
 
 

LEI MUNICIPAL Nº1489/2015 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a Concessão de 
Direito Real de Uso em áreas 
públicas do Município, como 
instrumento de Regularização 
Fundiária. 

 

 

 O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica,  

 Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º Fica o Município de Faxinalzinho, através do Executivo 

Municipal, autorizado a proceder na Concessão de Direito Real de Uso de áreas 

pertencentes ao patrimônio público disponível, em caráter gratuito e por prazo 

determinado, como instrumento de Regularização Fundiária, nos termos previstos na 

Lei Municipal n°1314/2012, de 17 de dezembro de 2012, considerando o relevante 

interesse social de garantia do direito à moradia. 

                                     §1° - O direito de que trata este artigo dar-se-á em conformidade 

com o disposto no Decreto-lei n° 271, de 28 de fevereiro de 1967; na Lei Federal 

n°10.257, de 10 de julho de 2001; e com as disposições da presente Lei. 

 §2° - A aplicação do instrumento jurídico da Concessão de 

Direito Real de Uso para a Regularização Fundiária de áreas pertencentes ao Município, 

como direito real resolúvel, nos termos definidos da presente Lei, visa a promoção da 

política urbana no desenvolvimento das funções sociais da Cidade e da propriedade 

urbana, bem como a garantia do bem-estar de seus habitantes. 

 

 Art. 2º Aquele que possuir como seu imóvel público situado em 

área urbana do Município, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem direito à 



 
 

Concessão de Direito Real de Uso em relação ao objeto da posse, desde que não seja 

proprietário ou possuidor, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.  

                                     §1° - O direito à Concessão de que trata esta Lei não será 

reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma vez.  

                                     §2° - A Concessão de Direito Real de Uso será conferida ao 

homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, com preferência 

de outorga à mulher.  

                                     §3° -  Admitir-se-á excepcionalmente a outorga do título às 

moradias mistas com pequenos negócios, havidos como atividades comerciais e de 

serviços de qualquer natureza, necessários à comunidade e com autorização de 

funcionamento.  

 Art. 3º O título de Concessão de Direito Real de Uso será obtido 

pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Municipal.  

                                     § 1° -  O título conferido pela via administrativa servirá para 

efeito de registro no cartório de registros de imóveis, com caráter de escritura pública, 

nos termos do inciso I, do art. 48, da Lei Federal n° 10.257/2001. 

                                     § 2° -  A Concessão de Direito Real de Uso constituir-se-á, 

ainda, título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos 

habitacionais.  

                                     § 3° -  Cada título, além da qualificação da(o) concessionária (o) 

trará a descrição do lote e será expedido em três vias, sendo que uma delas ficará nos 

autos do processo administrativo municipal que o originou; outra será utilizada para o 

devido registro e outra será entregue à (ao) Concessionária (o).  

                                     § 4° -  O registro do Termo Administrativo é essencial para a 

transmissão legal da Concessão de Direito Real de Uso. 

 Art. 4º O direito de concessão de direito real de uso é 

transferível por ato inter vivos, com a anuência do Município, de modo a resguardar a 

destinação para moradia, ou causa mortis.  



 
 

                                § 1° -  Desde o registro da Concessão de Direito Real de Uso o 

concessionário responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que 

venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas.  

                                     § 2° -  A transmissão causa mortis deverá ser comunicada à 

Municipalidade, com a apresentação da Certidão de Óbito ou do documento em que 

conste o registro da partilha. 

                                     § 3° -  As transmissões admitidas nos termos deste artigo serão 

feitas pelo prazo de tempo que faltar ao transmitente e, também, serão lavradas em 

Termo Administrativo. 

                                     § 4° -  As transmissões inter vivos que não forem anuídas pela 

Municipalidade ou  causa mortis que, no prazo de 6 (seis) meses da data do óbito, não 

lhe forem comunicadas acarretarão na nulidade da Concessão de Direito Real de Uso 

anteriormente outorgada, com a imediata imissão na posse pela Municipalidade.  

 Art. 5º  O direito à Concessão de Direito Real de Uso extingue-

se no caso de o concessionário dar ao imóvel destinação diversa da moradia para si ou 

para sua família. 

 § 1º - A extinção de que trata este artigo será averbada no 

cartório de registro de imóveis, por meio de declaração do Poder Municipal concedente. 

 § 2º - Finda a concessão, ou no caso de extinção ou resolução da 

mesma, não caberá ao concessionário direito à retenção ou indenização por quaisquer 

benfeitorias ou acessões.  

 Art. 6º Na consolidação das situações fáticas de ocupação e na 

boa-fé dos beneficiários, através de lei específica, poderá o Município outorgar aos 

ocupantes de terrenos públicos dominiais, cujo uso, para fins urbanos, tenha sido 

concedido com base na presente Lei, escritura pública de doação modal. 

 Art. 7º No caso de a ocupação de área pertencente ao Município 

acarretar risco à saúde ou à vida dos ocupantes, o Município garantirá ao possuidor, na 

qualidade de concessionário, o exercício do direito de outorga de uso em outro local.  

 



 
 

 Art. 8º Fica facultado ao Município assegurar o direito de que 

trata o art. 7° desta Lei em outro local, nas hipóteses de ocupação de área: 

 I – de uso comum do povo; 

 II – destinada a projeto de interesse na preservação ambiental; 

 III – destinada a projeto de urbanização; 

 IV – reservada à implementação de obras públicas de interesse 

local.  

 Art. 9º  A licitação dos imóveis, na modalidade de concorrência, 

como concessões destinadas à habitação popular, fica dispensada, nos termos do art. 17, 

inciso I, alínea “f”, da Lei Federal n° 8.666/1993, com redação dada pela Lei Federal n° 

8.883/1994.  

                                      Art. 10 O Plano de Urbanização do Poder Público Municipal 

nestas áreas objetivará as respectivas regularizações urbanística e fundiária para dar 

segurança na posse e melhor qualidade habitacional.  

 Art. 11 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 

de dotações orçamentárias consignadas.  

 Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário. 

 Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO – RS., AOS 
QUATORZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  

 
 

_________________________ 

Selso Pelin 

           Prefeito de Faxinalzinho 

Registre-se e Publique-se 

Em, 14 de dezembro de 2015. 

________________________ 

Julio Cesar Pires Luz 

Secretário de Administração 


