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Oficio n° 370/2018-GP

Excelentissima Senhora Presidente,

Jacarei, 03 de Agosto de
.f,,h`
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Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   24/2018,   para   apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

ProjetodeLein°24/2018-Estabelecenormasgeraiseprocedlmentos

paraRegularizaeaoFundiariaUrbana-ReurbeRegularizagaoEdilicialnformal-RElno
MunicipiodeJacareiedaoutrasprovidencias..

Sendooquenoscompeteparaomomento,aproveitamosaoportunidade

pararenovarvotosdeestimaeconsideragao.

Atenciosamente,

ds' i.--,i
C-izHTdjosEDESANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LuCIMAR PONCIANO
D.D.PresidentedaCamaraMunicipaldeJacaret/SP
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PROJETO DE LEI N° 24 DE 3 DE AGOSTO DE 2018.
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Estabelece      normas      gerais      e      procedimentos      para

Regulariza?ao  Fundiaria  Urbana  -  Reurb  e  Regulariza?ao

Edilicia  Informal  -  REl  no  Municipio  de  Jacarei  e  da  outras

providencias.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi,  usando das atribuig6es

quelhesaoconferidasporLei,fazsaberqueaCamaraMunicipalaprovoueele
sanciona e promulga a seguinte Lei.

CApiTULO  I

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art.  1°  Ficam  instituidos  no  Municipio  de  Jacarei  normas  gerais  e

procedimentos  para  Regularizaeao  Fundiaria  Urbana  +  Reurb,  nos termos  da  Lei
Federaln°13465,de11dejulhode2017,eparaRegulariza?aoEdilicialnformal-

REl.

§  1°  Para  efeltos  desta  Lei,  considera-se  Regularizagao  Fundiaria

Urbana-Reurboconiuntodemedidasjuridicas,tecnicas,urbanisticas,ambientais

e sociais que visam a lncorporagao de ndcleos urbanos informais constituidos ate

22  de  dezembro  de  2016,  trazendo-os  para  a  formalidade,  com  o  obietivo  de

garantirodireitoamoradiaeaqualidadedevidadapopula?ao.

§  2°   Para  efeitos  desta   Lei,   considera-se   Regularizagao   Edilicia

Informal - REl o conjunto de medidas juridicas, tecnicas, urbanisticas e sociais que

visamaregulariza?aodeedificaeaoconstruida,emconstrucaoouaserconstruida

emarearegularizadaporReurb,cuioloteapresentedimensaoirregularemrelagao
de uso, ocupagao e urbaniza?ao do solo.aos padr6es previstos na lei municipal

PragadosTresPoderes,73-2°andar-Centro-Jacarei-SP
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§  3°  As  edifica?6es  declaradas  pelo  Poder  Publico  Municipal  comotp

objeto  de  REl,  nao  se  aplicam  as  normas  do  C6digo  de  Obras  e  Edificae6e:+f`pe'`

Municipio de Jacarei.

Se?ao I

Dos Objetivos da Reurb

'\.
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Art.  2°  Constituem  objetivos  da  Regulariza?ao  Fundiaria  Urbana  -

Reurb no Municipio de Jacarei:

I    -    identificar   os    ntlcleos    urbanos    informais    que    devem    ser

regularizados, organiza-los e assegurar a prestagao de servigos pulblicos aos seus

ocupantes,   de   modo   a   melhorar  as   condig6es   urbanfsticas   e   ambientais   em

rela?ao a situagao de ocupacao informal anterior;

11   -   criar   unidades   imobiliarias   compativeis   com   o   ordenamento

territorial   urbano   e   constituir   sobre   elas   direitos   reais   em   favor   dos   seus

ocupantes;

Ill  -  ampliar  o  acesso  a  terra  urbanizada  pela  popula?ao  de  baixa

renda,  de  modo  a  priorizar  a  permanencia  dos  ocupantes  nos  pfoprios  nucleos

urbanos informais regularizados;

IV - promover a integra?ao social e a gera?ao de emprego e renda;

V  -  estimular  a  resolueao  extrajudicial  de  conflitos,   em  refor?o  a

consensualidade e a cooperaeao entre Estado e sociedade;

VI - garantir o direito social a moradia digna e as condi?6es de vida

adequadas;

Vll -garantir a efetiva?ao da funeao social da propriedade;

Vlll -ordenar o pleno desenvolvimento das fung6es sociais da cidade

e garantir o bern-estar de seus habitantes; I-
Praga dos Tr6s Poderes,  73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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lx-concretizaropr]nciploconstitucionaldaeficienclanaocupaed;:;`.\o/```

no uso do solo; J
X  -   prevenir e  desestimular a forma?ao  de  novos  ndcleos  urbanos'

informais;

XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher;

XII -franquear participa?ao dos interessados nas etapas do processo

de regulariza?ao fundiaria.

Se?ao  11

Dos Conceitos para Fins de Reurb

Art. 30 Para efeitos desta Lei, consideram-se:

I - equipamentos comunitarios:  equipamentos de educagao,  cultura,

sadde, seguranga, esporte, Iazer e convivio social;

11  -  infraestrutura  basica..  aquela  necessaria  para  garantir  sadde,

bern-estar   e   dignidade   da   popula?ao   e   a   prevengao   de   riscos   ambientais,

incluindo-se  o abastecimento de agua  potavel,  captaeao  e disposi?ao de  esgotos

de  forma  coletiva  ou  individual,  rede  de  energia  eletrica  domiciliar,  sistema  para

manejo de aguas pluviais, quando necessario, e a recuperaeao, quando couber, da

vegetaeao degradada nas areas de preservaeao permanente;

Ill  -  Area  Especial   de   lnteresse  Social   -  AEIS:   parcela  de  area

urbana ou de area rural com caracteristicas urbanas,  instituida pelo Poder Pdblico

Municipal,  destinada predominantemente a moradia de populagao de baixa renda

e  sujeita  a  regras  especificas  de  uso,   ocupa?ao  e  urbanizaeao  do  solo,   em

conformidade com a presente Lei;

lv    -    area    de    risco:    aquela    considerada    impfopria    para    o

assentamento  humano,  tais como  as  localizadas em  margens  de  cursos  d'agua,

que  apresentem  risco  geol6gico,  sob  rede  de  alta tensao,  alagaveis,  contiguas  a---
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V  -  baixa  renda:  para  efeitos  desta  Lei,  grupo  familiar  que  ateife-c`,TiT_]=-ictTT:;"-,+`.in

requisitos definidos em Decreto.

Se9ao Ill

Dos Principios

Art. 4° A presente Lei reger-se-a pelos seguintes principios:

I -amplia?ao do acesso a terra urbanizada pela populaeao de baixa

renda,  com  prioridade  para  sua  permanencia  na  area  ocupada,  assegurados  os

niveis     adequados     de     habitabilidade     e     a     melhoria     das     condig6es     de

sustentabilidade  urbanistica,  social  e  ambiental,  na  area  objeto  de  regularizaeao

fundiaria;

11   -   articulagao   com   as   politicas   setoriais   de   habita?ao,    meio

ambiente,  saneamento  basico,  infraestrutura  e  mobilidade  urbana,  nos  diferentes

niveis  de governo  e  com  as  iniciativas  ptlblicas  e  privadas voltadas  a  integraeao

social e a geragao de emprego e renda;

Ill -participagao dos legitimados em todas as etapas do processo de

regulariza?ao fundiaria;

lv -respeito ao patrim6nio sociocultural;

V - efetivo  controle do  solo  urbano  pelo  Municipio,  levando  sempre

em conta a situa?ao de fato;

VI -recuperagao pelo Poder Pdbljco das mais-valias urbanisticas.

CAPITULO  11

DAS MODALIDADES DE REURB

Prapa dos Tres Poderes, 73 -20 andar-Centro -Jacarei-SP
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Seeao I

Da Regularizagao Fundiaria Urbana de lnteresse Social -Reurb-S
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Art.   5°  A  Regulariza?ao   Fundiaria   Urbana   de   lnteresse   Social   -

Reurb-S   6   a   regularizaeao   aplicavel   a   ntlcleos   urbanos   informais   ocupados,

predominantemente, por popula?ao de baixa renda, nos casos em que houver:

I - ocupaeao da area de forma mansa, pacifica e duradoura ate 22 de

dezembro  de  2016  por  grupo  familiar  de  baixa  renda,  nao  proprietario  de  outro

im6vel urbano ou rural;

11  -im6vel  localizado em:

a)       area designada como zona Especial de lnteresse social -ZEIS

pelo Plano Diretor do Municipio de Jacarei;

b)        area instituida pela Municipalidade comoAEIS;

c)        area   integrante   do   patrim6nio   do   Municipjo   declarada   de

interesse para implantaeao de projetos de Reurb-S;

d)        demaisareasdefinidas porlei.

§  1° A  Regularizagao  Fundiaria  de  lnteresse  Social  dependefa  da

analise de criterios estabelecidos pelo Poder Pdblico Municipal, que acompanhafa

os trabalhos em todos os seus tfamites.

§  2°  Sefao  aceitos  todos  os  meios  de  prova  licitos  necessarios  a
comprovagao   do   prazo   de   que   trata   o   inciso   I   deste   artigo,   podendo   ser

demonstrado inclusive  por meio de fotos a6reas da  ocupagao ao  longo do tempo

exigido.

§  3°  Para  fins  de  registro  do  projeto  de  regulariza?ao  fundiaria  e

abertura de matricula individual de cada unidade imobiliaria no cart6rio de registro

de im6veis,  have fa isen?ao de custas e emolumentos, sendo que cabefa ao Poder

Pdblico Municipal a obriga?ao referente a obras de infraestrutura basica.

Prapa dos Trfes Poderes, 73 -2° andai.- Centro - Jacarei-SP
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Se?ao 11

Da Regulariza?ao Fundiaria Urbana de lnteresse Especifico -Reurb-E

Art.  60 A Regulariza?ao  Fundiaria  de  lnteresse  Especifico -  Reurb-E

6   a   regularizaeao  aplicavel   a   ndcleos   informais  que   nao   se  enquadrem   nos

requisitos elencados no artigo 50 desta Lei.

Art.  7° A Regularizagao Fundiaria de lnteresse Especifico dependefa

de analise e aprovagao pelo Poder Pdblico Municipal,  que da fa prosseguimento ao

procedimento   ap6s   emitidas   as   liceneas   urbanisticas   e   ambientais,   quando
necessarias,  sendo  processadas  nos  termos  da  presente  Lei  e  demais  normas

aplicaveis.

