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LEI Nº 825, DE 05 DE MAIO DE 2014 
 
 
 
 

DISPÕE SOBRE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Mutum, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  
 
 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. Aquele que ocupar imóvel público municipal compreendido em zona 

urbana ou de expansão urbana, de acordo com as exigências desta Lei, fará jus a 
requerimento de legitimação de posse. 

 
Parágrafo Único. Somente as pessoas físicas e as pessoas jurídicas sem fins 

lucrativos poderão requerer a legitimação de posse de imóveis públicos do Município de 
Mutum.   
 

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
 
I - área urbana: a parcela do território, contínua ou não, incluída nos perímetros 

urbanos pelo Plano Diretor ou Lei Específica; 
 
II – legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título de 

reconhecimento de posse de imóvel, com identificação do ocupante e do tempo e 
natureza da posse. 
 

Art. 3º. O município poderá conceder a legitimação de posse, de acordo com a 
oportunidade e conveniência para o interesse público de modo a garantir o direito social 
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à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o 
direito ao meio ambiente equilibrado. 

 
§ 1º. A decisão que negar a procedência de pedido de legitimação de posse 

deverá ser fundamentada de forma justificada.   
 
§ 2º. O município fica proibido de conceder a legitimação de posse de área que 

contrarie o Plano Diretor, o Código de Postura ou qualquer outra norma legal. 
 

Art. 4º. A legitimação de posse a que se refere esta Lei não poderá ter por objeto 
imóvel com área superior a 650m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados), nem 
inferior à área mínima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados), permitida 
pela legislação municipal, salvo nos seguintes casos: 

 
I - se o imóvel que tiver área inferior ao mínimo permitido pela legislação 

municipal compreender área contínua que possa ser anexada a uma área maior de 
propriedade do particular legitimante. Neste caso será possível a legitimação de área 
inferior ao mínimo permitido pela lei;  

 
II - se a área que exceder a 650m2 for inferior ao mínimo permitido pela 

legislação municipal. Neste caso será possível a legitimação de área superior a 650m2. 
 

Art. 5º. Em caso excepcional, para efeito de regularização fundiária de quem já 
está na posse de área inferior a 125 m2 e superior a 60,00 m2, fica autorizada, para 
cada zona que se divida o território deste município até o dia 31.12.2016, o 
requerimento de legitimação de posse devendo o interessado cadastrar-se perante o 
Setor de Cadastro, Tributação, Fiscalização e Arrecadação e formular pedido se 
atender aos requisitos previstos nesta Lei. 
 

CAPITULO II 
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À LEGITIMAÇÃO DE POSSE 

 
Art. 6º. O requerimento de legitimação de posse deverá ser acompanhado com 

os seguintes documentos: 
 
I – relatório sucinto, firmado por 03 (três) servidores atestando que o imóvel 

público é ocupado por particular há, no mínimo, 05 (cinco) anos; 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 
www.mutum.mg.gov.br - E-mail: prefeitura@mutum.mg.gov.br   
Tel: (0xx33) 3312-1850  -  Telefax (0xx33) 3312-1601 

 
 

   3 
“Um lugar para todos.” - ADM 2013 - 2016. 

 

II - certidão expedida pelo Cartório de Registro Imobiliário provando que o imóvel 
a ser legitimado pertence ao Município de Mutum; 

 
III – certidão emitida pelo Setor de Cadastro, Tributação e Arrecadação da 

Prefeitura Municipal de Mutum, afirmando que: 
a) a área a ser legitimada encontra-se cadastrada no setor; 
b) a área a ser legitimada não possui débitos fiscais; 
 
IV - certidão negativa de débito municipal referente ao legitimante; 
 
V - cópia do CPF e carteira de identidade do legitimante; 
 
VI – certidão de casamento atualizada do legitimante; 
 
VII – ART de obra e serviço do imóvel com comprovante de quitação do 

pagamento assinado por profissional responsável; 
 
VIII – memorial descritivo do imóvel assinado por profissional responsável; 
 
IX – croqui do lote assinado por profissional responsável constando o nome 

completo de todos os confrontantes; 
 
X - termo de compromisso de edificação e moradia ou de propriedade 

prolongada; 
 
XI - certidão expedida pela Prefeitura Municipal, antes da data de ocupação do 

imóvel público, dispondo que a referida área não era utilizada pelo Poder Público, nem 
recaia sobre a mesma plano de utilização. 
 

Art. 7º. Para o cumprimento das condições necessárias à aquisição plena e 
definitiva da propriedade do imóvel legitimado, os herdeiros necessários do legitimante 
podem se utilizar dos atos de seus antecessores, desde que tais atos estejam de 
acordo com esta Lei. 

 
Art. 8º. O terceiro de boa-fé que requerer a legitimação de posse deverá atender 

aos requisitos desta Lei e ainda comprovar sua posse mediante recibo de compra e 
venda ou outro documento idôneo, em nome de vendedor e/ou de seus herdeiros, 
desde que este esteja cadastrado no Departamento de Cadastro, Tributação, 
Fiscalização e Arrecadação, ficando sujeito ao Recolhimento de ITBI desta operação, 
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cuja incidência será de acordo com o Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 
813, de 18 de dezembro de 2013. 
 

Art. 9º. Os requisitos exigidos por esta lei poderão ser comprovados por todos os 
meios de prova em direito admitidos, sendo que, em se tratando de prova testemunhal, 
esta deverá ser apresentada por declaração com firma reconhecida, assinada por, no 
mínimo, 03 (três) pessoas.   

