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MENSAGEM/GABGOV/MSA{9 70 / 2O2T Campo Grande,30 de novembro de2021.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituig6o Estadual, submeto A apreciagdo dessa
Casa de Leis, por intermddio de Vossa Excel€ncia, o projeto de lei que Disp\e sobre a Regularizaqdo
Fundidriade Interesse Social (REURB-S), instituidapela Lei Federaine lS.4OS, de I I deiulho ae ZOIZ,
no dmbito da AgAncia de Habitaqdo Popular de Mato Grosso do Sut (Agehab-MS), e dd outras
providAncias.

E sabido que morar irregularmente significa estar em condigdo de inseguranga
permanente, de modo que, a16m de um direito social, pode-se afirmar que a moradia regular 6 condigao
paraarealizagdo integralde outros direitos constitucionais, como trabalho, lazer, educagdo e safide.

Nesse contexto, ressalta-se que a Lei Federal ng 73.465,de I 1 de julh o de20lJ, instituiu
normas e procedimentos aplic6veis d Regularizagdo Fundi6ria Urbana (REURB), abrangendo medidas
juridicas, urbanisticas, ambientais e sociais destinadas a incorporar nficleos urbanos informais ao
ordenamento territorial urbano e d titulagdo de seus ocupantes.

A referida Leitraznovos principios a serem observados no dmbito da regularizagd.o, a
saber: competitividade, sustentabilidade econdmica, social e ambiental, ordenag6o territorial, efici€ncia
energ6tica, complexidade funcional e ocupagdo do solo de maneira eficiente.

A Lei aponta, como objetivos, a identificagSo e a organizagdo dos nfrcleos urbanos
informais, a prestagSo de servigos pirblicos aos ocupantes, a ampliagdo do acesso d terra urbanizada pela
populagdo de baixa renda, com prioridade para permanCncia dos ocupantes nos locais, a integragio
social e a geragdo de empregos, o estimulo d resolugdo extrajudicial de conflitos, com cooperagd.o entre
o Estado e a sociedade, a concessdo dos direitos reais preferencialmente d mulher, a garantia de moradia
digna, o pleno desenvolvimento das fungdes sociais da cidade e a eficiCncia na ocupagao e no uso do
solo.

Desse modo, visando a promover a regularizagdo efetiva e, consequentemente, atender
ao principio da fungio social da propriedade elencadas na Constituigdo Federal, propdem-se medidas e
procedimentos para a regularizaqdo fundi6ria no Estado de Mato Grosso do Sul, especificamente dos
im6veis pertencentes ou incorporados ir carteira imobili6ria habitacional da Agehab-MS.

Para os fins desta proposta de lei, entendem-se como incorporados os im6veis oriundos
das carteiras imobili6rias habitacionais da extinta Companhia de HabitagSo Popular de Mato Grosso do
Sul (Cohab); da liquidada Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de Mato Grosso do
Sul (CDHU); e da Ag6ncia Estadual de GestSo de Empreendimentos (Agesul), que por sucessSo iegal
foram transferidos para a Agehab-MS.

Ademais, 6 oportuno registrar que o Estado de Mato Grosso do Sul tem realizado a
Reguiarizagdo Fundi6ria Urbana desde a publicagSo da Lei Federal np 13.465, de2017, e se destacado
por estabelecer metas e planos de ag6o a fim de enfrentar os problemas existentes nos municipios sul-
mato-grossenses. A presente medida insere, formalmente, no sistema normativo estadual, importante
politica pirblica habitacional decorrente de legislagSo federalj6 em execugdo.

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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Diante do exposto, submeto d
anexo projeto de lei complementar, contando
Parlamento Estadual, paraa sua aprovaqdo.

apreciagSo de Vossa Excei6ncia e dos ilustres pares o
com a irnprescindfvel aquiescCncia desse respeit6vel

Atenciosamente,

-\- \-
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Dispde sobre a RegularizaEdo Fundidria (Jrbana de
Interesse Social (REURB-S), institu[da pela Lei Federal
np 13.465, de l1 de julho de 2017, no dmbito daAgAncia
de Habitagdo Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab-
MS), e dd outras providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sancino a seguinte Lei:

Art. 1o A Regularizagdo Fundi6ria Urbana de Interesse Social (REURB-S), instituida
pela Lei Federal nt 13.465, de 1 1 de juiho de2017, no Ambito da Ag6ncia de Habitagdo Popular de Mato
Grosso do Sul (Agehab-MS), reger-se-6 pelas disposigdes desta Lei, de seu regulamento e das portarias
expedidas pelo titular da Agdncia de Habitagi Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab-MS).