Art.  80  Para fins  de  registro  do  projeto  de  regulariza?ao fundiaria  e

abertura   de   matricula   de   cada   unidade   imobiliaria   no   cart6rio   de   registro   de

im6veis, nao have fa a isen?ao de custas e emolumentos.

Pafagrafo     I]nico.     Somente     have fa     isengao     de     custas     e

emolumentos  para  as  unidades  a  serem  regularizadas  que  se  enquadrem  nos

criterios de interesse social previstos no art. 50 desta Lei.

Art.   90   Na   Regularizagao   Fundiaria   de   lnteresse   Especifico,   as

obriga?6es referentes a implantacao de obras de infraestrutura basica podefao ser

compartilhadas com o Poder Ptlblico Municipal.

Zzilldi

Art.10.  Na Reurb-E,  se houver interesse pdblico, o Municipio podera

proceder  a  elaboracao  e  ao  custeio  do  projeto  de  regulariza?ao  fundiaria  e  da
implantagao de infraestrutura basica, com posterior cobranga a seus beneficiarios.zZ-:I--
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§   1°   Os   beneficiarios   da   Reurb-E   se   obrigafao,

compromisso,  a  realizar as  medidas  definidas  pelo  Poder  Pdblico  Municipal,

prazos previamente estabelecidos.
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§  2°  0  descumprimento  do  disposto  no  §  1°  permitifa  a  assuneao

pelo  Poder  Ptiblico  das  atribui?6es  acordadas  no  termo  de  compromisso,  com

posterior execugao judicial se necessario.

§ 30 Os valores previstos no caput deste artigo sefao apurados pelo
responsavel  pela  execugao  dos  servigos  e  encaminhados  ao  6rgao  ou  entidade

competente, o qual encaminhafa as informae6es a Fazenda Pdblica Municipal para

notificagao do devedor e pagamento e,  caso necessario,  inscri?ao em divida ativa

e cobranea judicial, nos termos da legislagao vigente.

CAPITULO  Ill

DOS PROCEDIMENTOS

Se?ao I

Dos Legitimados a Requerer a Reurb

Art.11.  Sao legitimados a requerer a jnstauracao da Reurb,  alem do

Poder Pdblico  Municipal:

I -seus beneficiarios,  individual ou coletivamente;

11     -    cooperativas    habjtacjonajs,     associaeees    de    moradores,

fundaeees,  organiza?6es  sociais,  organiza?6es  da  sociedade  civil  de  interesse

pdblico ou outras associa?6es civis que tenham por finalidade atividades nas areas

de desenvolvimento urbano ou regulariza?ao fundiaria urbana;

Ill -proprietarios, loteadores ou incorporadores;

lv -Defensoria Ptlblica, em nome dos beneficiarios hipossuficientes;--
Prapa dos Trfes Poderes, 73 -20 andar- Centro - Jacarei-SP

Telefone:  (12) 3955-9111  -F`ax:  ( 12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

V -Ministerio Ptlblico.

Pafagrafo   llnico.   Os   legitimados   previstos   neste   artigo   poderacr-L

promover todos os atos necessarios a regulariza?ao fundiaria,  inclusive os atos de
registro em cart6rio.

Seeao  11

Da Documentagao Necessaria

Art.     12.    A    regularizagao    fundiaria    podera    ser    realizada    por

loteamento,  quadra,   nucleo  ou  lote,   nos  termos  desta  Lei  e  segundo  crit6rios

estabelecidos pelo Poder Pdblico Municipal.

I,>`--

Art.     13.    A    documentagao    basica    necessaria    para    iniciar    a

regularizaeao fundiaria constitui-se em:

I  -  pedido  instruido  com  c6pia  da  matricula  da  area  em  que  sera

realizada a regulariza?ao, se houver;

11 -c6pia da capa do carne de  lpTU,  titulos,  contratos de compra e

venda com toda a cadeia sucess6ria existente ou qualquer outro documento habil

a comprovagao da ocupaeao da area pelos beneficiarios;

Ill -c6pia dos documentos pessoais necessarios para a identifica?ao

dos   beneficiarios,   contendo   estado   civil,   profissao,   ntlmero   de   inscrigao   no

cadastro das pessoas fisicas do Ministerio da Fazenda, registro geral da cedula de

identidade e filia?ao.

IV -comprovantes de endereeo, na forma da lei;

V    -    termo    de    responsabilidade    sobre    toda    informa?ao    e

documenta?ao apresentada;

Vl  - comprovantes  de  renda  que  demonstrem  enquadramento  dos

beneficiarios na modalidade Reurb-S;

EEEEEEEEEEEE-
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Vll-declara?aonegativadepropriedadedeim6velresldencial,R\\ara±~;

fins de enquadramento na modalidade Reurb-S;

Vlll  -  planta  topografica  planialtimetrica  cadastral  georreferenciada

da   area,   com  Anota?ao   de   Responsabilidade  Tecnica  -  ART  ou   Registro  de

Responsabilidade T6cnica - RRT e memorial descritivo, nos seguintes termos..

§   1°   0   levantamento   topogfafico   planialtimetrico   cadastral   para

regulariza?ao devefa conter:

I - nome do loteamento ou do ndcleo, se necessario;

11 -demarcagao do nucleo;

Ill  -  sistema  viario  categorizado,  com  subdivisao  das  quadras  em

lotes,     com     as     respectivas     dimens6es,     unidades     imobiliarias     existentes,

identificagao das vias, lotes e quadras;

lv    -    identificagao    e    dimensionamento    das    areas    verdes    e

equipamentos pdblicos e comunitarios;

V   -   areas   nao   edificaveis,   c6rregos   e   areas   de   preservagao

permanente;

§   20   Nos   casos   de   levantamento   efetuado   pela   Municipalidade,

tambem  se  fa fa  necessaria  a  comprova?ao  de  ART  ou   RRT   seja  de  forma

especifica ou de cargoffungao.

Art.    14.    Fica   o   Poder   Pdblico    Municipal   autorizado   a   solicitar

documentaeao complementar, se necessario.

Se9ao Ill

Das Responsabilidades T6cnicas

Praga dos Tr6s Poderes, 73 -20 andar-Centro -Jacarei-SP
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Art.    15.   As    plantas,    memorials   descritivos   e   relat6rios   tecRico§r,.`~=,'.;+;
'1+,

relacionados ao processo de regularizagao deverao ser assinados por profissional

habilitado e acompanhados com prova de Anotaeao de Responsabilidade Tecnica -

AF3T  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e Agronomia  -  CREA ou  Registro  de

Responsabilidade Tecnica -RRT no Conselho de Arquitetura e  Urbanismo -CAU,

podendo ser dispensada quando o responsavel tecnico for servidor ptlblico.

§  1°  Todos  os  projetos  relacionados  ao  processo  de  regularizagao

deverao  obedecer  as  diretrizes  das  normas  t6cnicas  brasileiras,   devendo  ser

encaminhados   em   meio   fisico   (papel)   e   por   meio   digital   (extensao   .DWG)

juntamente  com  os arquivos  digitais  do  projeto complete  do  empreendimento  em

desenhos georreferenciados.

§     2°     0     responsavel     t6cnico     devefa     assinar     termo     de

responsabilidade  sobre  toda  informaeao  e  documenta?ao  apresentada,  quer  em

meio fisico ou digital,  respondendo civil,  administrativa e criminalmente por dolo ou

rna-fe  que  induza  em  erro  ou  cause  prejuizo  em  face  dos  procedimentos  de

regularizagao fundiaria.

Secao lv

Da Analise do Projeto de Regularizagao

Art.16. 0 processo de regularizagao fundiaria e composto da analise

das  caracteristicas  da  ocupaeao  e  da  area  ocupada  para  fins  de  defini?ao  de

parametros  urbanisticos  e  ambientais  especificos,  al6m  da  identifica?ao  de  lotes,

unidades  imobiliarias existentes,  vias de circula?ao e areas destinadas  a  uso e a

equipamentos ptlblicos e comunitarios.

Art.   17.  A  analise  do  projeto  de  regulariza?ao  fundiaria  abrangera,

al6m  dos  projetos  urbanisticos  e  ambientais  propostos,  os  padr6es  minimos  de

habitabilidade  dos  im6veis,  a  seguranga  e  o acesso  dos  moradores  aos  im6veis,

observando-se especialmente os itens que seguem: -\-
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I   -  identifica?ao  das   edificae6es   que  sefao  realocadas,   quando

necessario;

11  -  adequacao  e  corregao  das  vias  de  circulaeao  existentes  ou

projetadas,  a fim  de  se  garantir a  articulaeao com  o  sistema viario  do  entomo,  o
acesso  as  unidades imobiliarias e  o transito de veiculos  prestadores de  servigos

ptlblicos  ou  em   situa?ao  de  emergencia,   como  ambulancias,   coleta  de  lixo  e
transporte urbano, sempre que possivel;

Ill  -  inclusao  de  rampas  e  escadas  em  vias  de  pedestres  que

apresentem declividade, observadas as regras vigentes de acessibilidade, sempre

que possivel;

lv  -  medidas  necessarias  para  a  promogao  da  sustentabilidade

urbanistica,    social   e   ambiental   da   area   ocupada,    incluindo   compensaeees

urbanisticas e ambientais, caso previstas em lei;

V  -  medidas  necessarias  a  garantia  da  seguranga  da  populagao,

quando  a ocupagao se  inserir total  ou  parcialmente em  area  de  risco ou Area de
Preservaeao  Permanente -APP,  situaeao em que o projeto sera obrigatoriamente

submetido   a   estudo   tecnico,    com    parecer   fundamentado   e   assinado    por

profissional     competente     que     ateste     condi?6es     minimas     de     viabi[idade,

habitabilidade,  acesso  e  seguran?a  dos  moradores,  e  indique  as  interveng6es

necessarias;

Vl    -    medidas    previstas    para    adequagao    e    implanta?ao    da

infraestrutura basica;

Vll    -    caracteriza?ao    da    situaeao    ambiental    da    area    a    ser

regu]arizada;

Vlll -especifica?ao dos sistemas de saneamento basico;

lx   -   proposi?ao   de    intervene6es    para    o   controle   de    riscos

geot6cnicos e de inundag6es;

X - medidas para recuperaeao de areas degradadas e daquelas nao

passiveis de regularizacao, quando for o caso;
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Xl  -  comprova?ao  da  melhoria  das  condie6es  de  sustentabilidade

urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos naturais;

XII  -  comprovacao  da  melhoria  da  habitabilidade  dos  moradores

proporcionada pelo projeto de regularizagao;

Xlll  -  garantia  de  acesso  pdblico  aos  corpos  d'agua,  quando for o

Caso.

