
                                                         MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

              Poder Executivo 

 

LEI Nº 155, de 10 de dezembro de 2012. 

 

 

AUTORIZA A OUTORGA DE TÍTULO DE 

DOMÍNIO DE BENS IMÓVEIS E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará, no pleno uso das atribuições 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, aprovou e eu sanciono e promulga a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar título de 

domínio de bens imóveis a munícipes que detém direito de posse, registrado no 

Departamento de Terras Patrimoniais da Secretaria Municipal de Administração do 

Município de Santa Bárbara do Pará. 

 

Art. 2º Os imóveis a que se refere a autorização expressa no Art. 1º, desta 

Lei, são os constantes da matrícula mãe do Município, excetuando-se os que foram 

concedidos com base na Lei municipal nº 102, de 31/03/2008, posteriormente alte-

rada pela Lei municipal nº 128, de 28/05/2010. 

 

Parágrafo Único. As matrículas mãe a que se refere este artigo, são as ma-

triculas referentes às áreas outorgadas pelo Município de Benevides ao Município 

de Santa Bárbara do Pará, quando da sua emancipação político-administrativa, para 

terrenos pertencentes aos detentores da posse.  

 

Art. 3º Os detentores do direito de posse de imóveis situados nas matriculas 

mãe citadas no Art. 2º, desta Lei, deverão protocolar requerimento junto ao Depar-

tamento de Terras Patrimoniais da Secretaria Municipal de Administração da Pre-

feitura Municipal de Santa Bárbara do Pará. 

 

I - Os interessados deverão anexar ao requerimento de pedido de título de 

domínio, os seguintes documentos: 

 

a) Contrato de compra e venda do bem imóvel; 

 

b) Declaração assinada por no mínimo 02 (duas) pessoas que comprovada-

mente residam no Município de Santa Bárbara do Pará, há no mínimo 10 (dez) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7249614/art-1-da-lei-783-05-itaipulandia
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7249589/art-2-da-lei-783-05-itaipulandia
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7249466/art-3-da-lei-783-05-itaipulandia
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anos, de que a posse do imóvel é do requerente, ou pertenceu aos componentes da 

cadeia sucessória que o antecede; 

c) Recibos de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) dos 

últimos 05 (cinco) anos. 

 

§ 1º Os requerimentos serão analisados por uma comissão composta de 03 

(três) membros nomeada pelo Executivo Municipal, através de Portaria. 

 

§ 2º A comissão instituída no § 1º deste artigo, terá o prazo de até 15 (quin-

ze) dias para dar parecer ao requerimento, sem prejuízo de manifestação jurídica. 

 

Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a expedir Decreto aprovando 

o modelo do Título de Domínio. 

 

Art. 5º Ficam ratificados todos os Títulos de Domínio, transmitidos através 

de Escritura Pública pelo Município de Benevides até a data de publicação da pre-

sente Lei. 

 

Art. 6º A regularização fundiária poderá ser realizada por venda direta ao 

ocupante de baixa renda, desde que: 

 

I – Não se enquadre nos demais requisitos para a outorga do Título de 

Domínio e manifeste interesse na compra; 

 

II – O imóvel seja utilizado para finalidade residencial ou mista; 

 

III – Não seja ele ou qualquer membro da entidade familiar residente no 

imóvel, proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural, nem tenha 

sido beneficiário de programa habitacional; 

 

IV – A ocupação, irregular ou clandestina, tenha sido consolidada e efe-

tivamente identificada até 30 de março de 2008;  

 

V – O imóvel não possua área superior a 600m² (seiscentos metros qua-

drados). 

 

Parágrafo único. É facultado ao ocupante renunciar à área excedente para a 

fruição do direito de que trata o caput deste artigo, salvo se o remanescente for in-

ferior ao módulo do Município em que se localiza a área, caso em que a aquisição 

dar-se-á nos termos do que consta da Lei nº 102, de 31/03/2008 e alterações. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7249322/art-4-da-lei-783-05-itaipulandia
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Art. 7º Cada beneficiário ou entidade familiar poderá receber apenas 01 (um) 

imóvel. 

