
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS 
www.diariooficialdasprefeituras.org 

ANO II - EDIÇÃO 288 - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 20228

' SANTA ROSA 
, DO PIAUI 
~PIUfEIJURAMUNICIPAL 

MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO 

ID: 08C92DEEOA394 

PREFEITURA DE SANTA ROSA DO PIAUÍ 
AVEJIDA JDAIIIIII CASTELO BRANCO, 337, C001IO. SANTA ROSA DO PIAUI-CIP: 64518·970 

CNPJ 41.522.244/0001-1 1 

PARECER ADMINISTRATIVO 
{Decreto nº 400/2021 , Lei Municipal 227/2021 e Lei Federal 13.46512017) 

Interessado: WANDERSON RODRIGUES DE SOUSA 

Processo Administrativo nº RE-0017-2022 

Assunto: Regularização Fundiária 

Apresentamos-lhes o processo de regularização fundiária de, em que a Sra. WANDERSON 

RODRIGUES DE SOUSA requer a regularização do lote na Av. Tancredo Neves, nº 27 - Centro -

Santa Rosa do Piauí, conforme requerimento nº RE-0017-2022 de 31/05/2022, baseada na Lei 

municipal 227/2021 e a apresentação da documentação necessária para sua regularização. 

Informamos que o presente processo foi analisado pela Assessoria Jurídica da município e não 

foram identificados vícios, inconsistências ou exigências que possam vir a impedir A Regularização do 

referido imóvel. 

Assim sendo, como a Regularização Fundiária Urbana basear-se-á no direito social a moradia, 

no pleno desenvolvimento das funções sociais, e, sendo obseivadas todos os princípios que regem o 

Procedimento descrito na citada lei municipal, opinamos por APROVAÇÃO DO PROCESSO de 

Regularização Fundiária e solicitamos a autorização de transferência de titularidade do imóvel para os 

Sres. WANDERSON RODRIGUES DE SOUSA. 

Secretária de Administração 

J,(4166,M o JP<-j[t 11& L,1, r.uvw ~ 
Jefesson Douglas Martins Ferreira 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 
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DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
PARECER JURIDICO 

(Decreto nº 400/2021 , Lel Municipal 22712021 e Lei Federal 13.46512017) 

Interessado: ALEX MARQUES VIEIRA 

Processo Administrativo nº RE-0018-2022 

Assunto: Regularização Fundiária 

Trata-se de requerimento formulado pela legitimada Alex Marques Vieira 

devidamente qualificado, postulando a instauração formal da regularização fundiâria por 

interesse específico, com o requerimento vieram documentos. 

Obtidos os elementos cadastrais pertinentes, observou-se que a área é atingida tanto 

pela Lei Federal n 13 465/17 como também pelai Lei Municipal nº 227/2021, que admite a 

utilização d a Legitimação Fundiária em situações anteriores a 22 de dezembro de 2016. 

N ão há, modalidades distintas de regularização conforme o instrumento 

considerado. Há uma só regularização, que pode valer-se, conforme a providência 

especifica necessária, de qualquer instrumento previsto pela lei, já que o rol a li contem plado 

não é taxativo (art. 15, caput, da Lei nº 13.465/17). A admissibilidade da regularização tem 

critérios próprios, que não se confundem com a admissibilidade de cada um dos 

instrumentos que podem ser nela utilizados. De outra banda, a utilização dos instrumentos 

só deve ser considerada caso a regularização seja cabível. Não há Instrumento adequado 

para possibilitar uma regularização que seja, em si , inviável. 