Par6grafo rinico. A presente Lei tem por objetivos:

I - regularizar a titularidade dos im6veis que j6 se encontram com os contratos quitados;

II - identificar os nfcleos urbanos informais a serem regularizados, a fim de organizir-
los e de melhorar suas condigSes urbanisticas e ambientais em relagdo a sua situagSo de ocupagdo;

III - garantir o direito social d moradia digna;

IV - efetivar a fungdo social da propriedade e conceder direitos reais aos ocupantes dos
n[cleos.

CAPiTULO I
DA REGULARIZAQAO FLINDIAzuA URBANA

Art.2o Regulamentam-se no territ6rio do Estado de Mato Grosso do Sul as norrnas e
procedimentos aplic6veis d REURB-S dos im6veis pertencentes ou incorporados d carteira imobili6ria
da Agehab-MS, a qual abrange medidas juridicas, urbanisticas, ambientais e sociais destinadas d
incorporagSo dos nftcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e d titulagao de seus
ocupantes.

Par6grafo irnico. Entendem-se como incorporados os im6veis que tiveram como origem
as carteiras imobili6rias de programas habitacionais da:

I - extinta Companhia de Habitagdo Popular de Mato Grosso do Sul (Cohab);

II - liquidada Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de Mato Grosso
do Sul (CDHU);

III - Ag6ncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos (Agesul), transferidos por
sucessSo legal d Agehab-MS.

Art. 3o Para fins desta Lei, consideram-se:

I - nircleo urbano: assentamento humano, com uso e caracteristicas urbanas, constitufdo
por unidades imobilidrias de 6rea inferior A fragSo minima de parcelamento prevista na Lei Federal ne

5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em
6rea qualificada ou inscrita como rural;
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II - nircleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual nio foi possivel
realizar, por qualquer modo, a titulagSo de seus ocupantes, ainda qui atendida a legislagdo vigente d
dpoca de sua implantagSo ou regularizag6o;

III - nricleo urbano informal consolidado: aquele de dificil reversao, considerados o
tempo da ocupagSo, a natureza das edificagdes, a localizagdo das vias de circulagdo e a presenga de
equipamentos pirblicos, entre outras circunstAncias a serem avaliadas pelo Municipio;

IV - legitimagSo fundi6ria: mecanismo de reconhecimento da aquisigao origin6ria do
direito real de propriedade sobre a unidade imobili6ria objeto da REURB;

pirblicas ou

ou em valor

V - ocupante: aquele que mantdm poder de fato sobre o lote ou a
privadas em nricleos urbanos informais;

fragSo ideal de terras

VI - baixa renda: o nficleo familiar com renda n6o superior a 5 (cinco) saliirios-minimos,
inferior estabelecido por lei municipal.

Art. 4" A REURB compreende duas modalidades:

I - Regularizagdo Fundi6ria de Interesse Social (REURB-S): aplicdvel aos nfcleos
urbanos informais ocupados predominantemente por populagSo de baixa renda, cuja renda da unidade
familiar mensal seja inferior a 5 (cinco) sal6rios-minimos ou em valor inferior estabelecido por lei
municipal;

II - Regularizagdo Fundi6ria de Interesse Especifico (REURB-E): aplic6vel aos ntcleos
urbanos informais ocupados por populagdo n6o qualificada na hip6tese de que tiata o inciso I deste
artigo, regulamentada por lei estadual especifica.

$ 1o Os atos de que trata este artigo independem da comprovagSo do pagamento de
tributos ou penalidades tribut6rias, sendo vedado ao oficial de registro de im6veis exigir sua
comprovagEo, conforme disposto no art. 1 3, $ 2o, da Lei Federal ns 13 .465 , de 2017 .

