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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 11, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Autoriza o Poder Executivo a instituir, nos termos da 

Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, o 

Programa de Regularização Fundiária de Interesse 

Social (Reurb-S) e o Programa de Regularização 

Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E), 

denominado simplesmente como “Itapoá Legal!”. 

LEI 

Art. 1º  Fica autorizado o Poder Executivo a instituir no município de Itapoá as normas gerais, 

procedimentos aplicáveis e o Programa Especial Municipal para Regularização Fundiária de Interesse 

Social (Reurb-S) e o Programa de Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E), nos termos 

da Lei Federal nº 13.465/2017 e  do Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, doravante 

denominado “Itapoá Legal!”, o qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que 

visam à regularização de núcleos urbanos informais, desde que a posse esteja comprovadamente 

implantada antes de 22 de dezembro de 2016. 

Art. 2º  Em conformidade com o artigo 23 da Lei Federal nº 13.465/2017, ficam desafetadas da categoria 

de uso comum do povo, passando a integrar a categoria dos bens dominiais, com objetivo de 

regularização fundiária, as áreas abaixo designadas: 

I - quadra A e B do Balneário Brandalize; 

II - quadra 36 do Balneário Saí Mirim; 

III - área em frente a quadra 01 do Balneário Jardim Pérola do Atlântico, com um total de 502,00m2; 

IV- área entre as quadras 24 do Balneário Jardim Pérola do Atlântico e quadras 19, 21 e 23 do Balneário 

Pérola, com um total de 2211,00 m2; e, 

V - área entre as quadras 01 e 2 do Balneário Inajá Mathias, com um total de 1450,00m2. 

 

Art. 3º  As glebas  parceladas  para  fins  urbanos  anteriormente  a  19  de dezembro  de  1979,  que  não  

possuírem  registro,  poderão  ter  a  sua  situação jurídica  regularizada  mediante  o  registro  do  

parcelamento,  desde  que  esteja implantado  e  integrado  à  cidade,  podendo,  para  tanto,  se  utilizar  

dos instrumentos previstos nesta Lei e na Lei Federal nº 13.465/2017. 

Art. 4º  Fica incluído o Parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal nº 141, de 11 de dezembro de 1998, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º  ... 

Parágrafo único.  Na ocasião da Regularização Fundiária Especial (Reurb-E) da Gleba II aplicar-se-á os 

mesmos critérios de cobrança previstos na presente Lei. 

... 

Art. 5º  Nas demais áreas aplicar-se-á os critérios de avaliação em conformidade com a Lei Federal nº 

13.465/2017 e com o Decreto Federal nº 9.310/2018. 

Art. 6º  As condições operacionais específicas de cada região deverão ser respeitadas conforme diretrizes 

estabelecidas pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo. 
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Art. 7º  Esta Lei poderá ser regulamentada por decreto no que couber. 

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                                                                              Itapoá (SC), 06 de fevereiro de 2019. 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

 

 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 11/2019, QUE 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR, NOS 

TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.465, DE 11 DE JULHO 

DE 2017, O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) E O 

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

INTERESSE ESPECÍFICO (REURB-E), DENOMINADO 

SIMPLESMENTE COMO “ITAPOÁ LEGAL!”. 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, Senhora Vereadora e 

Senhores Vereadores. 

A informalidade urbana ocorre em quase todas as cidades brasileiras. Embora não exclusivamente, 

a irregularidade é, em sua maior parte, associada a ocupações de população de baixa renda. Ora, morar 

irregularmente significa estar em condição de insegurança permanente, de modo que, além de um direito 

social, pode-se afirmar que a moradia regular é condição para a realização integral de outros direitos 

constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde. 

A recente Lei Federal nº 13.465, sancionada em 11 de julho de 2017, é um novo marco regulatório 

no país, que visa estabelecer os procedimentos relativos à Regularização Fundiária Urbana denominada 

REURB, que é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a 

finalidade de incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de 

seus ocupantes. As medidas jurídicas correspondem especialmente à solução dos problemas dominiais, 

referente às situações em que o ocupante de uma área pública ou privada não possui um título que lhe dê 

segurança jurídica sobre sua ocupação. É o aspecto da falta de um “documento” que dê a plena 

propriedade ao beneficiário direto da Reurb. As medidas urbanísticas dizem respeito às soluções para 

adequar os parcelamentos à cidade regularizada, como a implantação de infraestrutura essencial 

(drenagem, energia elétrica, fornecimento de água), decorrentes dos loteamentos implantados sem 

atendimento das normas legais. As medidas ambientais buscam superar o problema dos assentamentos 

implantados sem licenciamento ambiental e em desacordo com a legislação urbana e de proteção ao meio 

ambiente. As medidas sociais, por sua vez, dizem respeito às soluções dadas à população beneficiária da 

Reurb, especialmente nas ocupações por famílias de baixa renda, (mas não excluindo as demais 

populações), de forma a propiciar o exercício digno do direito a moradia e a cidadania, proporcionando 

melhorar a qualidade de vida. 

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são estes os motivos que nos 

levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa digna Casa 

Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado em REGIME DE URGÊNCIA. 

Atenciosamente, 

Itapoá (SC), 06 de fevereiro de 2019. 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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