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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
• Decreto Nº 4.198 de 17 de julho de 2020 - Regulamenta a Lei Municipal
Nº 593, de 22 de abril de 2020, os procedimentos da Comissão Municipal
de Regularização Fundiária Urbana e Rural – REURB e dá outras
providências.
• Portaria Nº 05 de 20 de julho de 2020 - Suspende os efeitos do Edital nº
04/2020 contendo resultado do julgamento do recurso administrativo, e
também do Edital nº 05/2020 contendo o resultado final do concurso
interno para ampliação de carga horária em relação a localidade da
Gamboa e dá outras providências.
• Termo de Cooperação Técnica para Processamento do Programa
REURB Cairu para fins de Regularização Fundiária, realizado pela
empresa Conceito Serviços, Obras e Empreendimentos Ltda, para o
Município de Cairu.

Gestor - Fernando Antonio Dos Santos Brito / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Marechal Deodoro, nº 03
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DECRETO Nº 4.198 DE 17 DE JULHO DE 2020.

Regulamenta a Lei Municipal Nº 593, de 22
de abril de 2020, os procedimentos da
Comissão

Municipal

de

Regularização

Fundiária Urbana e Rural – REURB e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no exercício da atribuição
que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-Ba , e conforme a Lei Federal nº
13.465, de 11 de julho de 2017, a Lei Municipal Nº 593, de 22 de Abril de 2020,
DECRETA:

Art.1º. O presente decreto regulamenta o procedimento para processamento do
PROGRAMA REURB CAIRU.
Art.2º. O procedimento REURB CAIRU obedecerá aos princípios que norteiam os
processos administrativos regulares e poderá ser iniciado de ofício (REURB -S) ou a
requerimento (REURB – E).
Art. 3º. São legitimados para solicitação do procedimento REURB CAIRU:

I – Os beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas
habitacionais, associações civis que tenham por finalidade atividade nas áreas de
desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana;
II – Proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores;
III – a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes;
IV – O Ministério Público.
V – Quanto aos imóveis individualizados de seu domínio, as entidades da Administração
Pública Direta e Indireta.
DO PROCEDIMENTO – REURB – E

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HB3LQU31HKTAY9TW7MYZ9Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Julho de 2020
3 - Ano - Nº 4128

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

Art.4º. O requerente deverá acessar o Modelo de Requerimento do REURB CAIRU
disponibilizado no site oficial do Município de Cairu: www.cairu.ba.gov.br e no anexo I do
presente decreto.
Art.5º. Preenchido o requerimento deverá enviar, em conjunto com os documentos
necessários

para

a

comprovação

inicial

de

legitimado,

para

o

e-

mail: reurbcairu@cairu.ba.gov.br.

I - São considerados documentos necessários para instruir o requerimento:
a) Requerimento/petição, representados ou não, com a qualificação completa dos
interessados/adquirentes pelos fatos e fundamentos, declaração das medidas
imobiliárias, a classificação do padrão do imóvel, indicando o endereço completo do
imóvel, nome da rua, número do imóvel no logradouro, bairro, município, UF, CEP;
b) Documentos pessoais (RG, CPF, CNPJ e contrato social), correspondentes ao
interessado e ou procurador; ainda, apresentar certidão de nascimento ou
casamento, atualizada, conforme o estado civil, via copia original ou cópia
autenticada;
c) Em caso de representado, deverá apresentar Procuração Pública com finalidade
específica para acompanhamento de processo REURB-CAIRU ou em caso de
Advogado, procuração particular (nos termos do Estatuto da OAB);
d) Documento que comprove a titularidade do imóvel e o mesmo encontrar-se dentro
dos parâmetros estabelecidos para processamento do REURB pela Legislação
Federal e Municipal.
Art.6º. Recebido o requerimento, a Comissão autuará o procedimento, em numeração
sequencial, solicitará do Setor de Tributos a emissão de DAM, correspondente à Taxa de
abertura do Procedimento REURB, nos termos estabelecidos pelo ANEXO IV – VALORES
APLICÁVEIS NA APURAÇÃO DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES, Código 04. Da Lei Complementar 529 de 14
de dezembro de 2017, apresentado neste decreto no anexo II.
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Parágrafo único. O requerente poderá solicitar, antes de formular o requerimento perante
a Comissão, solicitar a emissão do DAM junto à secretaria de tributos, para apresentar,
adimplido, já no momento do requerimento inicial.
Art.7º. Comprovado o pagamento do DAM, a Comissão emitirá o CERTIDÃO inicial do
Processo REURB, enviando-se o aceite para a empresa COOPERADA e para o
REQUERENTE para o processamento do pedido.
Art.8º. Após obtida a certidão inicial, o requerente ou seu representante legal deverá
protocolar todos os documentos originais a CERTIDÃO inicial do Processo REURB, nas
centrais de atendimento e processamento da COOPERADA na sede do município na Rua
Santo Antônio, 12, Centro Cairu, ou na Rua Marquês do Herval, 76, Sala 206, Centro,
Valença-BA.