S 2" A classificagdo do interesse visa exclusivamente d identificagdo dos respons6veis
pela implantagao ou adequagSo das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito d
gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a quem for atribuido o
dominio das unidades imobili6rias regularizadas, conforme disposto no art. 13, $ 5o da Lei Federal ns
13.465, de 201'7 .

CAPiTULO II
DOS INSTRUMENTOS DA REURB-S

Art. 5o Para a realizagd,o da REURB-S, a Agehab-MS poder6 utilizar-se de quaisquer
dos instrumentos previstos no art. 1 5 na Lei Federal ns 73.465, de Z\li .

$ 1" Os im6veis que tenham sido objeto de contrato, que estiverem quitados mas ndo
regularizados no cart6rio quanto d titularidade, poderdo ser titulados pelo instituto da legitimagao
fundi6ria.

$ 2o Para os im6veis ocupados que n6o se enquadrem nas disposig6es do $ 1'deste
artigo, mas que preenchem as condigOes desta Lei, seus ocupantes poderSo ser titulados pelo instituto
da doagSo do im6ve1, para utilizir-lo para sua moradia e de sua familia, vedados o aluguel, a
transfer6ncia, a cessSo, o comodato, e o empr6stimo no todo ou em parte, bem como o abandono do
im6vel, pelo prazo de 3 (tr6s) anos, sob pena de reversio da doagSo, no caso de destinag6o do im6vel
para finalidade n5o permitida. _.x
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reg[larizag1,o

regularizagAo
em ato finico,

$ 3o Em outras situag6es n6o previstas, a escolha do instrumento a ser utilizado para
fundi6ria ficard a crit6rio do conselho de Administragio da Agehab-MS

Art. 6o Na REURB-s promovida sobre bem pfiblico, o registro do projeto de
fundi6ria e a constituigSo de direito realem nome dos beneficiiirios poderdo seir"ulirudo.
a uit6rio do ente priblico promovente.

$ 1o Nos casos previstos no caput deste afiigo serSo encaminhados ao cart6rio:

dominio, fica
consolidado,

I - o instrumento indicativo do direito real constituido;

II - a listagem dos ocupantes que serd.o beneficiados pela REURB-S, com as respectivas
qualificag6es;

III - a indicagdo das unidades imobili6rias.

$ 2o Fica dispensada a apresentagSo do titulo cartorial individualizado e das
documentagSo referente d qualificag6o de cada benefici6rio.

CAPfTULO M
DA LEGITIMAqAO FUNDIARIA

c6pias da

Art.7o A legitimagio fundi6ria constitui forma origin6ria de aquisigio do direito real de
propriedade conferido por ato do Poder Pfblico, exclusivamente no Ambito da Rr,UnB, dquele que
detiver em 5:rea pirblica ou possuir em 6rea privada, como sua, unidade imobili6ria com destinagao
urbana, integrante de ntcleo urbano informal consolidado existente em22 de dezembro de 2016.

$ 1" A regularizagSo das ocupag6es nos nricleos urbanos informais consolidados, de
propriedade da Agehab-MS 

9 de ocupagio, predominantemente, por populag6o de baixa renda, poder6
ocorrer por legitimagdo fundi6ria, de acordo com a Lei Federal nn t:.+05, aezoll.

$ 2o Na REURB-S, ser6 concedida a legitimag6o fundi6ria ao beneficiario que atenda
as seguintes condigdes:

I - ndo ser concessionSrio, foreiro ou propriet6rio exclusivo de im6vel urbano ou rural;

II - n6o ter sido contemplado com legitimagdo de posse ou fundiSria de im6vel urbano
com a mesma finalidade, ainda que situado em nircleo urbano distinto.

$ 3o Por meio da legitimagio fundi6ria, em qualquer das modalidades da REURB, o
ocupante adquire a unidade imobili6ria com destinag6o urbana livre e desembaragada de quaisquer 6nus,
direitos reais, gravames ou inscrig6es, eventualmente existentes em sua matrfcula de origem, exceto
quando disserem respeito ao pr6prio legitimado.

$ 4o Na REURB-S de im6veis priblicos a Agehab-MS, quando titular do
attorizada a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do nricleo urbano informal
por meio da legitimagdo fundi6ria.