 

Art. 8º O preço da venda será fixado de conformidade com o valor constante 

da planta de valores do Município. 

 

Art. 9º O pagamento poderá ser efetivado mediante sinal de no mínimo 5% 

(cinco por cento) do valor de venda, permitido seu parcelamento em até 02 (duas) 

vezes, e o do saldo em até 30 (trinta) prestações mensais e consecutivas, com cor-

reção monetária anual por índices oficiais, observada, como parcela mínima, a 

quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo vigen-

te. 

 

Art. 10. Não preenchidos os requisitos dos artigos 6º ao 9º, a alienação one-

rosa para atendimento de interesse específico realizar-se-á mediante a observância 

das seguintes condições: 

 

I – Não ser o ocupante ou qualquer membro da entidade familiar residente no 

imóvel proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural, nem ter si-

do beneficiário de programa habitacional; 

 

II – O imóvel seja utilizado para finalidade residencial ou mista; 

 

III – A ocupação, irregular ou clandestina, ter sido consolidada e efetivamen-

te identificada até 30 de março de 2008. 

 

Art. 11. Cada beneficiário ou entidade familiar poderá receber apenas 01 

(um) imóvel. 

 

Art. 12. O preço mínimo para venda será fixado em avaliação a ser elabora-

da pelo órgão ou entidade municipal competente, instituída com essa finalidade, 

válida por 06 (seis) meses. 

 

Art. 13. As vendas a prazo, tanto para o caso de interesse social como por 

interesse específico, serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou 

promessa de compra e venda, em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes 

condições: 

 

I – Garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil do próprio imóvel, 

em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso; 
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II – Obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despe-

sas referentes à venda.  

 

Art. 14. Na hipótese de atraso no pagamento, as parcelas ficarão sujeitas a 

juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano.  

 

Parágrafo único. Vencidas 03 (três) prestações consecutivas e não pagas no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação por AR - Aviso de Recebimento - 

ou, se infrutífera, da publicação única de edital de chamamento no Diário Oficial 

do Estado do Pará, dar-se-á o vencimento antecipado da dívida e a imediata execu-

ção do contrato. 

 

Art. 15. Garante-se ao adquirente do imóvel, em caso de pagamento à vista, 

o direito de obter redução no valor de compra, em percentual variável de 05% (cin-

co por cento) a 30% (trinta por cento), para cuja finalidade deverá ser observado o 

zoneamento municipal e as perspectivas de valorização imobiliária, conforme a sua 

localização.  

 

Art. 16. Enquanto não liquidadas suas obrigações e pelo prazo de 08 (oito) 

anos contados da data da venda, o adquirente não poderá doar, vender, locar e alte-

rar a destinação do imóvel ou abandoná-lo por mais de 60 (sessenta) dias, sob pena 

de sua reversão ao domínio do Município, independentemente da devolução dos 

valores pagos pela aquisição e de qualquer indenização por benfeitorias e acessões 

realizadas. 

 

Art. 17. Na hipótese de rescisão contratual, a Procuradoria Geral do Municí-

pio promoverá o cancelamento dos registros respectivos junto ao cartório compe-

tente. 

 

Art. 18. Fica facultado ao Executivo autorizar usos para fins comerciais 

(pessoa física e jurídica), institucionais ou de prestação de serviços, imóveis que 

atendam ao interesse social da respectiva comunidade. 

 

Art. 19. A autorização de uso para fins comerciais (pessoa física e jurídica), 

institucionais ou de prestação de serviços, poderá ser extinta, quando o beneficiário 

conferir ao imóvel destinação diversa da determinada no termo de autorização, bem 

como deixar de atender ao interesse social da comunidade local. 