 
CAPITULO III 

DA COMISSÃO ESPECIAL DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE 
 

Art. 10. Fica criada a Comissão Especial de Legitimação, a qual compete 
vistoriar e avaliar os imóveis, instruindo o processo administrativo, visando atender o 
programa da política municipal de regularização fundiária de interesse específico, 
devendo ainda: 

 
I - realizar o procedimento discriminatório de legitimação definido nesta Lei; 
 
II - executar estudos, projetos e levantamentos de áreas a serem legitimadas; 
 
III – vistoriar o imóvel a ser legitimado; 
 
IV - expedir certidões; 
 
V - cumprir com as demais obrigações que lhe são atribuídas nesta Lei. 
 
§ 1º. A Comissão Especial de Legitimação será composta por 03 (três) membros 

sendo eles: 
 
I - um membro do Departamento Municipal de Cadastro, Tributação, Fiscalização 

e Arrecadação;  
 
II - um membro da Secretaria Municipal da Cidade; 
 
III - um membro da Procuradoria Municipal.   
 
§ 2º. A escolha dos membros da Comissão Especial de Legitimação caberá ao 

Prefeito Municipal, mediante a expedição de Portaria, cabendo ao servidor o direito de 
aceitar ou não a sua nomeação, desde que possa ser substituído por outro servidor.    
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§ 3º. Os servidores membros da Comissão Especial de Legitimação 

permanecerão vinculados aos seus órgãos administrativos de origem, acumulando as 
atribuições dos 02 (dois) cargos sem qualquer acréscimo financeiro. 
 

CAPITULO IV 
DO PROCEDIMENTO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE 

 
Art. 11. Aquele que pretender a legitimação de posse de imóvel público, deverá 

apresentar requerimento, em formulário próprio, perante à Comissão Especial de 
Legitimação, acompanhado dos documentos exigidos no artigo 6º desta Lei. 

 
Art. 12. Verificando que o requerimento encontra-se de acordo com as 

exigências legais, competirá a Comissão Especial de Legitimação: 
 
I – abertura de processo administrativo com finalidade de legitimar a posse do 

imóvel ao requerente; 
 
II - fixar, em lugar público, edital referente à legitimação de posse, no qual 

constatará: 
a) o nome do legitimante; 
b) o endereço do imóvel a ser legitimado, especificando a sua área e todas as 

suas medidas e confrontações; 
c) a avaliação do imóvel, para efeito de cobrança do valor da área em 

legitimação; 
d) o prazo de 15 (quinze) dias para contestação da legitimação de posse por 

parte de terceiros interessados.   
 
Parágrafo Único. Sendo apresentada contestação, o legitimante será 

cientificado para se pronunciar no prazo de 15 (quinze) dias. Após esse prazo, a 
matéria deverá ser apreciada pela Comissão Especial de Legitimação, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, sendo que: 

 
I - se houver dúvida sobre o verdadeiro ocupante do imóvel, a Comissão 

suspenderá o procedimento de legitimação de posse, devendo as partes discutirem a 
sua posse perante o Poder Judiciário;   

 
II - se não houver dúvida sobre a posse do legitimante, a Comissão dará 

prosseguimento ao processo de legitimação de posse. 
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Art. 13. Ocorrendo a hipótese descrita no inciso II do parágrafo único do artigo 

anterior, a Comissão Especial de Legitimação, após avaliar o imóvel, encaminhará o 
processo administrativo à Procuradoria Municipal para conferência e diligências 
complementares.   
 

Art. 14. Estando o processo formalizado e instruído, após parecer jurídico, será 
emitido título de legitimação de posse, cabendo ao legitimante efetuar o pagamento das 
taxas e valores correspondentes conforme avaliação do imóvel e os demais encargos 
necessários à conclusão do procedimento, bem como providenciar o registro da 
legitimação de posse perante o Cartório de Registro de Imóveis.  

 
Parágrafo Único. O título de legitimação de posse somente será entregue após 

o pagamento de todos os valores necessários à conclusão do procedimento 
administrativo.  
 

CAPITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 15. O valor e o critério de avaliação da área de imóvel público para efeito de 

legitimação de posse será regulamentado por meio de Decreto Municipal. 
 
Parágrafo Único. Na execução do Programa de Regularização Fundiária de 

Interesse Específico, o Poder Executivo cobrará as taxas previstas na legislação 
municipal aplicável, especialmente o Código Tributário Municipal, e ainda instituirá, por 
meio de Decreto, os preços públicos para as situações jurídicas que comportarem tal 
forma de remuneração. 
 

Art. 16. O título de legitimação de posse será assinado pelo Chefe do Executivo 
e constituirá instrumento hábil à apresentação e registro no Cartório de Registro de 
Imóveis. 
 

Art. 17. O Poder Executivo poderá expedir Decreto dispondo sobre normas 
complementares para a execução desta Lei. 

 
Art. 18. Para cumprimento desta Lei, aplica-se no que couber, subsidiariamente 

as disposições previstas na Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009. 
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Art. 19. Ficam revogadas as Leis nº 401, de 27 de maio de 2004, 658 de 21 de 
dezembro de 2009 e 679 de 13 de dezembro de 2010, ficando ratificados todos os atos 
praticados na sua vigência. 
 

Art. 20. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, aos 05 dias do mês de maio do ano de 2014.  
 

 
 
   JOÃO BATISTA MARÇAL TEIXEIRA 
    PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 
 
 


