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DECRETO N.º 14.300, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 

INSTITUI NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - 
ES O PROGRAMA PERMANENTE DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - 
REGULARIZAR - E DELIMITA 
ÁREAS A SEREM ATENDIDAS. 
 

 

O Prefeito Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei 
Orgânica Municipal, em atendimento ao Mem. Nº 029/2019-

PGNV, protocolizado sob o nº 512924, datado de 20 de 

fevereiro de 2019; 

 

Considerando a competência do Município, nos termos do art. 

30 da Constituição Federal nos assuntos relacionados ao 

ordenamento do solo urbano; 

 

Considerando o direito fundamental a moradia, previsto no 

art. 6º, da Constituição Federal e as disposições da Lei 

Federal nº 13.465/2017, especialmente os artigos 13, I, e. 

30, I e § 2º; 

 

Considerando que predomina no município, áreas onde as 

famílias moradoras estão impossibilitadas de promoverem a 

titulação de suas posses; 

 

Considerando que a Lei Federal nº 13.465/2017, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº. 9.310/2018, dispõe 

sobre o desenvolvimento urbano onde as Regularizações 

Fundiárias de Interesse Social e de Interesse Específico 

assumem papel de destaque estabelecendo fatores de 

excepcionalidade para a regularização desses núcleos 

informais urbanos; 

 

Considerando que a existência de irregularidades implica em 

condição de insegurança permanente, e que, além de um 

direito social à moradia regular é condição para a 

concretização integral de outros direitos constitucionais, 

em especial, o patrimônio cultural relativo ao modo de vida 

da população. 

 

DECRETA: 
 
Art.1ºFica instituído, no âmbito do Município de Nova 

Venécia – ES, o Programa ReguLARizar - Programa Permanente 
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de Regularização Fundiária Urbana – REURB, que se dará nas 

seguintes modalidades: 

 

I.Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social 

(Reurb-S); 
II.Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico 

(Reurb-E); e 
III.Regularização Fundiária Urbana Inominada, nos termos do 

art. 69, da Lei Federal nº 13.465/2017. 

 

Art.2ºPara fins de aplicação da Regularização Fundiária 

Urbana (REURB),ficam delimitadas como áreas objeto da 

REURB-S, nos temos do artigo 13, I, da Lei federal 

13.465/2017, os bairros abaixo listados, sem prejuízo de 

futura revisão:  

 

I – Bairro Corpo de Bombeiros; 

II – Bairro Dom José Dalvit; 

III – Bairro Municipal I; 

IV – Loteamento Fick – Bairro Filomena; 

V – Bairro Altoé 

VI – Bairro Rúbia 

 

 

§1ºNão se aplica a REURB-S, nos bairros citados nos itens I 
a VI, do caput, para os imóveis cujos proprietários tenham 

renda familiar superior a cinco salários mínimos. Para 

estes casos será aplicado a REURB-E, nos termos do §7º, do 

Art. 5º e do Art. 6º, do Decreto Federal nº 9.310/2018. 

 

§2ºNa REURB-E, promovida sobre bem público, havendo solução 
consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular 

ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade 

imobiliária regularizada, a ser apurado pela Secretaria 

Municipal de Finanças, sem considerar o valor das acessões 

e benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da 

implantação dessas acessões e benfeitorias, nos termos do 

art. 16 da Lei Federal 13.465/2017. 

 

 

Art.3ºCompete à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio 
e Serviços, obedecidos os critérios estabelecidos na Lei 

Federal nº 13.465/2017 e no Decreto Federal nº 9.310/2018, 

promover procedimentos, visando facilitar o acesso a todos 

cidadãos que fazem jus aos benefícios instituídos pela 

referida lei. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA-ES 
GABINETE DO PREFEITO 

Av.Vitória, 347 – Centro – Nova Venécia-ES – CEP:29830-000 – Fone:3752-9001 

www.novavenecia.es.gov.br – e-mail: gabinete@novavenecia.es.gov.br 

Art.4ºSão considerados beneficiários do Programa 

ReguLARizar, os legítimos ocupantes de imóveis cadastrados 

ou não pela Secretaria Municipal de Finanças, que comprovem 

esta condição, devidamente identificados pela Seção de 

Regularização Fundiária. 

 

Art.5ºOs ocupantes de imóveis públicos municipais que 

possuam Título de Concessão de Direito Real de Uso para 

Fins de Moradia poderão solicitar a titulação de seus 

imóveis nos moldes da Lei Federal nº 13.465/2017 e do 

Decreto Federal nº 9.310/2018. 

 

Art.6ºPara fins da REURB, ficam dispensadas as exigências 
relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas 

ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, nos 

termos do que autoriza a Lei nº 13.465/2017 em seu art. 11, 

§1º. 

 

Art.7ºFicam revogadas as disposições em contrário. 
 

 

Art.8ºEste Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 

Mário Sérgio Lubiana 
Prefeito  

 
 
 
 

Rômulo da Silva Baia 
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços 

 