 

Art. 20. Compete ao Secretário Municipal de Administração instruir, analisar 

e decidir a respeito de denúncias ou requerimentos que acarretem a extinção da au-
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torização de uso para fins comerciais, institucionais ou de prestação de serviços, 

observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, na seguinte conformi-

dade: 

 

I - O beneficiário do termo administrativo será notificado no endereço do 

imóvel objeto da titulação, devendo constar da notificação os motivos apontados na 

denúncia que deu início ao processo de extinção do benefício; 

 

II - No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notifi-

cação, o beneficiário deverá apresentar defesa, com os esclarecimentos e cópias de 

documentos acerca dos fatos denunciados; 

 

III - Caso não haja apresentação de esclarecimentos no prazo previsto no in-

ciso II deste artigo, a Secretaria Municipal de Administração poderá expedir con-

vocação para comparecimento do beneficiário em data e local previamente deter-

minados. 

 

§ 1º A equipe técnica do Departamento de Terras Patrimoniais da Secretaria 

Municipal de Administração poderá, a qualquer tempo, proceder a visitas no local, 

tomar declarações de terceiros, bem como dos envolvidos, elaborando relatório cir-

cunstanciado que servirá de base para a decisão administrativa quanto à extinção ou 

à manutenção do benefício. 

 

§ 2º Da decisão que declarar extinta a autorização de uso para fins comerci-

ais, institucionais ou de prestação de serviços caberá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado ou Mural da Prefeitura, pe-

dido de reconsideração de despacho ao Secretário Municipal de Administração. 

 

§ 3º Mantida a decisão em sede de pedido de reconsideração, na forma do § 

2º deste artigo, caberá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do des-

pacho no Diário Oficial do Estado ou Mural da Prefeitura, a interposição de um 

único recurso, em última instância, ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

§ 4º O decurso de prazo sem apresentação de pedido de reconsideração de 

despacho ou sem interposição de recurso, conforme previsto nos §§ 2º e 3º deste 

artigo, ou a da decisão do Prefeito, encerra a instância administrativa. 

 

§ 5º Encerrada a instância administrativa, caberá à Secretaria Municipal de 

Administração: 
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I - Providenciar o cancelamento do termo de autorização de uso para fins 

comerciais, institucionais ou de prestação de serviços, conforme o caso, bem como 

a inclusão do beneficiário em cadastro específico; 

 

II - Comunicar o Cartório de Registro de Imóveis competente, para fins de 

averbação do feito na respectiva matrícula. 

 

§ 6º Após o cancelamento do termo administrativo, o morador/comerciante 

deverá desocupar o imóvel imediatamente, sob pena da continuidade da ocupação 

ser considerada esbulho possessório, podendo o Município adotar as medidas ad-

ministrativas e judiciais tendentes à retomada da posse do terreno. 

 

Art. 21. Aos concessionários, seus herdeiros ou sucessores legais dos terre-

nos outorgados através do regime de concessão de direito real de uso, pela Lei n° 

102, de 31/03/2008, alterada pela Lei n° 128, de 28/05/2010, livres e desembaraça-

dos, sem quaisquer restrições, poderá ser outorgado Título de Domínio após o de-

curso de 10 (dez) anos, da assinatura do contrato.  

 

Parágrafo único. As despesas decorrentes do Registro em Cartório de Re-

gistro de Imóveis correrão por conta do concessionário. 

 

Art. 22. Fica expressamente vedada nova concessão de direito real de uso, a 

qualquer concessionário de imóvel de propriedade ou domínio do Município. 

 

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se as dis-

posições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, 10 de dezembro 

de 2012. 

 

 

 

CIRO SOUZA GÓES 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/6985790/art-7-da-lei-4780-00-divinopolis
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/6985756/art-8-da-lei-4780-00-divinopolis
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7249268/art-7-da-lei-783-05-itaipulandia
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DECRETO Nº ...., de .. de novembro de 2012. 