Art.  18.  Na  analise  do  processo  de  regularizaeao  fundiaria,  devem

ser considerados,  de forma  integrada e simultanea,  os  aspectos fisico-ambiental,

juridico-legal    e    socioecon6mjco,    propostas    de    intervengao,    alternatjvas    de

solue6es   para   o   atendimento   das   demandas   por   equipamentos   ptlblicos   e

comunitarios,    hierarquiza?ao    das    etapas    das    interven?6es    urbanisticas    e

ambientais, mediante cronograma de execugao das obras necessarias e estimativa

preliminar de custos.

§  1°  Eventuais  alterae6es propostas serao submetidas  a aprova?ao
do 6rgao ou entidade municipal responsavel pela F2eurb,  garantindo a participa?ao

dos interessados em todas as etapas, quer individual ou coletivamente.

§  2°  Na  hip6tese  de  o  projeto  de  regulariza?ao  fundiaria  estar  em

consonancia  com  esta  Lei  e  demais  normas  cabiveis,  o  Poder  Ptlblico  Municipal

expedifa  a  Certidao  de  F}egulariza?ao  Fundiaria  -  CRF  ao  cart6rio  de  registro  de

im6veis,  devidamente  assinada  pelo  chefe  do  Poder  Executivo  ou  por quem  ele

designar,  na  qual  constafa  a  descri?ao  dos  lotes,  dos  beneficiarios,  das  areas

pdblicas e institucjonais, das interven?6es eventualmente necessarias; os recursos
necessarios e o cronograma de obras.

§  3°  Fica  dispensada  a  elaboragao  de  Certidao  de  Regulariza?ao
Fundiaria  -  CRF  quando ja  houver pfevia  emissao  de  documento  equivalente  por

6rgao ou entidade estadual ou federal.

Secao v
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Do Fundo Municipal de Habitagao de lnteresse Social

Art.19. Todos os valores arrecadados em funeao da aplicaeao desta

Lei  serao  destinados  ao  Fundo  Municipal  de  Habita?ao  de   lnteresse  Social  -

FMHIS,  nos termos da Lei Municipal n° 5.160, de 14 de fevereiro de 2008.

Art.  20.  Os  custos  do  procedimento  de  regulariza?ao  fundiaria  que

envolva  unidades  imobjliarias  avaliadas  como  de  jnteresse  social  poderao  ser

suportados pelo Fundo Municipal de Habita?ao de lnteresse Social.

Segao VI

Da Comissao Consultiva de Regularizagao Fundiaria

Art.   21.   Fica   instituida   a   Comissao   Consultiva   de   Regularizagao

Fundiaria do Munjcipjo de Jacarei.

Pafagrafo t]nico. Cabefa a Comissao auxiliar nos procedimentos de

regulariza?ao   fundiaria   do   Municipio,   fornecendo   orienta?ao,   suporte   e   apoio

t6cnico  nas  ae6es  de  regularizagao  dos  ntlcleos  urbanos  informais,  sempre  que

solicitado por qualquer membro partic.ipante da comissao.

Se?ao Vll

Dos lnstrumentos Juridicos da Regulariza?ao Fundiaria

Art.   22.    Para   fins   de   regularizagao   fundiaria,   o   Poder   Pdblico

Municipal   podefa  empregar  seguintes   instrumentos  juridicos,   sem   prejuizo   de

outros que se apresentem adequados:

I - concessao de direito real de uso;
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11 -concessao de uso especial para fins de moradia;

Ill -doa?ao onerosa ou gratuita;

lv - compra e venda;

V -permuta;

Vl  -legitimaeao fundiaria;

Vll  -legitima?ao de posse.

§  1°  Nos  termos  dos  artigos  23  e  25  da  Lei  Federal  n°  13.465/17,

cabefa  ao  Poder  Pdblico  Municipal,   no  ambito  da  Reurb,   em  area  pdblica  ou

privada,  optar  entre  os  instrumentos  de  legitjma?ao  fundiaria,  de  legitima?ao  de

posse ou outros permitidos.

§   2°   A   emissao   dos   titulos   pelo   Poder   Ptiblico   Municipal   sera

realizada   em   conformidade   com   a   fun?ao   social   da   propriedade   urbana   no

contexto  do  procedimento  de  regulariza?ao  fundiaria  municipal,  observadas  as

caracteristicas   de   cada   ocupagao,   areas   ocupadas,   beneficiarios,   tempo   da

ocupagao e natureza da posse.

Segao Vl I I

Da Conciliacao, Mediaeao e Arbitragem

Art. 23.  Para a resolugao de conflitos oriundos dos procedimentos de

regulariza?ao  fundiaria,   podefa  o  Municipio  valer-se  de  camara  de  concilia?ao,

mediagao e arbitragem,  nos termos do artigo  174 do C6digo de Processo Civil,  da

Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015.

Art.   24.    Enquanto   nao   forem   criadas   camaras   de   mediagao,

concilia?ao e arbitragem  por lei  municipal especifica, fica autorizado o Municipio a

estabelecer,  mediante  convenio ou  outro  instrumento  legal,  parceria  com  o  Poder

-- __ _
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Judiciario  ou  entidade  privada  especializada  em  regularizagao  fundiaria,  para  a

resolu?ao de conflitos.

Paragrafo dnico.  Utilizada a prerrogativa de resolu?ao amigavel por

meio de concjlia?ao,  media?ao ou arbitragem,  a decisao tera a mesma eficacia de

sentenga   judicial   que,   depois   de   homologada,   sera   acatada   pelas   partes,

prosseguindo-se com o procedimento da Reurb.

Art. 25. Ap6s o protocolo do pedido de Reurb junto ao Poder Pdblico

Municipal  e  havendo conflito de interesses,  sera  encaminhado o  processo  para a

instancia    competente    pelos    procedimentos    de    mediagao,     conciliagao    ou

arbitragem.

Pafagrafo  unico.  Havendo  acordo entre  as  partes,  prosseguir-se-a

com os procedimentos da regulariza?ao fundiaria.

CAPITULO  IV

DOS CASOS ESPECIAIS DE REURB

Se9ao I

Da Regularizagao Fundiaria em Bens lm6veis do Municipio

Art. 26.  Esta Lei se aplicafa a todos os im6veis ptlblicos em situa?ao

de ocupaeao irregular jrreversivelmente consolidada ate 22 de dezembro de 2016.

e preferencialmente aqueles ocupados para fins de moradia.

Art. 27.  Os im6veis publicos que ja estejam ocupados irregularmente

ou invadidos a revelia da Municipalidade ate 22 de dezembro de 2016 serao objeto

de identificaeao e inventario, visando o controle das ocupaQ6es neles existentes, a

-i-__
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fim de que oportunamente se proceda a regularizagao fundiaria,  nos termos desta

Lei.

Art.   28.   Os   im6veis   ptlblicos   ocupados   podefao   ser   objeto   de

alienagao,  concessao  de  direito  real  de  uso,  concessao  especial  para  fins  de

moradia, doagao e compra e venda, nos termos desta Lei.

Art.  29.  Para  fins  de  regularizaeao  fundiaria,  ficam  dispensadas  a

desafetagao de im6veis pdblicos e as exigencias previstas  no inciso  I  do artigo  17

da Lei Federal n° 8.666/93.

Art.     30.     Podefa    dar-se,     independentemente     de    autorizaeao

legislativa.  a  cessao  onerosa  ou  gratuita  de  area  pdblica  ocupada  para  uso  nao

residencial  e  que  nao  seja   passivel  de  titula?ao,   de  acordo  com  os  criterios

estabelecidos  pela  presente   Lei,   onde  a  atividade  seja  considerada  como  de

interesse local.

Pafagrafo ilnico. Podefao ser enquadradas nos mesmos crit6rios as

entidades religiosas, assistenciais,  beneficentes, culturais,  esportivas, filantr6picas,

recreativas,   representativas  de  bairros,   associag6es  ou  similares,   formalmente

constituidas,  que  prestem  servigos  relevantes  ao  Municipio,  cujos  crit6rios  serao

previstos por Decreto.

Art.  31.  Excepcionalmente,  a  Municipalidade  podefa autorizar o  uso

de  im6vel  pdblico  com  ate  250,00m2  (duzentos  e  cinquenta  metros  quadrados),

situado  em  area  urbana  ou  area  rural  com  caracteristicas  urbanas,   para  fins

comerciais,  institucionais e de servi?os,  desde que  atenda ao  interesse  social  da

respectiva comunidade e se encontre inserido neste contexto.

_-A---,
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Art.  32.  A cessao  de  uso  de  im6vel  do  patrimonio  ptlblico  municipal

para fins comerciais,  institucionais ou de servi?os podefa acarretar a seu ocupante

a obrigaeao de pagamento de pre?o ptlblico.

§ 1° Fica dispensado de pagamento de preeo ptlblico pela ocupa?ao
de  area  de  propriedade  do  Municipio  os  ocupantes  de  bens  im6veis  para  fin

especifico  de  moradia  e  cuja  regulariza?ao  fundiaria  seja  designada  como  de

interesse social pela Administra?ao Pdblica.

§  2°  Tamb6m  poderao  ser  dispensadas  de  pagamento  de  pre?o

publico   entidades   religiosas,   assistenciais,   beneficentes,   culturais,   esportivas,

filantfopicas,   recreativas,   representativas  de  bairros,   associa?6es  ou  similares,

desde  que  prestem  servigos  relevantes  ao  Municipio,   na  forma  da  legisla?ao

vigente.

Se?ao  11

Da Regulariza?ao Fundiaria em Areas de Risco

Art.  33.  Em ndcleos urbanos informais que estejam situados total  ou

parcialmente  em   areas   de   risco  geotecnico,   de   inunda?ao  ou   de  outro   risco
especificado  em  Lei,  somente  se  procedefa  a  Regulariza?ao  Fundiaria  Urbana

mediante  estudos  t6onicos  e  procedimentos  que  possibilitem  a  manuten?ao  de

moradias nesses locais.