Tal dispositivo, em harmonia com a autonomia Municipal, remete à Competência 

local para definir o que deve ser considerado consolidado e passível de regularização. No 

âmbito do Município de Santa Rosa do Piauí, há uma lei especifica, que trata da 

Regularização Fundiária e define os limites em que ela pode ser utilizada, que é a Lei nº 

227/2021. Não parece haver motivo para afastar sua aplicação. Vejamos o que diz a 

referida lei : 

.. Art. 3° - Pars efeffos d~rização fundiária 

prev;sta nesta lei, considera-se: .. •:i? 
~ 
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V - Legitimaçtfo de Posse: ato do Poder Público 

destinado a conferir titulo, por me;o do qual fica reconhecida 

a posse de ;móvel objeto da REURB, conversivel em 

aquisição de direito real de propriedade na forma da 

legislação vigente, com a identificaçflo de seus ocupantes, 

do tempo de ocupação e da natureza da posse; 

A Lei Federal nº 13.465/17 dispõe q ue a regularização fundiária , na forma a li 

estabelecida, não é impedida pela inexistência de Lei Municipal especifica que trate de 

medidas ou posturas de interesse local aplicáveis a projetos de regularização fundiária 

urbana. 

Destaca-se que toda a documentação exigida pela lei foi devidamente juntada 

ao presente p rocesso. E, anda, transcorreu in a/bis o prazo para apresentação de 

impugnação ao requerimento, conforme edital de intimação anexo ao processo 

administrativo. 

Portanto. a Procuradoria do Município de Santa Rosa do Piaui, neste ato 

representado pelo Exmo. Sr. Luzímário Ferreira de Araújo, opina pela APROVAÇÃO do 

Requerimento de Regularizaçã o Fundiária do imóvel supracitado, visto que o processo 

de regularização estâ em conformidade com a Lei Municipal nº Lei n . 227/2021, bem como 

com a Lei Federal nº 13.465/17, podendo assim ser emitida a Escritura Pública para a 

regularização do referido imóvel. 

É o parecer, S .M .J . 

Santa Rosa do Piauí , 04 de agosto de 2022. 

LUZIM 
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EXMO DIRETOR D E ARRECADAÇÃO E TRI.BUTOS DE SANTA ROSA DO PIAUI. 

FRANCISCO NUNES REGO, pessoa tisi ca, casado e inscri to no C PF sob o nº 

272.060.428-30, residente e domiciliado na Rua F rancisco Rodrigues N unes, nº 265, Centro deste 

Municipio, vem requerer a i n stauração da REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, conforme 

Art. 5° inc i so II da Lei municipal 227/202 1 e Art. 13º inciso H da Lei Federal nº 13.465/ 20 17 , 

esclarecendo os segu intes fatos. 

1. Lote encontra-se l ocalizado n a Rua Padre Oto - Bairro Fazenda - Santa Rosa do 

Piauí; 

2. Área total de 244, 15 ( duzentos e quarenta e quatro metros quadrados); 

3. Imóvel encontra-se registrado na prefeitura com Termo de Concessão n º 45 J/ 2011. 

Diante do exp osto, requer-se: 

1. O deferim ento ou indeferimento do pedido ora apresentado em até 90 dias, sob pena de 

fixação automática da m odal idade de classificação da Reurb indicada n este requerimento , 

bem como o prosseguimento do procedjmento administrativo da Reurb, sem prejuízo de futura 

revisão dessa classificação pelo Município, mediante estudo técnico que a justifique; 

2. A emissão da C RF e o título de legitimação fundiária, encaminhando-os com o Projeto de 

Regularização para o devido registro (art. 28, VII da Lei Federal nº 13.465/ 17 e art. 30 da Lei 

Municipal 227/2021) 
3. Seguem anexos: Cópia do RG e do CPF do requerente; Declaração dos confrontantes; 

comprovan te de aquisição ou posse em n om e do favorecido consol idado até dia 22 de 

dezembro de 2016; Certidão Negativa Municipal do Imóvel; Certidão Negativa Municipal do 

Requerente; L evan tamento planimétrico e georrefcrenciado do núcleo urbano a ser 

r egularizado, demonstrando as u nidades, as construções e sistema viário; ART acompanh ado 

do RRT d o responsável Técnico; CROQUJ localização do lote. 

4. Novas intimações poderão ser realizadas pelo WhalsApp +5513988128360, considerando-me 

int imado após 48 horas de envio da notificação, sem acu sar recebimen to expresso. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Santa Rosa do Piauí, 29 de julho de 2022 

FRAN/iiJ;JNUNES REGO 

Requerente 