Art.9º. A COOPERADA deverá proceder com todos os atos necessários para o
saneamento do processo até o cumprimento de todo o CHECK LIST certificado por lei para
o processamento do REURB, emitindo, por fim, pela sua assessoria jurídica,
parecer/declaração de conformidade legal que deverá ser protocolada junto à
Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana e Rural – REURB.
Art.10º. Cumprida todas as formalidades, a Comissão Municipal de Regularização
Fundiária Urbana e Rural – REURB se reunirá para decisão:

I – Havendo novas diligencias a serem realizadas, devolverá o procedimento para que a
COOPERADA proceda com os atos necessários para o saneamento do processo;
II - Saneado o processo, será emitida a CERTIDÂO DE REGULARIZAÇÂO FUNDIÀRIA –
CRF e o TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA PARA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE
DIREITO REAL DE PROPRIEDADE.
Art. 11. Após a obtenção da CRF, o interessado/requerente protocolará junto ao Cartório
de Registro de Imóveis o pedido de registro, nos termos da Lei.
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DO PROCEDIMENTO - REURB – S
Art.12. A Secretaria de Políticas Sociais procederá o levantamento/cadastramento social
de Imóveis e Pessoas que se adequem aos requisitos da legislação Federal, Estadual e
Municipal referente ao REURB, contendo todos os documentos descritos pelo Art. 5º do
Presente Decreto e emitirá, para os aprovados, a certidão inicial para processamento do
Programa na modalidade Social.
Art. 13. O município deverá protocolar todos os documentos originais a CERTIDÃO inicial
do Processo REURB, nas centrais de atendimento e processamento da COOPERADA na
sede do município na Rua Santo Antônio, 12, Centro Cairu, ou na Rua Marquês do Herval,
76, Sala 206, Centro, Valença-BA.
Art.14. A COOPERADA deverá proceder com todos os atos necessários para o
saneamento do processo até o cumprimento de todo o CHECK LIST certificado por lei para
o processamento do REURB, emitindo, por fim, pela sua assessoria jurídica,
parecer/declaração de conformidade legal que deverá ser protocolada junto à
Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana e Rural – REURB.

Art.15. Cumprida todas as formalidades, a Comissão Municipal de Regularização Fundiária
Urbana e Rural – REURB se reunirá para decisão:

I – Havendo novas diligencias a serem realizadas, devolverá o procedimento para que a
COOPERADA proceda com os atos necessários para o saneamento do processo;
II - Saneado o processo, será emitida a CERTIDÂO DE REGULARIZAÇÂO FUNDIÀRIA –
CRF para a obtenção do TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA PARA AQUISIÇÃO
ORIGINÁRIA DE DIREITO REAL DE PROPRIEDADE, na modalidade Social.

Art. 16. Após a obtenção da CRF, o Município protocolará junto ao Cartório de Registro de
Imóveis o pedido de registro, nos termos da Lei.