Art.  34.  Estudos tecnicos deverao  ser realizados quando  urn  ndcleo

urbano informal estiver total ou parcialmente situado em area de risco,  a tim de se

examinar a possibilidade de elimina?ao total ou corre?ao na parte por ele afetada.

§  10  Na hip6tese do caput deste artigo,  e  condi?ao indispensavel  a

Reurb   a   implanta?ao   pfevia   das   medidas   indicadas   nos   estudos   t6cnicos

realizados, considerando:

-,``   --
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I  -  terrenos  alagadi?os  e  sujeitos  a  inundae6es,  antes  de  tomadas

providencias para assegurar o escoamento das aguas;

11  -terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a sadde

ptlblica sem que sejam previamente saneados;

Ill   -   terrenos   onde   as   condi?6es   geol6gicas   nao   aconselham   a

edifica?ao,   salvo   se  comportar  medidas  fisicas  viaveis,   tais   como  drenagem,

modificae6es na geometria do talude e estrutura para controle dos deslizamentos e

estabilidade da area;

IV~  areas  de  preserva?ao  ecol6gica  ou  aquelas  onde  a  polui?ao

impe?a condi?6es sanitarias suportaveis, ate sua pfevia corregao.

§ 2° Nas hip6teses de areas de risco que nao comportem eliminagao

ou  administra?ao,  o  Municipio  devera  proceder  a  realoca?ao  dos  ocupantes  do

ntlcleo  urbano  informal,   conforme  crit6rio  de  avaliaeao  t6cnico  social  de  cada

ocupante, nos casos de Reurb-S.

§ 3° A identificagao e o mapeamento de areas de risco dependefa de
laudo tecnico da  Defesa Civil  Municipal  ou de outros 6rgaos oficiais competentes,

levando   em   consideraeao  as  cartas  geot6cnicas,   relat6rios  t6cnicos  e   dados

coletados junto a populaeao local.

Seeao Ill

Da Regulariza?ao Fundiaria em Areas de Preservagao Permanente -APP

Art.   35.   Na   Regularizagao   Fundiaria   em  Areas   de   Preservacao

Permanente -APP, sera exigida a licen?a ambiental outorgada por 6rgao ambiental

competente,  devendo  ser apresentado  estudo t6cnico  que  demonstre  a  melhoria

das condie6es socioambientais em relagao a situa?ao anterior,  com a ado?ao das

medidas     socioambientais     nele     preconizadas,     as     quais     poderao     incluir

compensae6es ambientais, quando for o caso.

-(`-
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Pafagrafo  dnjco,  0  estudo  t6cnjco  devefa  conter,  no  minimo,  os :      P~                ur)cffy

seguintes elementos:

I - caracterizagao da situagao ambiental da area a ser regularizada;

11 -especifica?ao dos sistemas de saneamento basico;

111  -  proposigao  de  intervencoes  para  a  preven?ao  e  o  controle  de

riscos geotecnicos e de inundaeees;

lv - recupera?ao de areas degradadas e daquelas nao passiveis de

regulariza?ao;

V  -  comprovacao  da  melhoria  das  condig6es  de  sustentabilidade

urbano-ambiental,   considerados  o  uso  adequado  dos  recursos  hidricos,   a  nao

ocupaeao das areas de risco e a protegao das unidades de conservagao,  quando

for o caso;

Vl   -  comprova?ao  da  melhoria  da   habitabilidade  dos   moradores

proporcionada pela regularizagao proposta;

Vll -garantia de acesso publico aos corpos d'agua.

Art.  36.  Na  Reurb-E  que  abranja  partes  de  Areas  de  Preservagao

Permanente,  a  regularizaeao  ambiental  sera  admitida  por meio  da  aprovagao  de

estudo  t6cnico,   o  qual  demonstrafa  a  melhoria  das  condi?6es  ambientais  em

rela?ao   a   situaeao   anterior,   com   a   adogao   das   medidas   nele   preconizadas,

incluidas  compensagives  ambientais,  quando for o  caso,  e  emissao  de Termo  de

Compromisso  de  Recuperaeao  Ambiental  -  TCRA  para  as  areas  que  estejam

degradadas.

§  1°  Para  fins  de  analise  pelo  6rgao  ambiental,  o  estudo  tecnico

devefa estar instruido com os seguintes elementos:

I  -  caracteriza?ao  fisico-ambiental,  social,  cultural  e  econ6mica  da

area;

11 -identificagao dos recursos ambientais,  dos passivos e fragilidades

ambientais e das restrie6es e potencialidades da area; _~,-` -
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Ill  -especifica?ao e avaliagao dos sistemas de infraestrutura urbana

e  de saneamento  basico  implantados,  outros servigos e equipamentos ptlblicos e

comunitarios;

lv  -  identifica?ao  das  unidades  de  conservagao  e  das  areas  de

proteeao  de  mananciais  na  area  de  influencia  direta  da  ocupa?ao,  sejam  elas
aguas superficiais ou subterraneas;

V - especificagao da ocupacao consolidada existente na area;

Vl  -  identificaeao das areas consideradas de risco de  inunda?6es  e

de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de

blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotecnico;

Vll -indica?ao das faixas ou areas em que devam ser resguardadas

as  caracteristicas  tipicas  da  Area  de  Preservacao  Permanente  com  a  devida

proposta  de  recuperagao  de  areas  degradadas  e  daquelas  nao  passiveis  de
regulariza?ao:

Vlll -avalia?ao dos riscos ambientais;

lx  -  comprovacao  da  melhoria  das  condi?6es  de  sustentabilidade

urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularizaeao;

X   -   demonstragao   de   garantia   de   acesso   livre   e   gratuito   pela

populagao aos corpos d'agua, quando couber.

§  2°  Para  fins  da  regulariza?ao  fundiaria  em  Area  de  Preservagao
Permanente  - APP,  ao  longo dos  rios ou  de qualquer curso  d'agua,  sera  mantida

faixa nao edificavel de acordo com as normas ambientais vigentes.

§ 30 Nao se aplica o disposto no § 20 quando as exigencias previstas

no estudo t6cnico  oferecerem  melhores condig6es ambientais  para a  situa?ao de

fato,   sendo  que,   neste  caso,   devefa  proceder-se  a  assinatura  de  Termo  de

Compromisso  de  Recuperaeao  Ambiental  em  que  se  preveja  a  execu?ao  das

medidas    preventivas    e    eventuais    compensag6es    previstas    em    Lei,    com

recuperagao   da   area   degradada,    bern   como   daquelas   nao   passiveis   de

regularizacao, considerados o uso adequado dos recursos hidricos e a proteQao de

unidade de conservacao. --_
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Se?ao lv

Da Regularizagao Fundiaria em Area de Unidade de Conservaeao ou Tombada

Art.  37.  No caso de o projeto de Reurb abranger area de unidade de

conservaeao  de  uso  sustentavel  ou  de  protegao  integral  que,  nos  termos  da  Lei

Federal  n°  9.985,  de  18  de  julho  de  2000,  admita  a  regularizagao,  sera  exigido

estudo   tecnico   que   comprove   que   a   interveneao   implique   na   melhoria   das

condi?6es  ambjentais  em  rela?ao  a  situa?ao  de  ocupa?ao  informal  anterior7  alem

da anuencia do 6rgao gestor da unidade.

Art.  38.   Em  areas  urbanas  tombadas  como  patrim6nio  hist6rico  e

cultural,  a faixa nao edificavel de que trata o § 2° do art.  36 podera ser redefinida

de  maneira  a  atender  aos  parametros  do  ato  do  tombamento  e  as  diretrizes

especificadas pelo respectivo conselho gestor.

CAPITULO V

DAs EDIFicAeoEs LOcALizADAs EM AREA DE REURB

Se9ao I

Da F3egularizagao Edi]icia  Informal - REl

Art.    39.    Considera-se    edifica?ao    objeto    de    REl    aquela    que,

cumulativamente:

I  -  tenha  sido  implantada  em  lote  cuja  area  seja  inferior  ou  tenha

forma  irregular em  rela?ao  aos  padr6es  estabelecidos  pela  lei  municipal  de  uso,

ocupagao e urbanizagao do solo;

-i.-
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11  -possua  area  construida  igual  ou  superior  a  14,00m2  (quatorze

metros   quadrados)   e   inferior  a   dois   pavimentos   de   70,00m2   (setenta   metros

quadrados) cada;

Ill -apresente pelo menos urn compartimento de area nao inferior a

2,00m2  (dois  metros  quadrados)  provido  de  bacia  sanitaria,  lavatorio  e  chuveiro,

assegurando  ventilagao  permanente,   cujo  piso  seja  revestido  de  material  ljso,

resistente, impermeavel e lavavel;

V - possua  pe-direito  nao  inferior a  2,40m  (dois  metros  e  quarenta

centimetros);

VI -possua area de ilumjnaeao e ventila?ao com no minimo  1/8 (urn

oitavo) da area do piso, com minimo de 0,60m2 (sessenta decimetros quadrados);

Vll -possua ligacao a rede de abastecimento de agua potavel;

VI - possua ligagao a rede de esgotamento sanitario.

§  1°  Em  edificag6es  localizadas  em  areas  onde  nao  houver  rede

pdblica  de  coleta  e  tratamento  do  esgoto,  admite-se  a  adoeao  de  tecnologias
alternativas para esgotamento sanitario, mediante apresentagao de projeto tecnico

de sistema  independente  de coleta,  tratamento  e  disposigao  do  esgoto  sanitario,

composto por fossa, filtro biol6gico e sumidouro, em conformidade com as normas

tecnicas e aprovado pelo 6rgao municipal competente.

§   2°   Podefa   ser   aceita   como   alternativa   ao   atendimento   das

exigencias referentes a iluminagao e ventila?ao natural a demonstra?ao tecnica de

sua suficiencia, na forma estabelecida pelas normas vigentes.

§  3°  A  edifica?ao  devefa  promover  condigao  de  moradia  digna  e

salubre, independentemente do material e tecnica construtiva utilizada.

Art.   40.   Para  fins  de  Regularizagao  Edilicia   Informal,   o  6rgao  ou

entidade   municipal   competente   emitifa,   ap6s  finalizagao   do   procedimento   de

Reurb,  mediante requerimento do  interessado,  certidao especial edilicia atestando
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que o im6vel se enquadra nos requisitos previstos no art.  39 desta Lei e esta apto

a receber licen?a urbanistica e Habite-se.