 

 

APROVA O TITULO DE DOMÍNIO, CON-

FORME DISPOE O ART. 4º DA LEI MUNICI-

PAL Nº .../2012, DE ... DE NOVEMBRO DE 

2012, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, no pleno uso de suas atribui-

ções legais, Decreta: 

 

Art. 1º Aprova o modelo do Título de Domínio, conforme dispõe o Art. 4º da 

Lei Municipal nº ....., de .. de novembro de 2012, Anexo I, parte integrante deste 

Decreto. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/617662/lei-783-05-itaipulandia-0
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/617662/lei-783-05-itaipulandia-0
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7317461/art-1-do-decreto-139-05-itaipulandia
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/617662/lei-783-05-itaipulandia-0
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/617662/lei-783-05-itaipulandia-0
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Art. 2º O Título de Domínio, objeto do presente, tem por finalidade Outorgar 

o domínio de bens imóveis a munícipes que detém o direito de posse, de áreas ou-

torgadas pelo Município de Benevides ao Município de Santa Bárbara do Pará, 

quando da sua emancipação político-administrativa. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, .. de novembro de 

2012. 

 

 

 

CIRO SOUZA GÓES 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
Publicado no mural da PM de Santa Bárbara do Pará, 

.. de novembro de 2012. 

 

Nilson Ferreira dos Santos 

Secretário Municipal de  

Administração e Finanças 

 

ANEXO I 

 

 

TÍTULO DE DOMÍNIO que outorga o MUNI-

CÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, ao 

Sr(a). ____________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ – Prefeitura Muni-

cipal, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rodovia Augusto 

Meira Filho, Km 17, nº 8135, Bairro Centro,  CEP 68.798-000, neste ato represen-

tado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito CIRO SOUZA GÓES, na forma da Lei 

nº ..., de .. de novembro de 2012, OUTORGA ao Sr(a). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7317448/art-2-do-decreto-139-05-itaipulandia
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7317432/art-3-do-decreto-139-05-itaipulandia
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7317417/art-4-do-decreto-139-05-itaipulandia
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/617662/lei-783-05-itaipulandia-0
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____________________________________________ o título de propriedade da 

área de _____ ha. (_________________ __________________________) referente 

ao ___________________________________, situado no Município de Santa 

Bárbara do Pará, cadastrada sob o nº ______________________, com os limites e 

confrontações seguintes:  

NORTE: ___________________________________________________________  

LESTE: ____________________________________________________________ 

SUL: ___________________________________________________________ 

OESTE: ___________________________________, conforme planta e memorial 

descritivo dele integrantes. 

 

Este TÍTULO DE DOMÍNIO é outorgado em virtude de legitimação de posse, con-

forme consta do Processo Administrativo nº ______________________, decorren-

do os direitos reconhecidos em Lei ao seu titular.  

 

Santa Bárbara do Pará, ____ de _____________ de 2012.  

 

 

 

CIRO SOUZA GÓES 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL, DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E DA AUTORIZAÇÃO DE 

USO PARA FINS COMERCIAIS, INSTITUCIONAIS E DE SERVIÇOS 

Art. 16. A concessão de uso especial, a concessão de direito real de uso para fins de moradia e a auto-

rização de uso para fins comerciais, institucionais e de serviços outorgadas pela Municipalidade são 

transferíveis por ato "inter vivos" ou "causa mortis". 
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§ 1º. O interessado deverá requerer a transferência na Superintendência de Habitação Popular, observados 

os critérios fixados neste decreto para a concessão inicial. 

§ 2º. A transferência será ordinariamente processada pela via administrativa. 

§ 3º. Se houver conflito entre as partes interessadas, a transferência somente será efetuada mediante 

determinação judicial, após o trânsito em julgado da sentença. 

§ 4º. Nos casos de áreas matriculadas nos Cartórios de Registro de Imóveis, a transferência dos termos 

outorgados será objeto de regulamentação específica pela Secretaria Municipal de Habitação. 

§ 5º. O cedente não mais será considerado beneficiário do Programa de Regularização Urbanística e Fundi-

ária, com relação ao lote objeto da transferência, quando da sua efetivação, podendo ser beneficiado em 

programas habitacionais, de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Habita-

ção. 

