urbanístico;
V - memoriais descritivos;
VI  -  proposta  de  soluções  para  questões  ambientais,  urbanísticas  e  de
reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;
VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;
VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o
caso;
IX - proposta de cronograma físico de serviços e implantação de obras de
infraestrutura  essencial,  compensações  urbanísticas,  ambientais  e  outras,
quando  houver,  definidas  por  ocasião  da  aprovação  do  projeto  de
regularização fundiária; 
X  -  minuta  de  termo  de  compromisso  a  ser  assinado  pelos  responsáveis,
públicos ou privados,  pelo cumprimento  do cronograma físico  definido no
inciso IX deste artigo.
§1º  O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características
da  ocupação  e  da  área  ocupada  para  definir  parâmetros  urbanísticos  e
ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as
áreas destinadas a uso público, quando for o caso.
§2º  Os  documentos  previstos  neste  artigo,  bem  como  o  projeto  de
regularização fundiária, poderão ser dispensados total ou parcialmente quando
se  tratar  de  núcleos  urbanos  já  regularizados  e  registrados  em  nome  do
Município, onde a titulação de seus ocupantes se encontre pendente, ou seja,
quando o parcelamento do solo já estiver registrado no Cartório de Registro de
Imóveis e os lotes individualizados em matrículas próprias.
§  3º  Na  hipótese  do  §2º  deste  artigo,  a  titulação  dos  ocupantes   ocorrerá
através de  processo simplificado, devendo obedecer as seguintes fases:
a) instauração do Processo de REURB pelo Município, através de Edital que
deverá conter as  matrículas que serão abrangidas;
c) levantamento de campo pelos servidores da SEHAB, conferindo, moradia
por  moradia,  a  família  ocupante,   colhendo  a  documentação  da  família
(carteira  de identidade,  CPF,  comprovante  de endereço,  certidão de estado
civil  ou  declaração  de  união  estável,  eventual  Contrato  de  Promessa  de
Compra e Venda celebrado com o Município e/ou com terceiros, e  declaração
de posse mansa e pacífica) e efetuando registro fotográfico da família;
d)  saneamento do processo pela Comissão de Regularização Fundiária;
e)  decisão  do  Sr.  Prefeito  homologando  o  Parecer  da  Comissão  de
Regularização Fundiária  e determinando a expedição da CRF (Certidão de
Regularização Fundiária);
f)  expedição  da  CRF (Certidão  de Regularização  Fundiária)  por  parte  da
Comissão de Regularização Fundiária;
g)  registro  da  CRF (Certidão  de  Regularização  Fundiária)  no  Cartório  de
Registro de Imóveis.



SEÇÃO IV
DA COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Art. 13. Objetivando conduzir o procedimento administrativo de REURB no
âmbito  municipal  será  instituída,  por  ato  do  Prefeito:  "Comissão  de
Regularização Fundiária", composta no mínimo por:
I - um representante da Secretaria de Planejamento responsável pela análise
urbanística dos processos de REURB;
II  -  um representante  da  Secretaria  de  Habitação  responsável  pela  análise
social dos processos de REURB;
III - um representante da  Procuradoria do Município, responsável pela análise
jurídica dos processos de REURB;
IV  –  um representante  da  Coordenadoria  de  Patrimônio,  da  Secretaria  de
Administração, responsável pela análise patrimonial dos imóveis pertencentes
ao município nos processos de REURB.
Parágrafo único. Ficará o representante da Secretaria de Habitação , indicado
no  inciso  II  deste  artigo,  responsável  pela  coordenação  dos  trabalhos  da
Comissão.
Art. 14. Constituem atribuições da Comissão de Regularização Fundiária:
I - estabelecer áreas prioritárias para a regularização fundiária;
II - propor a abertura dos processos de REURB de iniciativa do município;
III - conduzir os processos de REURB no âmbito da administração municipal;
IV - produzir os atos administrativos correspondentes aos processos de Reurb;
V - mediar eventuais conflitos que surgirem no transcorrer dos processos de
REURB;
VI -  emitir  parecer  único conclusivo  multidisciplinar  a  fim de subsidiar  a
emissão da Certidão de Regularização Fundiária – CRF;
VII - solicitar, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, o registro
do processo de REURB, quando de interesse social;
VIII  -  fiscalizar  o  recebimento  das obras  de  infraestrutura  essencial  e  das
compensações urbanísticas e ambientais previstas no projeto urbanístico e no
termo de compromisso;
IX - assessorar o Prefeito naquilo que disser respeito à REURB;
X - dar publicidade aos trabalhos e decisões da Comissão.