Art.   41.   A   edifica?ao   objeto   de   REl   deixafa   de   obedecer   aos

pafametros propostos nesta  Lei,  sujeitando-se a lei  municipal de uso,  ocupa?ao e
urbanizaeao   do   solo,   quando   o   lote   regularizado   deixar   de   apresentar   as

caracteristicas elencadas no inciso I do art. 39 desta Lei.

Se9ao  11

Das Edifica?6es de lnteresse Social

Art. 42.  Have fa isengao de todas as taxas e emolumentos referentes

a  primeira  licen?a  urbanistica  e  ao  primeiro  Habite-se  das  edifica?6es  que  se

enquadrem  nos  crit6rios  de  interesse  social  previstos  no  art.  5°  desta  Lei  e  que

estejam localizadas em areas que tenham sido objeto de Reurb.

CAPITULO VI

DAS AREAS P6S-REURB

Art.  43. Ao termino da  Regulariza?ao  Fundiaria de  lnteresse Social  -

Reurb-S  ou  da  regularizaeao de  im6veis caracterizados  como de  interesse social

em   area  de   Regulariza?ao   Fundiaria  de   lnteresse   Especifico   -  Reurb-E,   fica

automaticamente criada a Area P6s-Reurb, com o objetivo de:

I   -   garantir   a   permanencia   dos   moradores   nos   locais   recem-

regularizados;

11  -garantir o  fortalecimento  e  a  manuten?ao  dos  tecidos  sociais  e

urbanos da regiao adjacente;

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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Ill   -   garantir   a   insengao   econ6mica   da   area   na   dinamica   do

Municipio;

IV -  impedir o  avan?o  imediato  da  especulacao  imobiliaria  na  area

recem-regularjzada,

Art. 44. A Area P6s-Reurb ficafa delimitada a area objeto da Reurb-S

ou aos im6veis caracterizados como de interesse social dentro da Reurb-E.

Art. 45. A fusao de lotes contiguos dentro desta area sera limitada ao

tamanho da area do lote padrao estabelecido pela lei municipal de uso,  ocupaeao

e urbanizaeao do solo.

Art.  46. A Area  P6s-Regularizagao  possuifa tempo de vigencia  de 8

(oito)   anos   ap6s   a   conclusao   da   Reurb,   sendo   facultado   ao   Poder   Ptlblico

Municipal prorroga-la por mais 8 (oito) anos, caso haja interesse.

§   1°  Ao  termino  do   periodo,   a  Area   P6s-Reurb  obedecefa   aos

parametros   urbanisticos   estabelecido   pela   lei   municipal   de   uso,   ocupagao   e

urbanizaeao do solo e pelo Plano Diretor do Municipio.

§  2°  As  edifica?6es   localizadas  em  Area   P6s-Reurb  cujos   lotes

permanecerem com dimens6es irregulares em relaeao aos padr6es estabelecidos

pela lei municipal de uso,  ocupaeao e urbanizagao do solo continuafao a seguir os

pafametros  edilicios  estabelecidos  pela  REl,  independentemente  do  t6rmino  da

vigencia prevista neste artigo.

CApiTULO VII

DAS DISPOSICOES  FINAIS

Art.    47.    Sem   prejuizo   das   ae6es   cabiveis,    sera   excluido   do

procedimento  de  Reurb  ou  REl  todo  aquele  que  comprovadamente  se  valer de
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expediente  escuso  ou  fraudulento  para  obteneao  da  regulariza?ao  fundiaria  ou

edilicia.

Art.  48.  As  disposi?6es  da  Lei  Federal  n°  6.76679  nao  se  aplicam

aos procedimentos de regularizagao fundiaria, exceto quanto as responsabilidades

dos  loteadores,  inclusive  quanto  aos  crimes  previstos  nos  arts.  50,  51   e  52  da

referida Lei.

Art.  49.  Nao  sefao  regularizadas  as  ocupa¢es  que  incidam  sobre

area  objeto  de  demanda  judicial  que  verse  sobre  direitos  reais  de  garantia  ou

constri?6es judiciais,  bloqueios  e  indisponibilidades,  ate  o  transito  em julgado  da

decisao,  ressalvadas as hip6teses de o objeto da demanda nao impedir a analise

da  regulariza?ao  da ocupaeao  pela  Poder Pdblico  Municipal  ou  de  pfevio acordo

entre as partes.

Art.  50.  Esta  Lei  entra  em  vigor na  data  de  sua  publica?ao,  ficando

revogada a Lei Municipal  n° 3.828,  de 28 de junho de  1996, e demais disposie6es

em contrario.

Gabinete do Prefeito, 3 de agosto de 2018.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho a honra de submeter a analise desta Egfegia Casa Legislativa

o  presente  Projeto  de  Lei,  cujo  objetivo  6  regulamentar  os  procedimentos  de

Regularizaeao  Fundiaria  Urbana  -  Reurb  no  Municipio  de  Jacarei,  nos termos  da

Lei  Federal n° 13.465,  de  11  de julho de 2017,  e de Regulariza?ao Edilicia  Informal

-   REl,   com  foco  na  incorporagao  de  ndcleos  e   im6veis  urbanos  informais  ao

ordenamento territorial urbano, trazendo-os a formalidade, e na garantia do direito

constitucional  a  moradia  digna  e  a  cidade  sustentavel  a  toda  a  popula?ao,  em

especial, aos mais necessitados.

A   Constituieao   Federal   de   1988,   promulgada   sob   os   ideals   da

dignidade da  pessoa  humana  e  da  cidadania,  consagrou,  em  seu  art.  50,  XXIIl,  o

principio da funeao social da propriedade como norteador do ordenamento juridico-

constitucional brasileiro.

Ainda   em   seu   art.   182,   caput,   o   texto   constitucional   atribui   ao

Municipio o clever de formular e gerir uma politica de desenvolvimento urbano com

o objetivo de desenvolver "as fune6es sociais da cidade e garantir o bern-estar de

seus habitantes".

Nesse   sentido,    a   regularizagao   fundiaria   urbana   6   importante

instrumento  juridico-administrativo   de   promo?ao   de   cidadania   e   do   direito   a

moradia digna dos habitantes da cidade.  Conforme preceitua o art.  20,  XIV,  da  Lei

n°  10.257,  de  10  de julho  de  2001,  o  Estatuto  da  Cidade,  as  politicas  urbanas  a

serem instituidas pelos municipios devem ter,  como diretriz geral,  a "regularizagao

fundiaria   e   urbaniza?ao   de   areas   ocupadas   por   popula?ao   de   baixa   renda

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbaniza?ao, uso e ocupagao

--.-...-
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do solo e edifica?ao,  consideradas a situaeao socioecon6mica da populagao e as

normas ambientais".

A  presente   propositura   visa   atender  o   disposto   na   Constitui?ao

Federal  e  no  Estatuto  da  Cidade,  assegurando  as  familias jacareienses  que  se

encontram    em    situaQao    de    ocupaeao    informal    a    oportunidade    de    terem

reconhecidos  os  direitos  sob  o  im6vel  em  que  vivem,  devolvendo  dignidade  as

mesmas.

Da   mesma  forma,   busca  a   incorporacao  e  a   regulariza?ao  dos

ndcleos urbanos informais, criando normativas especificas para o uso, ocupaeao e

urbanizacao   dessas   areas,   de   modo   a   integra-Ias   ao   planejamento   urbano,

garantindo   niveis   adequados   de   habitabilidade   e   a   adequagao   dos   ntlcleos
jnformais as normas ambienfais e urt]anjstjcas vigentes.

Segundo  dados  do  Programa  Cidade  Legal  do  Governo  do  Estado

de Sao Paulo, cujo foco 6 a regulariza?ao fundiaria, s6 em 2010, quando realizado

o tlltimo levantamento, o Municipio de Jacarei ja contava com cerca de 5.500 lotes

ocupados irregularmente em sua zona urbana.  Em  algumas localidades,  como no

Rio  Comprido,   Regiao  Leste  da  cidade,   eram  a  epoca  contabilizadas  mais  de

1.200  ocupa?6es  urbanas  informajs.   Em  outras,  como  no  Jardim   Pedramar  e

Campo  Grande,  foram  registradas,  em  cada  uma  delas,  mais  de  600  familias

vivendo  sem  qualquer  titulo  garantidor  de  direitos  reais  sobre  o  im6vel  em  que

habitavam.

Trata-se  de  situaeao  que  se  agrava  com  o  tempo  e  que  poe  em

situaeao  de  vulnerabilidade  tanto  a  populagao  residente  nessas  areas,  uma  vez

que  nao  tern  acesso  aos  direitos  basicos  garantidos  pela  formalidade,  quanto  o
Poder  Ptlblico  Municipal,  que  precisa  lidar  com  os  problemas  sociais,  urbanos  e

ambientais provenientes da ocupaeao desordenada do territ6rio municipal.
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A Lei Federal n° 13.465/2017 veio ao encontro desse anseio,  criando

regime juridico especifico,  com  normas e principios gerais para os procedimentos

de regularizaeao fundiaria urbano no Pais.

Entre   os   objetivos   da   referida   Lei,   destacam-se   a   criagao   de

unidades    imobiliarias    compativeis    com    o    ordenamento    territorial    urbano    e

constitui?ao   sobre   elas   de   direitos   reais   em   favor   de   seus   ocupantes;   a

concretizagao  do  principio  constitucional  da  eficiencia  na  ocupaeao  e  no  uso  do

solo;   a   preveneao   e   o   desestimulo   a   formagao   de   novos   ntlcleos   urbanos

informais:   e   a   possibiljdade   de   particjpa?ao   dos   interessados   nas   etapas   do

processo de regulariza?ao fundiaria.

0   presente   projeto   segue   as   orienta?6es   da   Lei   Federal   n°

13.465/2017,   criando   normas   e   diretrizes   gerais   para   os   procedimentos   de

Regulariza?ao Fundiaria Urbana de lnteresse Social - Reurb-S, voltado para areas

ocupadas  predominantemente  por familias  de  baixa  renda,  e  de  Regulariza?ao

Fundiaria   Urbana   de   lnteresse   Especifico   -   Reurb-E,   com   foco   nas   demais

situag6es de informalidade.