Art.17. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Municipal de Regularização
Fundiária Urbana e Rural – REURB.
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Art.18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 17 de junho de 2020.
Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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ANEXO I
(MODELO DE REQUERIMENTO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA
BAHIA.
ILUSTRÍSSIMO/A SENHOR/A PROCURADOR/A MUNICIPAL
ILUSTRES MEMBROS DA COMISSÃO DE REURB, DO MUNICÍPIO DE CAIRU,
ESTADO DA BAHIA

------------, brasileiro, profissão ---------, inscrito sob o CPF sob o nº -----------, portador do RG nº ----------, órgão emissor ------------, casado em
---------- (data), pelo regime da comunhão parcial de bens ----------(dizer o regime) com ------------, brasileira, profissão ---------, inscrita
sob o CPF sob o nº ------------, portador do RG nº ----------, órgão
emissor ------------, residentes e domiciliados na Rua ------------, nº ---------, bairro --------, município ---------, UF ----------, CEP ---------, com
endereço eletrônico sob o e-mail: -------------, telefone ----------, vem,
por meio deste, com o devido respeito, requerer a instauração da
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA na modalidade de interesse
específico – REURB-E, na forma do art. 31 e seguintes da Lei nº
13.465/2017, e legislação municipal, pelos seguintes fatos e
fundamentos jurídicos.

O Requerente é único e exclusivo possuidor de um imóvel urbano,
situado em núcleo urbano informal consolidado, comprovadamente existente antes de
22/12/2016,

com

área__________________

metros

quadrados,

tendo

de

frente

____metros, fundo ____ metros, lateral direita ___ metros, ______ lateral esquerda
_______ metros, , de ( ) alto, ( ) médio, ( ) baixo padrão de construção, situada no
endereço, ___________________________, confrontando-se com ______________,
_____________ e______________.
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Justo título e continuidade
O imóvel possui origem na matrícula (ou transcrição) nº ---------, do
Cartório de Registro de Imóveis de Valença/BA.
1. Em --------/-----------/-------- o Sr. ---------- (qualificação completa) vendeu o imóvel por ------- (contrato ou escritura) para o Sr./a. ------------ (qualificação completa);
2. Em --------/-----------/-------- o Sr. ---------- (qualificação completa) vendeu o imóvel por
-------- (contrato ou escritura) para o Sr./a. ------------ (qualificação completa);
Portanto, devidamente demonstrada coerente e lógica cadeia
sucessória e lapso temporal pelo prazo de -------- anos, suficiente para a aquisição do Título
de Outorga do Direito real de propriedade.

Situação consolidada
O imóvel está situado em um núcleo urbano informal consolidado de
impossível reversão, conforme se constata no local, com sistema viário instalado,
infraestrutura essencial e equipamentos públicos e comunitários existentes, servido de
obras de esgotamento sanitário e de energia elétrica, abastecimento de água e canalização
de águas pluviais, sem necessidade de medidas de mitigação e compensação urbanística
e ambiental, ou de estudos técnicos, sem necessidade de intervenções a serem
executadas, dispensadas as exigências relativas ao percentual mínimo e às dimensões de
áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a
outros parâmetros urbanísticos e edilícios.
A situação fática consolidada dispensa os estudos técnicos referidos
no art. 11 da Lei 13.465, por não se tratar de hipótese de áreas de preservação
permanente, nas unidades de conservação, mediante emprego, no âmbito da REURB, do
instituto jurídico da “legitimação fundiária”.
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Trata-se de REURB-E incidente sobre bem particular, não se
aplicando o art. 16, da Lei 13.465/2017, em que restam atendidos os preceitos do art. 23,
cabeça, da Lei nº 13.465/2017.