Art. 15. O mandato dos membros da Comissão corresponderá ao período de 2
(dois) anos, contados a partir da publicação da portaria de nomeação, podendo
haver recondução.
Capítulo III
DO SANEAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art.  16.  As  plantas  e  o  memorial  descritivo  do  Projeto  de  Regularização
Fundiária ou do Auto de Demarcação Urbanística, deverão ser assinados por
profissional legalmente habilitado.
Art.  17.  Após  a  apresentação  do  Projeto  de  Regularização  Fundiária  e
juntados  todos  os  documentos  necessários  aos  processos,  o  processo  será
encaminhado  à Comissão de Regularização Fundiária para análise e parecer.
Art.  18.  A  Comissão  de  Regularização  Fundiária  emitirá  parecer
fundamentado acerca do deferimento ou indeferimento da expedição da CRF -
Certidão de Regularização Fundiária.
Art.19.  Com a  decisão  final,  acompanhada  da Certidão,  será  encaminhada
para  o  chefe  do  Poder  Executivo  para  aprovação  da  certidão  e  posterior
devolução à Secretaria de Habitação com a Certidão devidamente assinada.
Capítulo IV
DA EMISSÃO DA CRF - Certidão de Regularização Fundiária
Art.  20.A  CRF  é  o  ato  administrativo  de  aprovação  da  REURB  que
acompanhará  o  projeto  de  regularização  fundiária  aprovado  e  conterá,  no
mínimo: 
I -o nome do núcleo urbano regularizado; 
II – a localização do núcleo urbano regularizado;
III - a modalidade da REURB;
IV - os responsáveis pelas obras e pelos serviços constantes do cronograma;
V - a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando possível; e
VI - a listagem dos ocupantes que houverem adquirido a unidade, por meio de
título de legitimação fundiária ou de ato único de registro, que conterá o nome
do ocupante, o seu estado civil, a sua a profissão, o seu número de inscrição
no CPF, o número de sua carteira de identidade e a sua a filiação.



Parágrafo único. A CRF, na hipótese de REURB somente para titulação final
dos beneficiários de núcleos urbanos informais já registrados junto ao cartório
de registro de imóveis, dispensa a apresentação do projeto de regularização
fundiária aprovado.
Art.  21.  A emissão da Certidão de Regularização Fundiária será feita  pela
Comissão de Regularização Fundiária e, após assinada pelo Chefe do poder
Executivo, será encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis.
Capítulo  V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.   22  .  Na  regularização  fundiária  de  que  trata  este  Decreto,    ficam
dispensadas as exigências legais atinentes a dimensões mínimas dos lotes, das
testadas,  do gabarito  das   ruas  e  das  áreas  destinadas ao uso público,  nos
termos do §1º do art. 11 da Lei Federal nº 13.465/2017.
Art.  23.   Para  fins  da  REURB,  ficam  dispensadas  a  desafetação  e  as
exigências previstas no inciso I do caput do art. 17 da Lei nº8.666, de 21 de
junho de 1993, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 13.465/2017.
Art. 24. Os núcleos urbanos informais que,  por ventura, estiverem em áreas
com restrição ambiental ou em áreas de preservação permanente, poderão ser
regularizados  desde  que  comprovadas  melhorias  ambientais  em  relação  à
situação atual,  devendo ser observado o previsto no §2º  do art.  11 da Lei
Federal nº 13.465/2017.
Art.25.  A  regularização  fundiária  não  será  concedida  caso  o  respectivo
ocupante:
a) seja possuidor ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural; 
b) já tenha sido contemplado com imóvel pelo poder público em outro local. 