Destaque-se ainda o estabelecimento de normas para Regulariza?ao

Edilicia  Informal  -REl]  instituto juridico que  preve procedimentos especificos  para

a  regulariza?ao  de edificae6es  ]ocalizadas  em  areas  de  Reurb,  cujas  dimens6es

dos lotes impossibilitam que as mesmas sejam enquadradas nas normativas da lei

municipal   de   uso,   ocupaeao   e   urbanizagao   do   solo   urbano   e   demais   leis

urbanisticas.

Por  fim,  ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo

legal,  conforme  disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituieao  Federal,  art.  60  e

Praga dos TrGs Poderes. 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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incisos  I  e Vl  do art.  61  da  Lei  n° 2.761  de 31  de  marap de  1990,  Lei  Organica do

Municipio de Jacarei.

Justificado  nestes  termos,  a tim  de  que  a  proposta  possa  alcanear

plenamente os seus objetivos,  encaminhamos o  Projeto de Lei  para aprecia?ao e
aprova?ao desta Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 3 de agosto de 2018.

`ho faD`E#ANA
Prefeito do Municipio de Jacarei
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DiAGN6sTlco DA REGULARizAeAO FUNDiARIA DE

INTERESSE SOCIAL NO MUNIcl'PIO DE JACAF}EI'.
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0 presente trabalho possui  a premissa de apresentar urn panorama geral da
situae5o fundiaria irregular de carater social do Munici'pio de Jacarei'.

Desde 2009 o municipio mahtem urn convenio com a Programa Cidade Legal,
programa  este vinculado a  Secretaria de  Habita§ao do  Estado de  Sao  Paulo,
que  visa   regularizar  ni]cleos  caracterizados   coma  de  intel'esse  social   no
Estado  de  Sao  Paulo.   E  assim  todos  os  not6rios  nucleos  irregulare§  do
Municipio com tais caracteristicas foram cadastrados no programa.

Hoje  sao  vinte  ndcleos  inscritos,  totalizando,   com   base  de   informag6es,
algumas  levantadas  em  2010  e  oulras  atuai§,  5.500  Iotes  na  situagao  de
irregular. No momento atual, certamente este valor e superior, uma vez que as
dinamicas urbana, econ6mica e social atuam constantemente nos aumentos e
modificae6es destes jm6veis.

Aqui  vale  lembrar que  loteamentos ou  nllcleos  irregulares sao  areas que de
algum  modo os atuais ocupantes  nao  possuem  a titularidade sobre  os  lotes
nele estabelecidos. A incapacidade de titulaeao destes ocupantes,  a titulo de
exemplo]  pode ocorrer em:  loteamento aprovado  pelo  poder  pdblico  nao 6  o
mesmo  ao  implantado;  loteamento sem qualquer tipo  de aprovaeao;  invasao
de areas pdblica ou com passive ambiental.

Isto  posto,  podemos  concluir  o  grande  desafio  que  o  Municipio  de  Jacarei
enfrenta   ao   trazer   para   cidade   formal   os   varies   ndcleos   e   loteamentos
espalhados no meio urbane e rural. Sehdo estes classificados como interesse
especifico ou social que ainda nao foram contabilizados e tamb6m aguardam
ser regularizados.

Bua Jos6 Bonifacio, 37 -Centro -Jacarei -SP
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0  inicio do  processo da  regularizagao fundiaria de  interesse social  realizada
pelo    Munjcfpio    de    Jacarel'    inicia-se    com    a    formagao    das    lideraneas
comunitarias, sendo estes o principal elo entre o agente da regulariza€ao e os
moradores.

Com  o  comite  de  moradores  formado  inicia-se  a  trabalho  de  Levantamento
Planialtim6trico  (LEPAC),  este  consiste  na entrada  do top6grafo  mos  im6veis
de cada morador levantando todo tipo de informa€ao fisica relevante do lote. 0
trabalho  do  profissional  nao  se  limjta  apenas  ao  levantamento  do  late,  mas
tamb6m  de  toda  a  area  do  loteamento  ou  nt]cleo  a  ser  regularizado.  Assim
teremos  uma  "fotografia"  fisica  do  lugar  com  a  qual  poderemos  realizar  a
demarca€ao do territ6rio a ser regularizado.

Ap6s,  ou  em  conjunto  com  o  levantamento,  assistentes  sociais  visitarao  os
im6veis para  realizar o  cadastro social  de  cada  morador e  recolhimento dos
documentos necessarios para a processo.

Per estes  motivos  a  atuacao  dos  lideres  comunitarios  se tornam  de  grande
valia,  pois  estes facilitarao  a entrada dos  profissionais  acima elencados  mos
im6veis-

Com  e§tes  trabalhos  realizados  o  ntlcleo  6  "congelado"  e  a  partir  deste
momento nao podera haver qualquer modifica€ao fisica ou alteraeao dos seus
ocupantes.    Uma   vez   que   com   base   has   informag6es   contidas   nesta
"fotografia" a im6vel sera registrado junto ao Cart6rio de Registro lmobiliario e

seu morador contemplado com o titulo de propriedade.

Ap6s o levantamento das informae6es em campo estarem concluidas inicia a
fase dita como "escrit6rio", o qual engenheiros e arquitetos elaboram o projeto
urbanl'stico, conten§ao de risco (caso haja), infraestrutura, ambiental e demais
outros. Os assistentes sociais elaboram as pastas individuais de cada familia
moradora,   reunindo   documentos   comprobatdrios   da   sua   ocupa§ao   para
posterior   parecer   do   setor   jurfdico   municipal.   Consonante   a   isso   sao:
levantados  todas  as  informa€6es  cartofarias  e  judiciais  envolvendo  a  area
objeto de regularizaeao; emissao de certid6es urbanisticas e ambientais e os
compromissos, com cronograma, da§ obras de infraestruturas necessarias.

3
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Ap6s todos os projetos de arquitetura e engenharia finalizados e as e certid6es
emitidas,  estes  documentos  sao  levados  ao  Programa  Cidade  Legal  que  os
analisara, case a ocupa€ao esteja em local que envolva quest6es ambientais, o
Programa  submetera  ao  comite  estadual  de  meio-ambiente.  Aprovando-o,  o
Cidade   Legal   emitira   a   Declaraeao   de   Conformidade   Ambiental   (DCUA),
infoi'mando que a area objeto esta apta a ser levada em cart6rio para registro.

Com  o  DCLJA  e  o  projeto  urbanistico  em  maos  o  loteamento  6  levado  ao
Cart6rio para posterior registro.

Ap6s  a  fjnaljzaeao  da  fase  de  registro  do  loteamento  inicia-se  a  fase  de
tilulagao dos seus ocupantes. Atrav6s das pastas individuais, ja elaboradas, 6
1eito uma listagem identificando os moradores e seus respectivos lotes. Esta
listagem sera fornecido ao Cart6rio de Registro lmobiliario para que este faga a
titula?ao  individual  dos  moradores.  A  ferramenta  de  titulacao  utilizada,  na
grande  maioria  dos  casos  foi  a  Legitima€ao  de  Posse,  por6m,  a  partir  de
dezembro   de   2016,   ficou   instituido   a   Legitimaeao   Fundiaria.   Esta   nova
ferramenta per ser a mais adequada sera a mais utilizada pelo Municipio,

Ao  realizar  a  titulagao  o  Cart6rio  devolve  o  tftulo  de  propriedade  individual
qualificado  de  cada  ocupante  para  que  o  poder  pdblico  faea  a  entrega  aos
respectivo§   proprietarios,   finalizando   assim   a   processo   de   regularizaeao
fundiaria.
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1  -NdcLEoS Com  ESTUDoS DE F]EGULAF]lzA?AO AVAN?ADoS              i,, ton  \.-¥L  I,i .--.dprr=rfur:}7
.,P'

1.1  -CHACAFIAS  MAPILIA MAF}ILIA (Area Pdblica/Privada)

Do Local:

a   ntlcleo   encontra-se   no   bairro   Sao   Silvestre]   tendo   a   Rua   Cesarina   F}ibeiro

Casemiro como eixo.

0  local  conta com  as quadras A,  a,  C,  D  e  E  (esta,  localizada em  APP).  Totalizam

113  lotes.

Servi?os F=ealizado§:

0   munfcipio   vein   realizando   a   regularizagao   do   ntlcleo,   ja   com   as   seguintes

atividades efetivadas:

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA F]egistro Cart6rio

Chacaras Marflia
RE.-                                      a--                          `8`

-`seas`.en3gii
1,                                                                                            I                     .                                                A

-   £!:3¢iasr;S#_

2010 2017 2017

Cidade Legal

Municfpio de Jacarei

STATUS:   Hoje   aguardamos   a   emissao   do   DCUA   pelo   Cidade   Legal      para   a

continuidade e conclusao do processo.

1.2 -JD PARAIBA (Area Ptiblica)

Do Local:

0  ndcleo  encontra-se  no  bairro Jardim  Parafroa em  uma APP  (area de  preservaeao

permanente), localizado entre a Plua Javari e o Plio Parafba do Sul.

0 possui 31  lotes e uma populaeao aproximada de 100 pessoas.

Servigos Realizados:

0   munfcipio   vein   realizando   a   regularizagao   do   ntlcleo,   ja   com   as   seguintes

atividades efetivadas:
6
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Ndcleo Djagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA F{egistro Cart6 rio

Jd.  Parai'ba

•.-``*f.*r*``:€***...\`.45-v`V
grsae,,-'               S`*-,

:1,led

2010 2017 2017

Cidade Legal
Munici'pio de Jacarei

STATUS:   Hoje   aguardamos   a   emissao   do   DCUA   pelo   Cidade   Legal      para   a

continuidade e conclusao do processo.

1.3 -AV,  MISSISSIpl  (Area Pdblica)

Do Local:

0  ntlcleo  encontra-se  no  bairro  Jardim  F16rida,  em  uma APP  (area de  preservagao

permanente), localizado entre a Avenida Mississipi e o F`io Paraiba do Sul.

No local foi levantando cerca de 200 lotes.

Servigo§ Realizados:

0 munfoipio vein realizando a regulariza?ao do ndcleo, ja com as seguintes

atividades efetivadas:

Ntlcleo Diagn6stico Cadastro  Sociali---,-,~=z5=-,3,`.galifeg=j-'.\LF=--ae LEPAC DCUA F}egistro Cart6rio

Av.  Mssissipi
i  i+TT'i=+ T-

=RT4.-9-s±%*as±es%'.

