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DECRETO MUNICIPAL NS 008/2019

"Regulamenta a Lei de Regularização
Fundiária ns 20/2018 e dá outras
providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA, Estado da BAHIA, no uso de suas atribuições legais
conforme disposto no Artigo 105 da Lei Orgânica Municipal e na Lei n2 20/2018

DECRETA:

Art. 12 - Fica instituída a Comissão Análise de Regularização Fundiária (CARF), vinculada à
Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Fazenda que tem como objetivo analisar
requerimentos, aprovar os respectivos pedidos e emitir os títulos de legitimação de domínio ou
de propriedade nos termos da Lei nS 20/18.

Art. 29 - A CARF se encarregará de proceder à regularização dos imóveis a que se refere este
Decreto e será composta pelos servidores:
I- Cosmo Israel Fonseca da Silva - Matricula 397- Presidente;
II - Gezi Soares Santos - Matricula 4619 - Membro;
III-Ana Claudia Santos Paraense-Matricula 4336- Membro;

Art. 32 - Para obter o título de legitimação de domínio ou de propriedade, o interessado deverá
apresentar requerimento à Municipalidade e comprovar a posse ou composse do bem, por pelo
menos cinco anos, de forma mansa, pacífica e sem oposição de terceiros.

Parágrafo único. O requerimento de legitimação deverá ser protocolizado juntamente com os
seguintes documentos:

I - declaração, com firma reconhecida, dos confrontantes, ou, não os havendo ou não os sendo
localizados, de no mínimo duas testemunhas, atestando a posse ou composse do imóvel, pelo
requerente, há no mínimo cinco anos;
II - comprovante de compra e venda, doação, permuta ou similar, do bem, com firma
reconhecida, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, até a data do
protocolo do requerimento de legitimação;
III - certidão de cadastro do imóvel junto à Prefeitura Municipal;
IV-cópia do CPF e da Carteira de Identidade do requerente;
V- planta de localização e medição do imóvel acompanhado do memorial descritivo;
VI - certidão negativa de débitos municipais.

Art. 49 - A CARF deverá providenciar a regularização cadastral dos imóveis que implica em
alimentar e atualizar os sistemas de informações municipais sobre o patrimônio, envolvendo as
seguintes etapas:
I - Identificação e avaliação do imóvel a ser regularizado;
II' Levantamento da situação do imóvel nos sistemas de cadastro;
III - Certificação de cadastro e de quitação de obrigações tributárias;
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IV - Cancelamento de cadastros impróprios existentes, caso haja;
V- Apuração e registro dos beneficiários finais do imóvel;
VI - Regularização cartorial objetivando identificar as transferências de direitos sobre imóveis,
realizadas no âmbito administrativo, e o acompanhamento do registro em Cartório de Registro
de imóveis (CRI), obedecendo as seguintes etapas:
- Comprovação do domínio do Município sobre o imóvel ocupado;
- Emissão do título de legitimação de domínio ou de propriedade;
- Registro ou averbação no Cadastro de Registro de Imóveis;
- Entrega ao requerente do título de legitimação de domínio ou de propriedade.

Art. 52-0 presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 62 - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPALDE BARRA,

Estado da Bahia, em 19 de março de 2019.
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