Art. 26. Os casos omissos no presente Decreto serão resolvidos pela Comissão
de  Regularização  Fundiária,  observadas  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º
13.645/2017 e Decreto Federal n.º 9.310/2018.
Art. 27. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Luciano Azevedo –  Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Sec. de Administração


	COMUNICADO
	O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997, INFORMA AOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES, O RECEBIMENTO DOS SEGUINTES RECURSOS:
	MÊS:Fevereiro//2019
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTA R$
	81 – Transporte Escolar 6.586,33
	191 – Alimentação Escolar FNDE/MEC 167.651,20
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTA - R$
	55789 – Bolsa Familia Ind Gest. Desc. 22.647,62
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA R$
	219 – Atenção Média/Alta Complex./Hosp. 293.246,05
	220 – Custeio Vigilância em Saúde 71.544,40
	251 – Custeio Atenção Básica 589.548,12
	252- Assistência Farmacêutica 91.976,07
	COMUNICADO
	O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997, INFORMA AOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES, O RECEBIMENTO DOS SEGUINTES RECURSOS:
	MÊS:março//2019
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONTA R$
	81 – Transporte Escolar 7.736,32
	191 – Alimentação Escolar FNDE/MEC 167.651,20
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTA – R$
	55789 – Bolsa Familia Ind Gest. Desc.
	22.647,62
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – CONTA R$
	219 – Atenção Média/Alta Complex./Hosp. 295.685,19
	220 – Custeio Vigilância em Saúde 71.544,40
	222 - Saúde da Famili/PACS/Saúde Homen/Saúde na Escola 66.544,40
	251 – Custeio Atenção Básica 610650,13
	252- Assistência Farmacêutica 91.976,07
	6008- Incentivo Equ.Mult. De Saúde Indígena Estado 1.000,00
	377-Primeira Inf|ância- PIM 7.500,00
	9044- Estrat. Saúde da Família 52.000,00
	9045-Farmácia Básica Estadual 38.900,27
	9047-Inc.Atenção Básica – Pies 106.543,43
	LEI COMPLEMENTAR N° 445, DE 14 DE MAIO DE 2019.
	(Do Poder Executivo Municipal)
	ALTERA DISPOSITIVOS E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS – PVG PREVISTA NO ANEXO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 195, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
	Art.1º Esta Lei altera o Anexo II da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de 2007, bem como prevê de forma escalonada um redutor no lançamento do IPTU e aprova o Mapa de Setores do Município de Passo Fundo.
	Art.2ºA Planta de Valores Genéricos (PVG) do metro quadrado de terreno, objeto da descrição contida no Anexo II, que integra o artigo 5º da Lei Complementar nº 195, de 27 de dezembro de 2007, passa a vigorar em conformidade com os valores discriminados no Anexo I da presente Lei.
	Art.3º Com a alteração prevista no artigo 2º desta Lei , prevendo novos valores para o metro quadrado dos terrenos, visto a defasagem da PVG, para efeitos de base de cálculo do IPTU, o valor venal do terreno, tanto das unidades prediais como das unidades territoriais, será considerado da seguinte forma, pelo período de 02(dois) anos:
	I – aos terrenos, que no ano de 2019 o valor venal base do IPTU lançado for superior ao novo valor apurado, após a aplicação da nova Planta de Valores Genéricos, para fins de base de cálculo será considerado o novo valor venal determinado nesta Lei;
	II – aos terrenos, que no ano de 2019, o valor venal base do IPTU lançado for igual ou inferior ao novo valor venal apurado, após a aplicação da nova Planta de Valores Genéricos será aplicado um redutor de 60% (sessenta por cento) no novo valor venal do terreno, sendo que:
	a) para os terrenos que, após a aplicação do redutor previsto neste inciso, ficarem com o valor venal do IPTU calculado acima desse limite, será lançado o mesmo valor de IPTU do ano de 2019;
	b) para os terrenos que, após a aplicação do redutor previsto neste inciso, ficarem com o valor venal do IPTU calculado abaixo desse limite, será aplicado o acréscimo até o valor de 40% da nova PVG, nas seguintes condições:
	b.1) para valores de IPTU com acréscimo de até 35,07 UFM's em relação ao IPTU lançado em 2019, tomando como base os 40% do novo valor da PVG, o lançamento será de forma integral, a contar do primeiro ano;
	b.2) para valores de IPTU com acréscimo entre 35,07 e 70,14 UFM's em relação ao IPTU lançado em 2019, o valor a ser lançado no primeiro ano se limitará ao valor do IPTU de 2019 mais o acréscimo de 35,07 UFM's e no segundo ano o valor do IPTU será lançado de forma integral;
	b.3) para valores de IPTU com acréscimo superior a 70,14UFM's em relação ao IPTU lançado em 2019, no primeiro ano será lançado o valor do IPTU de 2019 mais a metade do acréscimo e no segundo ano será lançado  o valor integral.