$ 5o Poderd a Agehab-MS atribuir dominio adquirido por legitimagdo fundi6ria aos
ocupantes que nio tenham constado da listagem inicial, mediante cadastramento complementar, sem
prejuizo dos direitos de quem haja constado na listagem inicial.
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CAPITULO IV
DA DOAqAO

Art. 8o Sdo requisitos para a doagEo:

I - im6vel de uso residencial, com 6rea de at6 250 m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados), em conformidade com seus respectivos registros em cart6rio;

II - renda mensal familiar n6o superior a 5 (cinco) saliirios minimos, salvo lei municipal
estabeiecendo renda famiiiar inferior;

III - o ocupante ou membro do nircleo familiar ndo ser propriet6rio ou concessioniirio
de outro im6vel urbano ou rural,

IV - o ocupante ou membro do nircleo familiar ndo ter sido beneficiado pelo poder
Priblico com outro im6vel urbano ou rural.

CAPITULO V
DA COMPRA E VENDA

Art. 9o Para os casos que forem utilizados os instrumentos de compra e venda, a
cobranga dar-se-5 da seguinte maneira:

I - REURB-S: ser6 cobrado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para im6veis de
atd 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), sendo que, caso ultrapa.r. 

".ru 
metragem, o

excedente ser6 cobrado proporcionalmente, observado que, caso o valor da avaliagdo do im6vil slla
menor, ser6 adotado o valor da ava1ia96o;

II - REURB-E: ser6 cobrado o valor integral da avaliagdo do im6vel.

$ 1 " O valor do im6vel poder6 ser financiado em at6 3 00 (trezentos) meses, com parcelas
reajust5veis anualmente pelo IPCA-E ou por outro indice que o substituir.

$ 2" Em caso de falecimento do benefici6rio aplicar-se-6 o beneficio previsto no art.12
daLeiEstadual ne4.715,de9desetembrode2015,enoDecretons14.316,de20dentvembrode20i5.

CAPiTULO VI
DO REGISTRO DA REGULARIZA}AO FUNDIAzuA

Art. i0 4 Agehab-MS providenciar6 todos os documentos necess6rios para a
elaboragSo da Certiddo de Regularizagdo Fundi6ria (CRF) no Ambito de suas competbncias,
encaminhando-os d Prefeitura do Municfpio onde se localiza o im6ve1, juntamente com a solicitagdo
para emissdo da referida certiddo.

Parrlgrafo tnico. Ap6s a emiss6o da CRF, a Agehab-MS disponibil izar| ao ocupante os
documentos necess6rios para que este proceda aos registros previstos nos arts. 42 a 54 da Lei Federai ns
13.465, de 2017 .

CAPITULO VII
DOS CONJLTNTOS HABITACIONAIS

Art. 1 1. Serdo regularizados como conjuntos habitacionais os nfcleos urbanos informais
que tenham sido constituidos para a alienagSo de unidades j5 edificadas pelo pr6prio empreendedor,
priblico ou privado. 

.-\. \_F.\:
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$ 1" Os conjuntos habitacionais podem ser constituidos de parcelamento do solo com
unidades edificadas isoladas, parcelamento do solo com edificagdes em condominio, condominios
horizontais ou verticais, ou ambas as modalidades de parcelamento e condominio.

$ 2o As unidades resultantes da regularizagSo de conjuntos habitacionais serdo
atribuidas aos ocupantes reconhecidos, salvo quando o ente pfrblico promotor do programa habitacional
demonstrar que, durante o processo de regularizag6o fundi6ria,hh obrigag6es pendentes que impedem
a regularizag6o.

Art. 12. Para a aprovagSo e registro dos conjuntos habitacionais que comp6em:

I - a REURB dispensa-se a apresentagdo do documento Habite-se;

II - a REURB-S dispensam-se as respectivas certid6es negativas de tributos e as
contribuig6es previdenci6rias.

Art. 13. As disposigOes desta Lei aplicarn-se, subsidiariamente, a Lei Federalnq 13.465,
de2017, a Lei Estadualnt2T3, de 19 de outubro de 1981, e suas alteragOes.

Par6grafo rinico. Autoriza-se o titular da Agehab/MS, se necess ario, a expedir porlarias
destinadas a disciplinar o cumprimento desta Lei e de seu regulamento.

Art. 14, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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