Ressalvam-se eventuais erros, omissões e direitos de terceiros.
Por fim, declara-se, sob pena de responsabilidade civil, administrativa
e criminal, que não existem ações nem disputas judiciais, de quaisquer naturezas,
sobretudo possessórias ou reivindicatórias, sobre o imóvel objeto do presente pedido.
Diante do exposto, requer-se:
1. A instauração da REURB-E, na modalidade de interesse específico, na forma do art.
13, inciso II, da Lei nº 13.465/2017, com a emissão do Competente DAM;
2. O deferimento do pedido;
3. A dispensa de qualquer projeto ou estudo, já que o imóvel é formado por área de
titularidade particular, absolutamente servido por toda a infraestrutura urbana;
4. A transferência da titularidade do cadastro imobiliário municipal, sem incidência de
qualquer tributo, sobretudo o ITBI, nos termos do art. 11, VIII, e art. 23, ambos da Lei
n° 13.465/2017;
5. A emissão da CRF e do Título de Legitimação Fundiária, com outorga do direito real
de propriedade, para o devido registro, de acordo com as características constantes
na planta, memorial descritivo e TRT, que serão apresentados após o devido
processamento pela instituição cooperada para o processamento do REURB
CAIRU, com valor declarado de R$ ----------;
6. As intimações poderão ser realizadas pelo e-mail indicado no preambulo.
Nestes termos, pede deferimento.
Cairu, BA, --------- de ---------- de 2020.
_____________________
Nome, CPF e assinatura
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ANEXO II

VALORES APLICAVEIS NA APURAÇÃO DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES
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ANEXO III

DOCUMENTOS

APRESENTADOS

PARA

CRF

PELA

COOPERADA

APÓS

PROCESSAMENTO À COMISSÃO MUNICIPAL:

1. Requerimento/petição, com a completa qualificado do interessado, com os fatos e
fundamentos;
2. Apresentar planta assinada pelas seguintes pessoas:
a. Solicitante;
b. Profissional;
c. Todos os confinantes com todas as firmas reconhecidas, conforme art. 20, da
Lei nº 13.465; e art. 4º, II, c/c § 6º, do provimento 65/2017, do CNJ; e art.
1418, § 1º, II, do Código de Normas – CN;
3. Apresentar memorial descritivo assinado pelas seguintes pessoas:
a. Solicitante;
b. Profissional;
c. Todos os confinantes com todas as firmas reconhecidas, conforme art. 20, da
Lei nº 13.465; e art. 4º, II, c/c § 6º, do provimento 65/2017, do CNJ; e art.
1418, § 1º, II, do Código de Normas – CN;
4. Constar na planta e no memorial descritivo, o endereço completo do imóvel, com
nome da rua, número da rua, bairro e matrícula da qual é desmembrado;
5. Apresentar ART, paga, devidamente preenchida, assinada pelo proprietário e
profissional, com ambas firmas reconhecidas, conforme art. 35, I, da Lei nº
13.465/2017 e art. 1.292, § 2º, do CN;
6. Apresentar cópia autenticada do RG, CPF do/s adquirente/s, conforme 1031, § 3º,
do CN;
7. Apresentar certidão de nascimento ou casamento, atualizada, conforme o estado
civil, via original ou cópia autenticada, conforme art. 1044, III, do CN;
8. Comprovante de inscrição no cadastro imobiliário municipal, conforme art. 929, “h”;
9. Indicar o completo endereço do imóvel, nome da rua, número do imóvel no
logradouro, bairro, município, UF e CEP, conforme art. 929, incisos, do CN;
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10. Apresentar certidão da matrícula de origem, com negativa de ônus, da matrícula,
emitida a menos de 30 dias, conforme art. 1031, § 3º, última parte, do CN;
11. Avaliar corretamente o imóvel, com declaração assinada;
12. Emitir parecer técnico jurídico de conformidade;
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ANEXO IV
APÓS A OBTENÇÃO DO CRF – DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO.
1. CRF;
2. Título;
3. Planta;
4. Memorial descritivo;
5. Termo de responsabilidade técnica, devidamente preenchido;
6. RG e CPF do/s beneficiário/s, cônjuge ou companheiro, quando for o caso;
7. Certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso;
8. Comprovante de inscrição no cadastro imobiliário municipal, com endereço completo
(nome da rua, número no logradouro, bairro, município, UF e CEP);
9. Certidão da matrícula com negativa de ônus, do imóvel do registro anterior, emitida a
menos de 30 dias, conforme art. 1031, § 3º, última parte, do CN;
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PORTARIA Nº. 05 DE 20 DE JULHO DE 2020