	Art.4º Após os 02(dois) anos de vigência da Lei, o valor do IPTU a ser lançado em UFM's será aquele apurado no ano anterior, a partir das regras definidas no artigo 3º desta Lei, exceto se, nesse ínterim, houver alteração da Planta de Valores Genéricos, prevista no Anexo II desta Lei.
	Art.5º Altera o inciso III do artigo 9º da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:
	Art. 9º (...)
	III - gleba urbana é a porção de terras que não tenha sido submetida a parcelamento de solo.
	Art.6º Altera o art. 13 da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de 2007 que passa a vigorar com a seguinte redação:
	Art.13. O imposto é lançado com base nas alíquotas abaixo, aplicadas sobre o valor venal do imóvel:
	I - para o imóvel construído, nos seguintes termos:
	a) 0,6% (seis décimos por cento) para os imóveis situados em via não pavimentada e os situados em via pavimentada que possuírem muro regular e passeio público
	b) 0,9% (nove décimos por cento) para os imóveis situados em via pavimentada que não possuírem muro regular e passeio público, cuja alíquota será cobrada a contar de 1º de janeiro de 2.021.
	II -para o imóvel não construído ou baldio:
	a) 1% (um por cento), quando situado em via não pavimentada e o proprietário possuir, no máximo, dois terrenos, cuja área total seja de até 720 m² (setecentos e vinte metros quadrados);
	b) 3% (três por cento) para os imóveis situados em qualquer localização de via pavimentada com muro regular e passeio público e não pavimentada independente de existência de muro regular e passeio excetuando-se os casos previstos na alínea anterior.
	c) 4,5% (quatro e meio por cento) quando situado em via pavimentada e não possuir muro regular e passeio público.
	§ 1º Para efeitos deste artigo, considera-se:
	I - muro regular elemento construtivo em tijolos ou similar, grades, vidros, telas (alambrado, soldada) ou similar, com no mínimo, oitenta centímetros de altura, que configure fechamento total permanente da(s) testada(s) para a(as) via(s) pública(s), salvo as situações especiais em que a inexistência seja para fins de ajardinamento do imóvel construído.
	II - passeio público aquele regularmente pavimentado com no mínimo 1,50 m (um metro e meio) de largura ou 60% (sessenta por cento) da largura total da área destinada à passagem de pedestres, o que for maior, de acordo com especificações do Código de Obras.
	§ 2º Nas regiões de baixa renda, que receberem beneficio de pavimentação de qualquer natureza, fica suspensa a exigência de construção de muro e passeio, durante dois anos a contar da execução. Em caso de impossibilidade física da construção do melhoramento não incide, também, a alíquota onerada.
	§ 3º Para aquelas vias pavimentadas que não possuam meio-fio, impossibilitando a construção de muro regular e passeio, a alíquota a ser cobrada será a menor prevista para o caso.