RE?- ¢st     I   a    RE
jen .Las"¥T

2010 2017 2017

Cidade Legal
Efa*? - - . Municrpio de Jacarei

STATUS:  Hoje  o  municipio  contratou  uma  empresa  para  elaboragao  de  estudos  e

projetos para posterior encaminhamento ao CL que ira analisar e emitir o DCUA.
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1.4 - LAGOA AZUL (Area Pdblica)

Do Local:

a ndcleo datado de 1990 encontra-se as margens da Estrada Lagoa Azul.

No local foi levantando cerca de 284 lotes dMdidos nas quadras A, 8] C, D e E.

Servieos Realizado§:

0 munfcipjo, em conjunto com o Cidade Legal, realizou as seguintes atMdades:

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Pegistro Cart6rio

Lagoa Azul
-53±fBus`tf

2010 2013 2011 2016 2016

Cidade Legal

.`#RE Municipio de Jacarei

STATUS :   i±j 3;   :  =  i  S ; . .:i``,i 3  : : ,¥:I. £f~=£:-\j, .   i .

Hoje  o  traba[ho  esta  na  fase  de  finalizacao     de  cadastro  sociais  para  posterior

entrega  das  certid6es  de  matricula  dos  ocupantes  dos  lotes,  Ainda  existem   lotes  com

pendencias  documentais  e  estes  estao  sendo  tratados  de  forma  individual.  No  entanto,  o

bairro todo esta regularizado.

1.5 -JAF]DIM  DO VALE -Av. Jurandir Fonsi -   (Area "blica)

Do Local:

Trata-se de urn  ndcleo localizado no inicio da Av. Jurandir  Fonsi,  no bairro Jardim do

Vale, o qual contabiliza 49 lotes.

Servigos Realizados:

0 munieipio, em conjunto com o Cidade Legal, realizou as seguintes atividades:

Bua Jose Bonifacio, 37 -Centro -Jacarei -SP
Telefone:  (12) 3951 -6402 -prolar@jacarei.sp.gov.br
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Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA F3egistro Cart6`rio ' `

Jd.  Do Vale(Av.JurandirFonsi)

2010 2013 2011 2016 2016

Cidade Legal
g&s€-    `S  _i7= Municipio de Jacarei

STATU S :   ;f-; ±`  ::1 i}: €T    !j.':\r, i¥3 ? ;T:i tt-fi =6 ,IT~+.i .

Hoje  restam alguns lotes com  pendencias documentais que estao sendo tratados de

forma individual.  No entanto, o bairro todo esta regularizado.

1.6 -JAFtDIM  DO VALE -APP  (Area Pdblica)

Do Local:

Trata-se de urn nfroleo localizado entre as Av. Jurandir Fonsi, Av.  Vic6ncia Batista da

Silva, Av.  Suzana de Castro Ramos e o Rio Paraiba do Sul no bairro Jardim do Vale, o qual

contabiliza aproximadamente 350 lotes.

Servigos Realizados:

0 munfoipio, em conjunto com o Cidade Legal, realizou as seguintes atividades:

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Registro Cart6rio

Jd.  Do Vale (APP)
2010

Cidade Legal
j£¥ Municfpio de Jacarei

STATUS:  Hoje,  por  envolver  situaeao  ambiental  complexa,  o  trabalho  esta  sendo

analisado para a melhor abordagem no processo de regularizacao.
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1.7 -PRIMEmo DE MAIO (Area Privada)

Do Local:

#rife illEIEi

0 ndcleo 6 conhecido como Conjunto  Primeiro de Maio e localiza-se as margens da

antiga Podovia D.  Pedro I.

0 bairro possui 677 lotes,  sendo que 63 estao localizados em APP.  Desta maneira

optou-se  em  dMdir  a  regularizaeao  do  ndcleo  em  duas  fases.  A  primeira  em  realizaeao

abrangendo 614 lotes e o restante em data posterior.

Servi€os F=ealizados:

0 municipio, em conjunto com o Cidade Legal,  realizou as seguintes atividades

referentes a primeira fase:

Nticleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA F3egistro Cart6rio

ConjuntoPrimeirodeMaio ¥-`--`'   .    Gn-__   LEx=3TL.      I.        \     -

2010 2015 2013 2016

Cidade Legal
'    `RE§±;;i

Municipio de Jacarei

STATUS :   f``{: 5='_ I.~r.a i,,; 3`~  ]'=, :r`6: ;v ._:T=  ,i. I::i i i `

F3eferente a primeira fase,  hoje,  esta sendo realizada a listagem dos ociipantes para

titu]agao   individual,    No   entanto,    a    area   abrangente   da   primeira   fase   se    encontra

regularizada.

1.8 -CONJUNTO 22 DE ABPllL (Area Privada)

Do Local:

0 ndcleo 6 conhecido como Conjunto 22 de Abril e localiza-se as margens da antiga

Flodcivia D.  Pedro I, sendo levantando 330 lotes.

10
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Servigos F]ealizados:

F-1jr:L1,aI'-±ti

Pro-
ri----

0   municipio   informou   o   Cidade   Legal   (CL)   a   prioridade   governamental   para   o

andamento dos trabalhos no bairro,  neste sentido o municfpio iniciou o trabalho de cadastro

social.

Nl]cleo Diagn6stico Cadastro   SocialRE_%|~f.=_`"J¥'dr`,-",€,-.`,.-A-S.-=±%t`\    E LEPAC DCUA F}egistro Cart6rio

Conjunto22deAbril
`  #€-   5Z*`*`-i}-`    "  ":jEts%rf'  <¢?  ,-Ur..     aqu`.''C`,tsr

++ •.-±1

2010 2018 2018

Cidade Legal
` :i .  ..+.-

Munici'pio de Jacaref

STATUS:  Hoje,  o  municfpio  finalizou  o  contrato  com  a  empresa  responsavel  pelos

estudos  e  projetos  preliminares  relativos  a  regularizagao.  As  ag6es  referentes  ao  cadastro

social ja foram iniciadas, estas auxiliarao no processo de regulariza?ao fundiaria.

1.9 -VEFIA  LUCIA (Area  Ptlblica)

Do Local:

0 ntlcleo encontra-se na Bua Oswaldo Scavone, bairro Jardim Vera Ldcia.

No local foram regularizados  18 lotes.

Servieos Realizados:

0 munieipio, em conjunto com o Cidade Legal,  realizou as seguintes atividade§:

Cidade Legal
Municfpio de Jacaref

STATU S :    i_i E= :.:i 5.r:, i ng thL.i ;.£€ : t:`` p5,.\ =L]Z` ,:  ,; .

Hoje os moradores possuem a certidao de matricula individualizada dos lotes, e ap6s

t6rmino do prazo de cinco anos, estes poderao solicitar o titulo de propriedade,  uma vez que

11
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Servigos  Real izados :                                                                                                                                           +, -J`   :I:';`` :.r\\,:\: ,`:.`.:.;iz;~

0 munfoipio, em conjunto com o Cidade Legal, realizou as segujntes atMdad6s:

Ndcleo Diagndstico Cadastro Social LEPAC DCUA Flegistro Cart6rio

Area da Fonte
fu€ffffi   (                           g                  ' ee                              . rs                     I

2010 2018 2018

Cidade Legal
a-iise:ji    ,

Municipio de Jacaref

STATUS:  Hoje os trabalhos de levantamento planialtimetrico estao sendo finalizados

para posterior envio ao Cidade Legal,  uma vez que a area possui tr6s nascentes  (ou  mais)
necessitara passar pelo comite de meio ambiente do Programa.

1.12 -PAF]QUE MEIA LUA (Area "blica)

Do Local:

0  ndcleo  encontra-se  no  bairro  Parque  Meia  Lua,  delimitado  pela  Rua  Jose  Maria

Salgado, a Rua Takeo Ota e a Avenida Alcides Arnaldo Taino.

No   local  foi   levantando  cerca  de  40  lotes  delimitados   nessa  area  que  tamb6m

abrange area particular.

Servieos F}ealizados:

a  munfcipio  vein  realizando  a  regularizagao  do  ntlcleo, ja com  as  seguintes  ag6es

efetivadas:

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Pegistro Cart6rio

Pq.  Meia-Lua
caL              -.-                        €-<

i  `as=<ffl  -+.T=\ )ffi  -er\'.:rmrn=.  {`,~'Sse: £' B" -. -

2010 2018 2014

Cidade Legal
Municipio de Jacarei

Ffua Jos6 Bonifacio, 37 -Centro -Jacarei -SP
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`1t,`,   J`i,   `i+    },

a  ferramenta  de  titula?ao   6  a   legitimapao   de  posse.   No   entanto,   o   n

regularizado.

1.10 -BELA VISTA  I  E  11  (Area Privada)

Do Local:

Os ntlcleo estao separados pela antiga  Rodovia D.  Pedro I, sendo cada urn em  uma

margem oposta, denominados Bela Vista I e 11.  No local foi levantando cerca de 360 lotes.

Servieos Realizados:

0 municipio vein realizando a regulariza§ao do ndcleo, ja com as seguintes

efetivadas:

Ntlcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Pegistro Cart6rio

Bela Vista  I  e  11

`LRngiIT.-`            --.-, -.-_¥~  ` -ry~^fiLvi»se-Tap-1

?`                                    -            -se'                    .          1                --  -`RE,gpr-` .

2010 2014 2014

Cidade Legal
Municipio de Jacarei

STATUS:  Hoje,  o  municipio  finalizou  o  contrato  com  a  empresa  responsavel  pelos

estudos  e  projetos  preliminares  relativos  a  regularizagao.  As  ag6es  referentes  ao  cadastro

social ja foram iniciadas, estas auxiliarao no processo de regularizagao fundiaria.

1.11  -AREA DA FONTE (Area Privada)

Do Local:

0  ndcleo  encontra-se  no  bairro  Cidade  Salvador,  compreendendo  duas  quadras

entre as ruas Maria Oz6ria Nogueira e Euripides Barsanulfo.

No local foi levantando 69 lotes.

12
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F,jpllld.i?,-io

Prd̀
-i``'   .; `rfesha,  :  ,`.

