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Mensagem Nq.
Excelentíssima Senhora Presidente
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciação, o incluso Projeto de Lei que

DISPÔE soBRE ALTERAÇôBs

PROGRAMA

Nl LEI Ns 831 DE 24t03t2010 euE INsTITUT o

DE

REGULARIZAÇÀO FI.JNDIÁRIA DENoMINAD9 PAPEL
CIDADÀO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO /SE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Tal projeto de lei cuida da necessidade de fazer algumas alteraçôes na Lei na 831 /ZO1O,
com o objetivo de adequá-lo a realidade vigente.

Ao ensejo, convicto da importância e urgência da tutela legal conferida ao projeto de lei
adunado, solicito, a apreciação de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade em

que renovo meus protestos de admiração

e

apreço por Vossa Excelência

e aos dignos

componentes dessa Câmara Municipal.

Gabinete do Prefeito do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,
em 05 de janeiro de 2015.

FÁBIO H

ANA DE CARVALHO,
feito.

Excelentíssima Senhora

Maria da Conceição dos Anjos
Presidente da câmara de vereadores de Nossa Senhora do socorro.
Rua Antônio Valadão, s/ne - Centro Administrativo José do Prado Franco
Tel.: (79)2107-7814/2107-7842 -Fax: (79)2107-7854-2107-7819
-C.N.P.J. t3.t}8.Bt4/0001-58
CEP 49160-000

- Nossa Senhora do Socorro/Sergipe
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PRoJETo DE LEr N' OL
DE 05 DE JAI\EIRO DE 2015

í-

DE N. sRA,
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prspôp soBRE .ll,rnnaçôns NA
LEI Ne 831 DE 24t03t2010 QLJE
INSTITTII O PROGRAMA DE
REGL;LAnrzaçÃo
ruNorÁnra
DENoMINADo PAPEL cr»^IoÀo no

vruNrcÍpro DE NossA SENHoRA

Do socoRRo /sE E oÁ ourRAs
rnovr»ÊNCrAS.

Art. 1" - Altera

a alínea

'a', § 1n, VII do Art.

1a

00 s8coRp.o

da Lei na 831 12010, com nova redação

abaixo:

"Art. 1q .....
§ ln....

vu......
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco)
anos;"

furt.2e - Inclui os parágrafos 14, 2q e 3q, e revoga o parágrafo único do Art. 4" da Lei
831 12009, conforme redação abaixo:

na

'4rt.4e.....
§ 14. A aprovação municipal prevista no caput corresponde ao licenciamento urbanístico
do projeto de regularizaçáo fundiária de interesse social, bem como ao licenciamento
ambiental, se o Município tiver conselho de meio ambiente e órgão ambiental
capacitado.
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.ffi;ü;lHy**§ 2e. Para efeito do disposto no § 10, considera-se órgão ambiental capacitado o órgão
municipal que possua em seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição
para análise do projeto e decisão sobre o licenciamento ambiental.
§ 3n. No caso de o projeto abranger área de Unidade de Conservação de Uso Sustentável
que, nos termos da Lei Federal na 9.985, de 18 de julho de 2000, admita aregularizaçáo,
será exigida também anuência do órgão gestor da unidade.

Parágrafo Único. REVOGADO
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Art.

3a - Altera os parágrafos lq e2e do Art.7e da Lei na 831 l2OO9, que passa ater a
seguinte redação:

'ArÍ.7e...
§ 1n....

I - planta e memorial descritivo da ârea a ser regularizada, nos quais constem suas
medidas perimetrais, ârea total, confrontantes, coordenadas preferencialmente
georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, número das matrículas ou
transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de
situações mencionadas no inciso I do § 5o;

II - planta de sobreposição do imóvel demarcado

com a situação da ârea constante do
registro de imóveis e, quando possível, com a identificação das situações mencionadas
no inciso I do § 5o; e

III -

certidão da matrícula ou transcrição da ârea a ser regularizada, emitida pelo
registro de imóveis, ou, diante de sua inexistência, das circunscriçôes imobiliárias
anteriormente competentes.
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§ 2n. O poder público deverá notificar os órgãos responsáveis pela administração
patrimonial dos demais entes federados, previamente ao encaminhamento do auto de
demarcação urbanística ao registro de imóveis, para que se manifestem no pÍazo de 30
(trinta) dias quanto:

I - à anuência

ou oposição ao procedimento, na hipótese de a area a ser demarcada

abranger imóvel público;

II - aos limites definidos no auto de demarcação urbanística, na hipótese de a área a ser
demarcada confrontar com imóvel público; e

ru - à eventual titularidade pública da ârea, na hipótese de inexistência de registro
anterior ou de impossibilidade de identificação dos proprietários em razão de
imprecisão dos registros existentes.'

Art.

4a - Inclui os parágrafos La e 2e erevogao parágrafo
12009, que passa ater a seguinte redação:

'Art.

único do Art. 9a da Lei nq 831

9o...

§ ln. A legitimação de posse será concedida aos moradores cadastrados pelo poder
público, desde que:
I - não sejam concessionários, foreiros ou proprietários de outro imóvel urbano ou rural;

II - não

sejam beneficiários de legitimação de posse concedida anteriormente.

§ 24. A legitimação de posse também será concedida ao coproprietário da gleba, titular
de cotas ou frações ideais, devidamente cadastrado pelo podàr público, desdã que exerça

seu direito de propriedade em um lote individualizado e identificado no parôelamento
registrado.
Parágrafo único. REVOGADO.'
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5q - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.
Art.

6a

- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições

em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,
em 05 de janeiro de 2015.
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