	Art.7º Altera o inciso I, II e o inciso IV e acrescenta o § 4º e §5º todos no artigo 14 da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de 2007 com a seguinte redação:
	Art.14. (…)
	I - o proprietário de um único imóvel construído, de valor venal não superior a 16.000(dezesseis mil) Unidades Fiscais Municipais (UFM`s), que lhe sirva de residência, ainda que sobre o terreno existam outras edificações que sirvam de residência a ascendentes ou descendentes dele;
	II - o proprietário de um único imóvel, quando pessoa com deficiência, incapacitado de manter atividade laborativa;
	(…)
	IV – viúvo(a) ou com idade superior a 70(setenta) anos de idade, quando proprietário(a) ou usufrutuário(a) de um único imóvel predial, desde que resida nele, da seguinte forma:
	a) isenção total quando o valor venal do imóvel seja até 56.000 UFM's;
	b) isenção parcial, quando o valor venal do imóvel seja acima de 56.001 UFMs, sendo que a tributação recairá sobre o valor que exceder esse limite.
	(…)
	§4º Os beneficiários da isenção do IPTU previsto no inciso IV deste artigo, somente terão isentado o referido tributo, desde que percebam uma renda mensal inferior a 5(cinco) salários-mínimos.
	§5º Para efeitos desta lei considera-se pessoa com deficiência aquela que tem todo e qualquer comprometimento a longo prazo que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízos na sua locomoção, na coordenação de movimento, na fala, na compreensão de informações, na orientação espacial ou na percepção e contato com as outras pessoas e se enquadra nas seguintes categorias:
	I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
	II - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
	III - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
	IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
	a. comunicação;
	b. cuidado pessoal;
	c. habilidades sociais;
	d. utilização dos recursos da comunidade;
	e. saúde e segurança;
	f. habilidades acadêmicas;
	g. lazer;
	h. trabalho;
	V - deficiência múltipla associação de duas ou mais deficiências;
	§6º A condição de pessoa com deficiência será atestado mediante a utilização de formulário, aprovado por Decreto, seguindo os critérios de diagnósticos dela constantes, firmado em conjunto, no caso de:
	I – deficiência física ou visual, por dois médicos;
	II – deficiência mental ou autista, por um médico e um psicólogo.
	Art.8º Fica aprovado o Mapa de Setores do Município de Passo Fundo, conforme Anexo II, fazendo parte integrante da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de 2007.
	Parágrafo único. Para a existência de novos loteamentos o valor unitário do metro quadrado será definido tomando-se por base os loteamentos já existentes e lançados na planta de valores com características semelhantes, considerando-se a localização, zoneamento PDDI, infraestrutura, serviços, tamanho do lote, entre outros aspectos.
	Art.9º A Planta de Valores Genéricos deverá ser revista a cada 05(cinco) anos, a contar da publicação da presente Lei.
	Art. 10. Revoga-se as disposições em contrário em especial o artigo 6º e o §2º do artigo 13 e o inciso III do artigo 14, todos da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de 2007
	Art.11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020.
	DECRETO Nº 45/2019
	DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
	Capítulo I
	DISPOSIÇÕES GERAIS
	Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos para a tramitação dos processos administrativos para a implantação da Regularização Fundiária Urbana (REURB) no âmbito do Município de Passo Fundo, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n.º 13.465/2017 e Decreto Federal n.º 9.310/2018.
	Art. 2º Os pedidos de Regularização Fundiária Urbana - REURB deverão ser protocolados no Município de Passo Fundo, através de requerimento formal, que será encaminhado à Comissão de Regularização Fundiária, que verificará tecnicamente a viabilidade para regularização fundiária proposta.
	Parágrafo Único – A Regularização Fundiária Urbana – REURB também poderá ser instaurada “ex officio” pelo Município, por meio de publicação de edital.
	Capítulo II
	DO PROCEDIMENTO DA REURB
	SEÇÃO I
	DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERIMENTO
	Art. 3º O requerimento dirigido à Comissão de Regularização Fundiária deverá conter o memorial descritivo, que identifique a área objeto da regularização, bem como comprovar a legitimação para realizar o pedido de requerimento de REURB e indicar qual a modalidade a ser classificada.
	§ 1º Se requerido individualmente, por um de seus beneficiários, deverá ser anexado comprovante de residência, em nome do Requerente, referente a área a ser regularizada.
	§ 2º Se requerido coletivamente, por seus beneficiários, seja através de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras entidades civis, deverá haver a demonstração da pertinência temática, bem como a ata de reunião relatando a decisão, e com a lista de presenças com respectivas assinaturas.