Art. 17. O interessado na transferência deverá protocolar pedido dirigido à Secretaria Municipal de 

Habitação, apresentando os seguintes documentos: 

I - para os casos de transferência por ato "inter vivos": 

a) requerimento assinado pelo interessado, contendo referência ao número de controle ou acompanhado de 

cópia do termo administrativo outorgado ao beneficiário original; 

b) cópia dos documentos pessoais (Cédula de Identidade - RG e inscrição no Cadastro de Pessoa Física - 

CPF); 

c) declaração assinada pelo interessado, afirmando não ser proprietário ou concessionário, a qualquer 

título, de outro imóvel, urbano ou rural, quando for o caso; 

d) declaração de situação socioeconômica de baixa renda, assinada pelo interessado, na hipótese de con-

cessão de uso coletiva; 

e) declaração assinada pelo interessado, afirmando que utilizará o imóvel para a sua finalidade origi-

nal, conforme o caso; 

f) cópia autenticada de instrumento que caracterize a cessão de direitos para o requerente pelo benefi-

ciário original; 

II - para os casos de transferência por "causa mortis": 

a) requerimento assinado pelo interessado, contendo referência ao número de controle ou acompanhado de 

cópia do termo administrativo outorgado ao beneficiário original; 



                                                         MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

              Poder Executivo 

b) cópia dos documentos pessoais (Cédula de Identidade - RG e inscrição no Cadastro de Pessoa Física - 

CPF); 

c) declaração assinada pelo interessado, na qual afirme que não é proprietário ou concessionário, a 

qualquer título, de outro imóvel, urbano ou rural, quando for o caso; 

d) declaração de situação sócio-econômica de baixa renda, assinada pelo interessado, na hipótese de 

concessão de uso coletiva; 

e) declaração assinada pelo interessado, na qual afirme que utilizará o imóvel para a sua finalidade 

original, conforme o caso; 

f) cópia da certidão de óbito do beneficiário original; 

g) cópia autenticada do formal de partilha, se houver, ou declaração elaborada pelo(s) demais herdei-

ro(s) legítimo(s) ou sucessor(es), anuindo à transferência em favor do interessado; 

III - para os casos de transferência por determinação judicial: 

a) requerimento assinado pelo interessado, contendo referência ao número de controle ou acompanhado de 

cópia do termo administrativo outorgado ao beneficiário original; 

b) cópia dos documentos pessoais (cédula de identidade - RG e da inscrição no Cadastro de Pessoa Física 

- CPF); 

c) declaração assinada pelo interessado, na qual afirme que não é proprietário ou concessionário, a 

qualquer título, de outro imóvel, urbano ou rural, quando for o caso; 

d) declaração de situação sócio-econômica de baixa renda, assinada pelo interessado, na hipótese de 

concessão de uso coletiva; 

e) declaração assinada pelo interessado, na qual afirme que utilizará o imóvel para a sua finalidade 

original, conforme o caso; 

f) cópia da petição inicial do processo judicial que ensejou a transferência; 

g) cópia da sentença ou da determinação judicial que ensejou a transferência, autenticada pelo Tribunal 

de Justiça; 

h) cópia da certidão do trânsito em julgado do processo judicial, autenticada pelo Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único. Caso não seja apresentada a documentação por parte do beneficiário, será ele intimado 

para complementá-la em 30 (trinta) dias, contados da data da intimação, sob pena de arquivamento do 

processo administrativo. 
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Art. 18. Instruído o processo administrativo referente à transferência de concessão de uso especial, de 

concessão de direito real de uso para fins de moradia ou de autorização de uso para fins comerciais, 

institucionais ou de serviços, caberá à Superintendência de Habitação Popular examinar e se manifestar 

técnica e conclusivamente a respeito do atendimento às exigências deste decreto. 