Suspende os efeitos do Edital nº 04/2020 contendo
resultado do julgamento do recurso administrativo,
e também do Edital nº 05/2020 contendo o
resultado final do concurso interno para ampliação
de carga horária em relação a localidade da
Gamboa e dá outras providências.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC, DO MUNICÍPIO DE CAIRU,
NO ESTADO DA BAHIA, de acordo com as prerrogativas que lhe confere a Lei
Orgânica do município:
CONSIDERANDO que em 03/01/2020 foi publicado no Diário Oficial do Município de
Cairu o EDITAL Nº 01/2020 que disciplina o “concurso interno para ampliação da
jornada de trabalho de professores integrantes do magistério da educação básica, no
âmbito da Secretaria de Municipal de Educação – SEDUC, para preenchimento de
vagas, mediante as condições estabelecidas neste Edital”
CONSIDERANDO a decisão liminar prolatada no Mandado de Segurança de Nº
8001155-49.2020.8.05.0271, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos de Relação de
Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho de ValençaBA.
CONSIDERANDO que a decisão liminar suspende os efeitos do Edital nº 04/2020
contendo resultado do julgamento do recurso administrativo, e também do Edital nº
05/2020 contendo o resultado final do concurso interno para ampliação de carga
horária em relação a localidade da Gamboa.
RESOLVE:
Art.1º Suspender os efeitos do Edital nº 04/2020 contendo resultado do julgamento do
recurso administrativo, e também do Edital nº 05/2020 contendo o resultado final do
concurso interno para ampliação de carga horária regido pelo Edital Nº 01/2020
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que disciplina o concurso interno para ampliação da jornada de trabalho de professores
integrantes do magistério da educação básica, no âmbito da Secretaria de Municipal de
Educação – SEDUC, para preenchimento de vagas, mediante as condições
estabelecidas naquele Edital, relativos à localidade da Gamboa.
Art.2º Determinar à Comissão Mista de Ampliação Funcional do Magistério a retomada
das atividades com vistas ao julgamento dos recursos interpostos em vista dos
resultados relativos à localidade da Gamboa.
Art.3º Ficam mantidos os termos do Edital nº 04/2020 contendo resultado do
julgamento do recurso administrativo e também do Edital nº 05/2020 contendo o
resultado final do concurso interno para ampliação de carga horária regido pelo Edital
Nº 01/2020 que disciplina o concurso interno para ampliação da jornada de trabalho de
professores integrantes do magistério da educação básica, no âmbito da Secretaria de
Municipal de Educação – SEDUC, para preenchimento de vagas, mediante as
condições estabelecidas naquele Edital, relativos às localidades de Morro de São Paulo
/ Zimbo, Garapuá, Sede, Boipeba, Monte Alegre, Moreré, São Sebastião, Torrinhas.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor 20 de julho de 2020, revogando as disposições
em contrário.
Cairu - Bahia, 20 de julho de 2020.

Luana Paula de Queiroz Figueiredo
Secretária Municipal de Educação
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Atos Administrativos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA
PROCESSAMENTO DO PROGRAMA REURB
CAIRU PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA, REALIZADO PELA EMPRESA
CONCEITO

SERVIÇOS,

EMPREENDIMENTOS

OBRAS

LTDA,

PARA

E
O

MUNICÍPIO DE CAIRU.