	§ 3º Se requerido pelos proprietários dos imóveis ou dos terrenos, dos loteadores ou incorporadores, deverá haver a comprovação do título de propriedade do imóvel o qual se objetiva a regularização.
	Art. 4º Para fins de apuração de admissibilidade do requerimento por pessoas jurídicas, será exigido comprovante de que a ocupação já estava consolidada em 22 de dezembro de 2016.
	§ 1º O comprovante referido será aceito por meio de documentos, fotografias ou qualquer outro meio hábil a comprovar a data em que a ocupação foi consolidada.
	§ 2º No caso de REURB instaurada sobre área de propriedade do Município, a manifestação do Setor de Patrimônio atestando a consolidação da ocupação em data anterior a 22 de dezembro de 2016 suprirá o comprovante exigido no “caput” deste artigo.
	SEÇÃO II
	DA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA A SER REGULARIZADA
	Art. 5º São requisitos para caracterização e ou delimitação do núcleo urbano a ser regularizado:
	I - cópia atualizada da matrícula do imóvel que compõem o núcleo urbano informal, expedida por Cartório de Registro de Imóveis competente;
	II - croqui de localização do núcleo urbano informal, contendo, suas medidas perimetrais, área total, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, nome dos proprietários confrontantes, nome e distância da rua mais próxima e demais informações pertinentes;
	III - estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental atual do núcleo urbano informal.
	SEÇÃO III
	DA CLASSIFICAÇÃO DE INTERESSE
	Art. 6º A classificação da modalidade de interesse da REURB poderá ser de interesse social ou de interesse específico.
	§ 1º No caso de classificação de interesse social (REURB-S), todos os beneficiários da área a ser regularizada devem se submeter ao Cadastro da Secretaria Municipal de Habitação.
	§ 2º No caso de optar pela classificação de interesse específico (REURB-E), deverá ser apresentado ficha cadastral individual contendo nome completo, RG, CPF e indicação da renda total familiar.
	Art. 7º A Reurb-S (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social) será instaurada para regularizar os núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, cujo limite de renda bruta familiar não exceda a 3(três) salários-mínimos nacional.
	§ 1º Para fins de comprovação da renda serão consideradas as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo Federal.
	§2º Considera-se entidade familiar toda comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência familiar e que se mantém pela contribuição de seus membros.
	§3º Renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da entidade familiar, maiores de dezesseis anos, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais, bem como o valor comprovadamente pago a título de contribuição previdenciária oficial.
	§4º Na regularização efetuada através de Reurb-S, não será exigido da respectiva família o pagamento do valor do terreno.
	Art. 8º A Reurb-E (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico) será aplicada para regularizar os núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada como de “baixa renda”, ou seja, cujo limite de renda bruta familiar ultrapasse o equivalente a 3(três) salários-mínimos nacional.
	Art.9º A regularização fundiária poderá ocorrer através da aplicação concomitante de Reurb-S e Reurb-E.
	Art. 10. As famílias cuja renda mensal bruta ultrapassar o valor equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, deverão pagar ao Município o valor do respectivo lote.
	§ 1º O pagamento de que trata o caput deste artigo deverá ocorrer após prévia avaliação do lote pelo Município, podendo o respectivo valor ser parcelado em, no máximo, 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas.
	§ 2º No pagamento de que trata este artigo, serão aplicados os descontos previstos a seguir:
	a) 50% (cinquenta por cento) de desconto para famílias com renda familiar bruta mensal de mais de 3(três) salários-mínimos até 5(cinco) salários-mínimos nacional;
	b) 30% (trinta por cento) de desconto para famílias com renda familiar bruta mensal de mais de 05 (cinco) salários-mínimos até 07(sete) salários-mínimos nacional.
	c) 20% (vinte por cento) de desconto para famílias com renda familiar bruta mensal de mais de 07(sete) salários-mínimos nacional.
	§ 3º O valor mínimo da parcela será de 25 UFM – Unidade Fiscal Municipal.