§ 1º. Nos casos de transferência de concessão de uso especial e de concessão de direito real de uso para 

fins de moradia, a Superintendência de Habitação Popular deverá verificar em seus cadastros se o reque-

rente possui, em seu nome, termo administrativo outorgado pela Municipalidade no âmbito do Programa de 

Regularização Urbanística e Fundiária ou em outros programas habitacionais a cargo da Secretaria Munici-

pal de Habitação. 

§ 2º. A Superintendência de Habitação Popular poderá, a qualquer tempo, com a finalidade de esclarecer 

as condições de uso e ocupação do imóvel, efetuar visitas no local, tomar declarações de terceiros e dos 

envolvidos, elaborando relatório circunstanciado que servirá de base para a decisão administrativa quan-

to à transferência do benefício. 

Art. 19. Compete ao Superintendente de Habitação Popular decidir a respeito da transferência da conces-

são de uso especial, da concessão de direito real de uso para fins de moradia ou da autorização de uso 

para fins comerciais, institucionais e de serviços ao requerente. 

§ 1º. Na hipótese de deferimento, será emitido termo administrativo de transferência e inclusão do bene-

ficiário em cadastro específico. 

§ 2º. Do indeferimento caberá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da decisão no Diário 

Oficial da Cidade, pedido de reconsideração de despacho ao Superintendente de Habitação Popular. 

§ 3º. Mantida a decisão em sede de pedido de reconsideração, no forma do § 2º deste artigo, caberá, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do despacho no Diário Oficial da Cidade, a interposi-

ção de um único recurso, em última instância, ao Secretário Municipal de Habitação. 

§ 4º. O decurso de prazo sem a apresentação de pedido de reconsideração de despacho ou sem a interposi-

ção de recurso, conforme previsto nos §§ 2ºe 3º deste artigo, ou a decisão do Secretário Municipal de 

Habitação encerra a instância administrativa. 

CAPÍTULO IX 

DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL, DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E DA AUTORIZAÇÃO DE USO 

PARA FINS COMERCIAIS, INSTITUCIONAIS E DE SERVIÇOS 

Art. 20. A concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso para fins 

de moradia e a autorização de uso para fins comerciais, institucionais e de serviços poderão ser extin-

tas nas seguintes hipóteses: 
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I - no caso da concessão de uso especial para fins de moradia, quando o concessionário conferir ao imó-

vel destinação diversa da moradia para si ou para sua família, bem como adquirir a propriedade ou a 

concessão de uso de outro imóvel, urbano ou rural, nos termos do artigo 8º da Medida Provisória 2.220, 

de 2001; 

II - no caso da concessão de direito real de uso, quando o concessionário conferir ao imóvel destinação 

diversa da moradia para si ou para sua família; 

III - no caso de autorização de uso para fins comerciais ou institucionais ou de prestação de serviços, 

quando o beneficiário conferir ao imóvel destinação diversa da determinada no termo de autorização, bem 

como deixar de atender ao interesse social da comunidade local. 

Art. 21. Compete ao Superintendente de Habitação Popular instruir, analisar e decidir a respeito de 

denúncias ou requerimentos que acarretem a extinção da concessão de uso especial, da concessão de direi-

to real de uso para fins de moradia ou da autorização de uso para fins comerciais, institucionais e de 

serviços ao requerente, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, na seguinte confor-

midade: 

I - o beneficiário do termo administrativo será notificado no endereço do imóvel objeto da titulação, 

devendo constar da notificação os motivos apontados na denúncia que deu início ao processo de extinção 

do benefício; 

II - no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação, o beneficiário deverá 

apresentar defesa, com os esclarecimentos e cópias de documentos acerca dos fatos denunciados; 

III - caso não haja apresentação de esclarecimentos no prazo previsto no inciso II deste artigo, a Supe-

rintendência de Habitação Popular poderá expedir convocação para comparecimento do beneficiário em data 

e local previamente determinados. 