O MUNICÍPIO DE CAIRU, pessoa jurídica de direito público, município localizado no
estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.235.907/0001-44, sita a Praça
Marechal Deodoro, representado pelo seu prefeito FERNANDO ANTONIO DOS
SANTOS BRITO, doravante denominado simplesmente de CESSIONÁRIO, e de outro,
CONCEITO SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ nº 22.091.967/0001-90, com sede na Rua Marquês do Herval, 76, sala
206, Centro, Valença-BA, neste ato representada pelo seu administrador, EDILSON DE
SOUZA ARGOLO, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF nº 004.785.175-99,
RG nº 08.607.663-90, domiciliado no mesmo endereço, doravante denominada
simplesmente CEDENTE.

CESSINÁRIO E CEDENTE, em diante conjuntamente designados PARTES, firmam e
compactuam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ou apenas TERMO,
regido pelas presente clausulas e condições:
1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE.
1.1 A CEDENTE compromete-se a promover os serviços técnicos especializados
necessários para a realização do programa REURB CAIRU, em todas as suas
modalidades, na área de abrangência estabelecida pelo Município de Cairu-BA,

Imóveis – CRI competente.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HB3LQU31HKTAY9TW7MYZ9Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página

emissão do Título Definitivo e seu registro perante o Cartório de Registros de

1

incluindo a área do imóvel de propriedade do CONTRATANTE, com a finalidade de

Segunda-feira
20 de Julho de 2020
17 - Ano - Nº 4128

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

1.2 O objeto versado neste TERMO prevê a cooperação técnica para CESSÃO não
onerosa, pelo CEDENTE ao CESSIONÁRIO, de levantamento topográfico
planimétrico pelo sistema georeferenciamento em núcleos urbanos informais
consolidados anteriormente a 22 de dezembro de 2016, consistente na delimitação
da poligonal

da área total, demarcação de cada um dos lotes inseridos no

perímetro urbano demarcado, arruamento existente, elaboração de plantas,
memoriais descritivos e emissão do termo de responsabilidade técnica, a partir dos
dados de identificação do confinantes aferidos mediante cooperação entre as
PARTES e diligencias in loco, para viabilizar o processamento de projetos de
regularização fundiária nos limites do município de Cairu, sem ônus quaisquer para
o CESSIONÁRIO.
1.3 Faz parte do presente contrato, ainda, o processamento de todo os dados
necessários para a concretização do REURB, acompanhado por assessoria
Jurídica própria, composta por pelo menos um Bacharel em Direito devidamente
inscrito

na

Ordem

dos

Advogados

do

Brasil,

responsável

técnico

por

acompanhamento processual, despachos saneadores e pareceres finais de
conformidade, sem qualquer custo para o CESSIONÁRIO.
1.4 O desenvolvimento deste TERMO permitirá ao Município identificar os imóveis não
edificados, seus endereços, possuidores e proprietários, facilitando a aplicação da
lei municipal que instituiu o REURB, combatendo a subutilização de imóveis
urbanos.
1.5 O presente termo possibilitará a obtenção e coleta de todos os dados necessários
para a identificação das áreas objetos de núcleos urbanos informais consolidados,
das pessoas posseiras e/ou proprietárias, inseridos no perímetro da poligonal, suas
completas qualificações, identificação dos imóveis atingidos, confinantes e
descrição das parcelas.

2.0 - DA FORMA DE COOPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO

E

IMAGEAMENTO

PLANIALTIMÉTRICO
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2.1.

DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES – O presente termo envolve a colaboração

de ambas as partes, conforme estabelecido nos parágrafos seguintes:
a) Análise da base cartográfica;
b) Contagem de domicílios;
c) Levantamento topográfico;
d) Imageamento aéreo;
- PESQUISA FUNDIÁRIA
a) Relatório das áreas públicas e privadas;
b) Identificação no cartório da situação da gleba de cada imóvel;
c) Indicação das medidas a serem tomadas e procedimentos.
- PROJETO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL
a) Elaboração de plantas e memorial descritivo georreferenciados;
b) Elaboração das plantas do perímetro e parcelamento;
c)

Elaboração

de

Projeto

Ambiental,

situação

urbanística,

destinação

e

regularização.
- ATIVIDADES DE DIAGNÓSTICO SOCIAL
a) Reunião de orientação dos moradores;
b) Visitas domiciliares para coleta da documentação e orientação;
c) Cadastro Social/atividade econômica com coleta de documentos e formalização
de processos;
d) Instrução Processual Individual.
- SANEAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
a) Notificação dos titulares de direitos reais e dos confrontantes;
b) Indicação do instrumento jurídico de titulação;
c) Elaboração das minutas dos Instrumentos de Regularização Fundiária;
d) Análise e finalização dos processos individuais, pelo corpo técnico jurídico.
0- APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
a) Encaminhamento para a Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana
e Rural – declaração/parecer de conformidade para a posterior Emissão das
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Cairu

Segunda-feira
20 de Julho de 2020
19 - Ano - Nº 4128

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

c) Protocolo da CRF junto ao Cartório competente, acompanhada da documentação
obrigatória.
- REGISTRO DO PROJETO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
a) Acompanhamento do processo de registro junto ao Cartório;
b) Emissão dos Documentos de Registros de cada imóvel;
c) Entrega final aos beneficiários.
2.2. Além das atribuições acima, estabelece-se como atribuições de cooperação
técnica do cedente:
a) Identificar e localizar áreas que constituam núcleo urbano informal consolidado,
marcar a poligonal, identificar o arruamento e Equipamentos Públicos existentes no
interior da poligonal, realizar o levantamento topográfico, elaborar a planta da área
total, planta de cada um dos lotes/imóveis situados na área demarcada;
elaborar os memoriais descritivos de todas as áreas internas da poligonal, lotes,
praças e arruamentos;
b) Emitir o respectivo termo de responsabilidade técnica;
c) Disponibilizar entregando ao acervo do município, todas as informações e dados
levantados e aferidos oriundos de levantamentos técnicos realizados pelo
CEDENTE no território municipal, durante a vigência do presente termo;
Proceder ao levantamento com equipamentos com especificação técnica adequada;
d) Utilizar equipamento compatível com todas as exigências técnicas e legais que
regulamentam a matéria;
e) Oferecer suporte de orientações ao CESSIONÁRIO sobre os dados e
informações coletadas, em dias úteis;
f) Comunicar ao CESSIONÁRIO qualquer alteração de seu endereço, alteração da
sede ou contato;
g) Manter, durante a execução do termo de cooperação ao menos um
estabelecimento para atendimento presencial nos limites do município de Cairu;
h) Agir com prudente critério para identificar corretamente a classificação de cada

i) Manter para o processamento de todo os dados necessários para a concretização
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do REURB, acompanhado por assessoria Jurídica própria, composta por pelo
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menos um Bacharel em Direito devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil,

responsável

técnico

por

acompanhamento

processual,

despachos

saneadores e pareceres finais de conformidade, sem qualquer custo para o
CESSIONÁRIO.

j) Promover o levantamento e entrega de dados para o processamento de pelo
menos 10 (dez) unidades na modalidade REURB – S (social), por mês, respeitado o
regular cronograma de execução, admitindo-se compensação;
l) Promover, sem qualquer custo, o levantamento e entrega de dados para o
processamento de todos os imóveis que integram o patrimônio da CESSIONÁRIA,
respeitado o regular cronograma de execução, bem como, quando possível, de
novos projetos urbanísticos a serem aprovados pelo município;

2.3.