	Art. 11. Excluem-se da necessidade de pagamento do valor do respectivo lote aquelas famílias cuja regularização do imóvel esteja ocorrendo através de Reurb-S, bem como as que, comprovadamente, já celebraram respectivo Contrato de Compra e Venda com o Município e que dito Contrato já esteja quitado ou prescrito o direito de cobrança por parte do Município.
	§ 1º Ficam, também, excluídas da necessidade de pagamento do valor do respectivo lote aquelas famílias que, comprovadamente celebraram respectivos Contratos de Compra e Venda com o mutuário primitivo que firmou Contrato de Compra e Venda com o Município, ou com terceiros que contrataram com o mutuário primitivo, e cujo o Contrato com o Município já esteja quitado ou prescrito o direito de cobrança por parte da Municipalidade.
	§ 2º Na hipótese de sucessivos contratos celebrados com o mutuário primitivo, assim considerado aquele que celebrou o Contrato com o Município, e posteriormente por terceiros, deverá haver a comprovação da cadeia sucessória de contratos por parte da família a ser beneficiada com a regularização para ficar desobrigada do pagamento do lote ao Município.
	Art. 12. O pedido de regularização deve vir acompanhado dos seguintes documentos, observado o disposto no art. 35 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017:
	I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;
	II - planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;
	III - estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;
	IV - projeto urbanístico;
	V - memoriais descritivos;
	VI - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;
	VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;
	VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso;
	IX - proposta de cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária;
	X - minuta de termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo.
	§1º O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso.
	§2º Os documentos previstos neste artigo, bem como o projeto de regularização fundiária, poderão ser dispensados total ou parcialmente quando se tratar de núcleos urbanos já regularizados e registrados em nome do Município, onde a titulação de seus ocupantes se encontre pendente, ou seja, quando o parcelamento do solo já estiver registrado no Cartório de Registro de Imóveis e os lotes individualizados em matrículas próprias.
	§ 3º Na hipótese do §2º deste artigo, a titulação dos ocupantes ocorrerá através de processo simplificado, devendo obedecer as seguintes fases:
	a) instauração do Processo de REURB pelo Município, através de Edital que deverá conter as matrículas que serão abrangidas;
	c) levantamento de campo pelos servidores da SEHAB, conferindo, moradia por moradia, a família ocupante, colhendo a documentação da família (carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de estado civil ou declaração de união estável, eventual Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado com o Município e/ou com terceiros, e declaração de posse mansa e pacífica) e efetuando registro fotográfico da família;
	d) saneamento do processo pela Comissão de Regularização Fundiária;
	e) decisão do Sr. Prefeito homologando o Parecer da Comissão de Regularização Fundiária e determinando a expedição da CRF (Certidão de Regularização Fundiária);
	f) expedição da CRF (Certidão de Regularização Fundiária) por parte da Comissão de Regularização Fundiária;
	g) registro da CRF (Certidão de Regularização Fundiária) no Cartório de Registro de Imóveis.
	SEÇÃO IV
	DA COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
	Art. 13. Objetivando conduzir o procedimento administrativo de REURB no âmbito municipal será instituída, por ato do Prefeito: "Comissão de Regularização Fundiária", composta no mínimo por:
	I - um representante da Secretaria de Planejamento responsável pela análise urbanística dos processos de REURB;
	II - um representante da Secretaria de Habitação responsável pela análise social dos processos de REURB;
	III - um representante da Procuradoria do Município, responsável pela análise jurídica dos processos de REURB;
	IV – um representante da Coordenadoria de Patrimônio, da Secretaria de Administração, responsável pela análise patrimonial dos imóveis pertencentes ao município nos processos de REURB.
	Parágrafo único. Ficará o representante da Secretaria de Habitação , indicado no inciso II deste artigo, responsável pela coordenação dos trabalhos da Comissão.