•l      <t',

iiEi=I
STATUS:  Hoje os trabalhos  referentes a projetos e cadastros sociais estao em fase!    ,,.

i .13 -CAMPO GRANDE-CONJUNTO HABITACIONAL D. (Area P0blica)

Do Local:

0 ntlcleo encontra-se no bairro Campo Grande.

A FundaGao Pr6-Lar` juntamente com o CDHU, esta trabalhando na regularizaeao do

nucleo.

Servigos Fzealizados:

0 municipio,  em conjunto com a Cidade Legal, realizou as seguintes atividades:

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Plegistro Cart6rio

CDHU -CampoGrande

2010

Cidade Legal
fi      -    ~,

Municipio de Jacareii.i,-±+

STATUS:  Hoje o processo esta em analise aguardando a emissao do  DCUA.  Por6m

o documento s6 sera emitido  ap6s  a resolu?ao dci  conflito entre Secretaria da  Fazenda do

Estado de Sao Paulo e CDHU sobre a titularidade da area.

1.14 -Plo COMPRIDO (Area Privada)

Do Local:

0  ndcleo  encontra-se  no  bairro  Plo  Comprido,  localizado  entre  a  FRodovia  Geraldo

Scavone e o c6rrego F`io Comprido, limftrofe com a cidade de Sao Jos6 dos Campos.

No local foi levantando cerca de 1250 lotes.

14
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Servieos Realizados:
ii=rfepe

_tl

-EiH`

0  municipio,  em  conjunto  com  o  Cidade  Legal   (CL),  deu   inicio  ao  processo  de

regulariza§ao, tendo realizado as seguintes atividades:

Ndcleo Diagndstico Cadastro Social LEPAC DCUA Pegistro Cart6rio

Bio Comprido

~.`T                  --I     ,         L

RE,I

2010 2017 2015

Cidade Legal

ul
Municipio de Jacarei

STATUS:    Em   2017   foi   realizado   urn   recadastramento   social   dos    moradores

abrangendo  somente  na  APP  que  esta  congelada.  Hoje  o  processo  esta  sob  tutela  da

Secretaria de Planejamento.

1.15 -POPITO VELHO (Area PtlbLica)

Do Local:

0  ndcleo  encontra-se  no  bairro  lnstancia  Porto  Velho  estrada dos  Paturis,  em  area

de APP.

No local foi levantando cerca de 50 lotes margeando a estrada em questao.

Servieos Realizados:

0  municipio,  em  conjunto  com  o  Cidade   Legal  (CL),  deu   inicio  ao  processo  de

regularizagao, tendo realizado as seguintes atividades:

Nthcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Pegistro Cart6rio

Porto Velho

.    I--        .       RE#

ae

2010 2016

Cidade Legal
a;1-      -asi

Municipio de Jacaref
RE#ayl

STATUS:   Foi  constada  a  inviabilidade  de  manter  os  moradores  no  local.   Dessa

maneira estudos estao sendo realizado para a remogao dos moradores.

15
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J        C(,I.ii`=3ieri        .->h:

1.16 -BAIRRINHO (Area Privada)

DO  LOcal:

a  ndcleo  encontra-se  na  Estrada dos  Areeiros,  Iimitrofe  a cidade de  Sao  Jos6  dos

Campos, proximo ao Bio Paraiba.

No local foi levantando cerca de 130 lotes.

Servieos Realizados:

0  municipio  deu  inicio  ao  processo de  regulariza€ao,  tendo  realizado  as  seguintes

atividades:

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Registro Cart6rio

Bairrinho

BThfiREZBseff=5€=s  _-           -_+~-* sti      RE=anii
REsmasfasm±ia±.a         -#   -!~f=.     "seRE"ke3

2010 2017 2013

Cidade Legal
Municipio de Jacarei

STATUS:  Foi  constado  que  o  ndcleo  se  enquadra  na  regulariza?ao  de  interesse

especi'fico,  nao  sendo da  al€ada da  Fundaeao  Pr6-lar de Jacarei.  Assim,  o  processo  esta

aos cuidados da Secretaria de Planejamento.

2 - NuCLEOS SOMENTE COM ESTUDOS INICIAIS

2.1  -CEPINHO (Area Privada)

Do Local:

0  ndcleo encontra-se  as  margens da  Estrada Jdlio de  Carvalho,  bairro do Cepinho,

localizado proximo do F3io  Paraiba do Sul.

Servigos Realizados:

0  municipio,  em  conjunto  com  o  Cidade  Legal  (CL),  deu  inicio  ao  processo  de

regularizaeao, tendo realizado as seguintes atividades:
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L.,

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA F}egistro Cart6rio

Cepinho
2010

Cidade Legal
_   ?,~        fr'#

Munici'pio de Jacarei

STATUS:  Hoje o ndcleo necessita de levantamentos e projetos para continuidade da

regularizagao.

2.2 -VILA  ITA  I  E  11  (Area  Privada)

Do Local:

0 ntlcleo encontra-se no bairro Vila lta.  No local foi levantando cerca de 190 lotes.

Servigos Realizados:

0  municipio,  em  conjunto  com  o  Cidade  Legal  (CL),  deu   inrcio  ao  processo  de

regularizaGao, tendo feito as seguintes atividades:

Ntlcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Pegistro Cart6 rio

Vila  lta  I  e  11
2010

Cidade Legal
E?-6¥.       -    .

Municipio cle Jacarei

STATUS:   Hoje  o   ndcleo   aguarda  a  complementacao  de   infraestrutura  para  dar

continuidade aos trabalhos de levantamentos e projetos de regularizacao.
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2.3 -VEF}ANEIO IJAL (Area "blica)

Prd
-`    rj)

Do Local:

Existe  no bairro Veraneio  ljal duas invas6es de areas ptlblicas as quais dois ntlcleos

foram formados, 0 primeiro nticleo, de rna.ior area, 6 delimitado pelas vias: F]ua Augusto dos

Anjos,  Bua Osvaldo de Andrade  e  Plua Ant6nio Tomas de  Sales.  0 segundo tern  sua area

delimitada pelas vias:  F}ua Humberto de Campos e Rua Manuel  Ferreira Garcia Redondo.

No local ha cerca de 150 Iotes.

Servi€os F`ealizados:

a  municipio,  em  conjunto  com  o  Cidade   Legal  (CL),  deu   infcio  ao  processo  de

regularizagao, tendo realizado as seguintes atividades:

Nticleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Ftegistro Cart6rio

Veraneio ljal
2010 -

Cidade Legal
Municipio de Jacaref

STATUS:  Hoje a nt]cleo necessita de levantamentos e projetos para continuidade da

regularizagao.  Segundo  PPA  a  previsao  de  retomada  do  processo  esta  marcada  para

2020/21.  Por6m  6  necessario  aguardar  previsao  da  complementagao  de  infraestrutura  no

bairro.

2.4 -JABDIM  PEDRAMAB (Area Privada)

Do Local:

0  ntlcleo encontra-se no  bairro Jardim  Pedramar,  as  margens da antiga  Estrada do

Tanquinho.

No   local   foi   levantando   cerca   de   630   lotes,   sendo   possivel   sua   regulariza?ao

administrativa pelo Municfpio, segundo o diagn6stico do Cidade Legal.
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Servigos Ftealizados:

0  munfcipio,  em  conjunto  com  o  Cidade  Legal   (CL),  deu   infcio  ao  processo  de

regularizaeao, tendo realizado as seguintes atividades:

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA Registro Cart6rio

Jardim  Pedramar
2010

Cidade Legal
japvI Municipio de Jacarei

STATUS:  Hoje o nL]cleo necessita de levantamentos e projetos para continuidade da

regularizagao. Segundo PPA a previsao de retomada do processo esta marcada para 2019.

2.5 -JD PANOPAMA (Area Privada)

Do Local:

0 nrfucleo encontra-se na Bua Panorama, bairro Jardim Panorama.

No local foi levantando cerca de 150 lotes.

Servigos Realizados:

0  municipio,   em  conjunto  com  o  Cidade   Legal   (CL),  deu   inicio  ao  processo  de

regulariza?ao, tendo realizado as seguintes atividades:

Ndcleo Diagn6stico Cadastro Social LEPAC DCUA F}egistro  Cart6rio

Bairrinho
2010

Cidade Legal
Municrpio de Jacarei

STATUS:  Hoje o ntlcleo necessita de levantamentos e projetos para continuidade da

regularizaeao.
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ANEXO I -TABELA DE BAIPIPIOS -RESUMO DAS ATIVIDADES

\   NBGLEO I)IA
_d_as_ii5Q

I-EPAC ASTf! - + +   F`EGtsTho
SO tAL'

11.1 Chacaras Marilia
2010 2017 2017

1.2 Jd. Paraiba
`.,''_di~.:+-_`.

2010 2017 2017

1.3 Av.  Mississipi
`e±_      _                *          :El&=

2010 2017 2017

1.4
Lagoa Azul RERESvBRE

.LRE

2010 2013 2011 2016 2016
Jd. Do Vale(Av.JurandirFonsi)

*       -            HRE RERE#REm           .
1.5

•--`RE                 ,.A                       .d-,.ur •ffiEN,     7_        ,03r:grsgr`

2010 2013 2011 2016 2016
I11.6

Jd.  Do Vale (APP)
2010

•1.7I ConjuntoPrimeirodeMaio
2010 2015 2013 2016

1.8I

Conjuntc)22deAbril
' I. :`=-\` ^+ `` , -+ - =\-i ,  _` r=  `  '` _-:    `ti=.. ` -``.`..  =2, +-`.r  -_`--  =} 1   .

2010 2018 2018

11.9 Vera Lticia in--

2010 2016 2015 2016 2016

1.10 Bela Vista  I  e  11
j'

2010 2014 2014

1.11 Area cla Fonte
REifeife©iaeaegr¥ rsREasRE=SREffl'         I

1.12 Pq.  Meia-Lua

--as-           ,     +      '

2010 2018 2014

1.13
CDHU -CampoGrande

2010

1.14 Bio Comprido
2010 2017 2015

1.15 Porto Velho
2010 2016

1.16 Bairrinho

+*T       ++         ti
-'`                    ``

I

2010 2017 2013

2.1 Cepinho
2010

2.2 Vila  lta  I  e  11
2010

2.3 Veraneio  ljal
2010

2.4 Jardim Pedramar
2010

2.5 Jardim Panorama
2010

Cidade Legal
Municipio de Jacarei

Bua Jose Bonifacio, 37 -Centro -Jacarei -SP
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