§ 1º. A equipe técnica da Superintendência de Habitação Popular poderá, a qualquer tempo, proceder a 

visitas no local, tomar declarações de terceiros, bem como dos envolvidos, elaborando relatório circuns-

tanciado que servirá de base para a decisão administrativa quanto à extinção ou à manutenção do benefí-

cio. 

§ 2º. Da decisão que declarar extinta a concessão de uso especial, a concessão de direito real de uso 

para fins de moradia ou a autorização de uso para fins comerciais, institucionais e de serviços caberá, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação no Diário Oficial da Cidade, pedido de reconsi-

deração de despacho ao Superintendente de Habitação Popular. 

§ 3º. Mantida a decisão em sede de pedido de reconsideração, na forma do § 2º deste artigo, caberá, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do despacho no Diário Oficial da Cidade, a interposi-

ção de um único recurso, em última instância, ao Secretário Municipal de Habitação. 
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§ 4º. O decurso de prazo sem apresentação de pedido de reconsideração de despacho ou sem interposição de 

recurso, conforme previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo, ou a decisão do Secretário Municipal de Habita-

ção encerra a instância administrativa. 

§ 5º. Encerrada a instância administrativa, caberá à Superintendência de Habitação Popular: 

I - providenciar o cancelamento do termo administrativo de concessão de uso especial, de concessão de 

direito real de uso, ou de autorização de uso para fins comerciais, institucionais ou de serviços, con-

forme o caso, bem como a inclusão do beneficiário em cadastro específico; 

II - comunicar o Cartório de Registro de Imóveis competente, para fins de averbação do feito na respec-

tiva matrícula, nos termos do parágrafo único do artigo 8º da Medida Provisória 2.220, de 2001. 

§ 6º. Após o cancelamento do termo administrativo, o morador deverá desocupar o imóvel imediatamente, 

sob pena da continuidade da ocupação ser considerada esbulho possessório, podendo o Município adotar as 

medidas administrativas e judiciais tendentes à retomada da posse. 

 

 

Exige-se a condição de posseiro de baixa renda, bem como que ocupe 

imóvel público urbano, utilizando-o para moradia ou atividade comercial de pequena 

monta. 

 

 

 

MEDIDA PROVISÓRIA N
o
 2.220, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001. 

 

Dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata 
o § 1

o
 do art. 183 da Constituição, cria o Conselho Naci-

onal de Desenvolvimento Urbano - CNDU e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

CAPÍTULO I 

DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 

Art. 1
o
 Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utili-
zando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de mo-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.220-2001?OpenDocument
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radia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer 
título, de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1
o
 A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2
o
 O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma vez. 

§ 3
o
 Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, na posse de seu anteces-

sor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. 

Art. 2
o
 Nos imóveis de que trata o art. 1

o
, com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, que, até 

30 de junho de 2001, estavam ocupados por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por possuidor, 
a concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma coletiva, desde que os possui-
dores não sejam proprietários ou concessionários, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1
o
 O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de 

seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

§ 2
o
 Na concessão de uso especial de que trata este artigo, será atribuída igual fração ideal de terreno a 

cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de 
acordo escrito entre os ocupantes, estabelecendo frações ideais diferenciadas. 

§ 3
o
 A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá ser superior a duzentos e cinqüenta metros 

quadrados. 

Art. 3
o
 Será garantida a opção de exercer os direitos de que tratam os arts. 1

o
 e 2

o
 também aos ocupan-

tes, regularmente inscritos, de imóveis públicos, com até duzentos e cinqüenta metros quadrados, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que estejam situados em área urbana, na forma 
do regulamento. 

Art. 4
o
 No caso de a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes, o Poder Público garantirá 

ao possuidor o exercício do direito de que tratam os arts. 1
o
 e 2

o
 em outro local. 

Art. 5
o
 É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de que tratam os arts. 1

o
 e 2

o
 em 

outro local na hipótese de ocupação de imóvel: 

I - de uso comum do povo; 

II - destinado a projeto de urbanização; 

III - de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais; 

IV - reservado à construção de represas e obras congêneres; ou 

V - situado em via de comunicação. 