	Art. 14. Constituem atribuições da Comissão de Regularização Fundiária:
	I - estabelecer áreas prioritárias para a regularização fundiária;
	II - propor a abertura dos processos de REURB de iniciativa do município;
	III - conduzir os processos de REURB no âmbito da administração municipal;
	IV - produzir os atos administrativos correspondentes aos processos de Reurb;
	V - mediar eventuais conflitos que surgirem no transcorrer dos processos de REURB;
	VI - emitir parecer único conclusivo multidisciplinar a fim de subsidiar a emissão da Certidão de Regularização Fundiária – CRF;
	VII - solicitar, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, o registro do processo de REURB, quando de interesse social;
	VIII - fiscalizar o recebimento das obras de infraestrutura essencial e das compensações urbanísticas e ambientais previstas no projeto urbanístico e no termo de compromisso;
	IX - assessorar o Prefeito naquilo que disser respeito à REURB;
	X - dar publicidade aos trabalhos e decisões da Comissão.
	Art. 15. O mandato dos membros da Comissão corresponderá ao período de 2 (dois) anos, contados a partir da publicação da portaria de nomeação, podendo haver recondução.
	Capítulo III
	DO SANEAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
	Art. 16. As plantas e o memorial descritivo do Projeto de Regularização Fundiária ou do Auto de Demarcação Urbanística, deverão ser assinados por profissional legalmente habilitado.
	Art. 17. Após a apresentação do Projeto de Regularização Fundiária e juntados todos os documentos necessários aos processos, o processo será encaminhado à Comissão de Regularização Fundiária para análise e parecer.
	Art. 18. A Comissão de Regularização Fundiária emitirá parecer fundamentado acerca do deferimento ou indeferimento da expedição da CRF - Certidão de Regularização Fundiária.
	Art.19. Com a decisão final, acompanhada da Certidão, será encaminhada para o chefe do Poder Executivo para aprovação da certidão e posterior devolução à Secretaria de Habitação com a Certidão devidamente assinada.
	Capítulo IV
	DA EMISSÃO DA CRF - Certidão de Regularização Fundiária
	Art. 20.A CRF é o ato administrativo de aprovação da REURB que acompanhará o projeto de regularização fundiária aprovado e conterá, no mínimo:
	I -o nome do núcleo urbano regularizado;
	II – a localização do núcleo urbano regularizado;
	III - a modalidade da REURB;
	IV - os responsáveis pelas obras e pelos serviços constantes do cronograma;
	V - a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando possível; e
	VI - a listagem dos ocupantes que houverem adquirido a unidade, por meio de título de legitimação fundiária ou de ato único de registro, que conterá o nome do ocupante, o seu estado civil, a sua a profissão, o seu número de inscrição no CPF, o número de sua carteira de identidade e a sua a filiação.
	Parágrafo único. A CRF, na hipótese de REURB somente para titulação final dos beneficiários de núcleos urbanos informais já registrados junto ao cartório de registro de imóveis, dispensa a apresentação do projeto de regularização fundiária aprovado.
	Art. 21. A emissão da Certidão de Regularização Fundiária será feita pela Comissão de Regularização Fundiária e, após assinada pelo Chefe do poder Executivo, será encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis.
	Capítulo V
	DISPOSIÇÕES FINAIS
	Art. 22 . Na regularização fundiária de que trata este Decreto, ficam dispensadas as exigências legais atinentes a dimensões mínimas dos lotes, das testadas, do gabarito das ruas e das áreas destinadas ao uso público, nos termos do §1º do art. 11 da Lei Federal nº 13.465/2017.
	Art. 23. Para fins da REURB, ficam dispensadas a desafetação e as exigências previstas no inciso I do caput do art. 17 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 13.465/2017.
	Art. 24. Os núcleos urbanos informais que, por ventura, estiverem em áreas com restrição ambiental ou em áreas de preservação permanente, poderão ser regularizados desde que comprovadas melhorias ambientais em relação à situação atual, devendo ser observado o previsto no §2º do art. 11 da Lei Federal nº 13.465/2017.
	Art.25. A regularização fundiária não será concedida caso o respectivo ocupante:
	a) seja possuidor ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural;
	b) já tenha sido contemplado com imóvel pelo poder público em outro local.
	Art. 26. Os casos omissos no presente Decreto serão resolvidos pela Comissão de Regularização Fundiária, observadas as disposições da Lei Federal n.º 13.645/2017 e Decreto Federal n.º 9.310/2018.
	Art. 27. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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