Art. 6
o
 O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa 

perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via 
judicial. 
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§ 1
o
 A Administração Pública terá o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data 

de seu protocolo. 

§ 2
o
 Na hipótese de bem imóvel da União ou dos Estados, o interessado deverá instruir o requerimento 

de concessão de uso especial para fins de moradia com certidão expedida pelo Poder Público municipal, 
que ateste a localização do imóvel em área urbana e a sua destinação para moradia do ocupante ou de 
sua família. 

§ 3
o
 Em caso de ação judicial, a concessão de uso especial para fins de moradia será declarada pelo juiz, 

mediante sentença. 

§ 4
o
 O título conferido por via administrativa ou por sentença judicial servirá para efeito de registro no 

cartório de registro de imóveis. 

Art. 7
o
 O direito de concessão de uso especial para fins de moradia é transferível por ato inter vivos ou 

causa mortis. 

Art. 8
o
 O direito à concessão de uso especial para fins de moradia extingue-se no caso de: 

I - o concessionário dar ao imóvel destinação diversa da moradia para si ou para sua família; ou 

II - o concessionário adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural. 

Parágrafo único. A extinção de que trata este artigo será averbada no cartório de registro de imóveis, por 
meio de declaração do Poder Público concedente. 

Art. 9
o
 É facultado ao Poder Público competente dar autorização de uso àquele que, até 30 de junho de 

2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para fins comerciais. 

§ 1
o
 A autorização de uso de que trata este artigo será conferida de forma gratuita. 

§ 2
o
 O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de 

seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

§ 3
o
 Aplica-se à autorização de uso prevista no caput deste artigo, no que couber, o disposto nos arts. 4

o
 

e 5
o
 desta Medida Provisória. 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Art. 10. Fica criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU, órgão deliberativo e con-
sultivo, integrante da estrutura da Presidência da República, com as seguintes competências: 

I - propor diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da política nacional de desenvolvimento urbano; 

II - acompanhar e avaliar a implementação da política nacional de desenvolvimento urbano, em especial 
as políticas de habitação, de saneamento básico e de transportes urbanos, e recomendar as providências 
necessárias ao cumprimento de seus objetivos; 

III - propor a edição de normas gerais de direito urbanístico e manifestar-se sobre propostas de alteração 
da legislação pertinente ao desenvolvimento urbano; 
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IV - emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 2001, e 

dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; 

V - promover a cooperação entre os governos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios e a sociedade civil na formulação e execução da política nacional de desenvolvimento urbano; e 

VI - elaborar o regimento interno. 

Art. 11. O CNDU é composto por seu Presidente, pelo Plenário e por uma Secretaria-Executiva, cujas 
atribuições serão definidas em decreto. 

Parágrafo único. O CNDU poderá instituir comitês técnicos de assessoramento, na forma do regimento 
interno. 

Art. 12. O Presidente da República disporá sobre a estrutura do CNDU, a composição do seu Plenário e a 
designação dos membros e suplentes do Conselho e dos seus comitês técnicos. 

Art. 13. A participação no CNDU e nos comitês técnicos não será remunerada. 

Art. 14. As funções de membro do CNDU e dos comitês técnicos serão consideradas prestação de rele-
vante interesse público e a ausência ao trabalho delas decorrente será abonada e computada como jor-
nada efetiva de trabalho, para todos os efeitos legais. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. O inciso I do art. 167 da Lei n
o
 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as se-

guintes alterações: 

"I - ........................................................... 

........................................................... 

28) das sentenças declaratórias de usucapião; 

........................................................... 

37) dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de 
moradia; 

........................................................... 

40) do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público." (NR) 

Art. 16. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 4 de setembro de 2001; 180
o
 da Independência e 113

o
 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm#art167i.28.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm#art167i.37.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm#art167i.40
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Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.9.2001 (Edição extra) 

 

 