Além das atribuições acima, estabelece-se como atribuições de cooperação

técnica do CESSIONÁRIO:
a) Utilizar as informações e dados para processamento, emissão de documentos
relacionados à Regularização Fundiária em seu limite territorial, de maneira
correta e nos estritos ditames legais;
b) Assegurar que todos os imóveis objetos de projeto de regularização fundiária,
estejam contidos e façam parte da base de dados cadastrais da REURB;
c) Informar mensalmente em arquivo eletrônico ou analógico ao CEDENTE os
dados cadastrais referentes aos títulos emitidos;
d) Divulgar, perante todo o território municipal urbano, a fim de atingir toda a
comunidade interessada, sobre a realização de procedimento de regularização
fundiária – REURB;
e) Envidar todos os esforços para identificar todos os confinantes de cada um dos
núcleos urbanos informais consolidados, e fornecer as informações constem dos
seus bancos de dados para fins de regularização;

topográfico para fins de regularização;
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g) Processar a REURB dentro dos ditames legais;
h) Emitir a Certidão de Regularização Fundiária – CRF somente após a
comprovação do pagamento realizado pelo interessado ao CEDENTE, relativo
aos custos com o levantamento, previstos neste contrato;
i) Emitir o Título de Outorga de Legitimação Fundiária ou de Posse, somente após
a comprovação do pagamento realizado pelo interessado ao CEDENTE, relativo
ao levantamento, nos termos do item anterior;
j) Comunicar ao CEDENTE qualquer inconsistência identificada no levantamento
topográfico;
k) Garantir o acesso integral dos funcionários da CEDENTE, devidamente
identificados com crachás da empresa, às dependências do seu imóvel para a
realização dos trabalhos de campo, bem como fornecerá as informações
necessárias e úteis à instrução do seu processo, principalmente em relação à
identificação da cadeia dominial do imóvel. Comprometendo-se ainda a
contribuir para a identificação correta de todos os confinantes do imóvel.
3.0 CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

3.1.

A vigência do presente contrato é de 5 (cinco anos), a contar da data da

assinatura, o qual poderá ser prorrogado a critério dos interessados, mediante
celebração de TERMO ADITIVO ou equivalente, respeitando os limites legais, cujos
efeitos vigorarão a partis da data de sua publicação no DIÁRIO OFICIAL DO
CESSIONÁRIO, ou em outros meios de publicação utilizados para tal finalidade.
3.2.

Este termo poderá ser rescindido por inadimplemento de quaisquer das

cláusulas por qualquer das partes, em decorrência de inadimplemento de quaisquer
das suas clausulas, observados o contraditório e a notificação prévia com antecedência
mínima de 30 (trinta dias).

custo para o CESSIONÁRIO, inclusive quanto aos imóveis de sua propriedade.
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4.2. Todas as despesas com a execução dos serviços objeto deste Credenciamento
serão custeadas pelos beneficiários diretos com a regularização fundiária, por sua
conta e risco, mediante contrato firmado individualmente com cada proprietário de
imóvel a ser regularizado, diretamente com a empresa credenciada, além das taxas e
impostos municipais e cartorárias:

4.2.1. Gratuidade por unidade imobiliária residencial REURB-S e dos bem imóveis
municipais, sem custo para o Município ou o beneficiário, nas seguintes condições;
4.2.2. 2 (dois) salário mínimos por unidade imobiliária residencial REURB-E até 250
metros quadrados;
4.2.3. 3 (três) salários mínimos por unidade imobiliária residencial REURB-E até
400 metros quadrados;
4.2.4. 4 (quatro) salários mínimos por unidade imobiliária residencial REURB-E até
1000 metros quadrados;
4.2.5. 5 (cinco) salários mínimos por unidade imobiliária empresarial REURB-E até
400 metros quadrados;
4.2.6. 7 (sete) salários mínimos por unidade imobiliária empresarial REURB-E até
10.000 metros quadrados;
4.2.7. 10 (dez) salários mínimos por unidade imobiliária REURB-E acima de 10.000
metros quadrados;
4.3. O CEDENTE expedirá o recibo comprovatório e o respectivo Memorial para instruir
os autos, documentos estes essenciais para expedição do CRF e Título, exceto quanto
aos imóveis do Município ou Autarquias (acaso existentes), os quais não terão custos.

4.4. Os valores informados poderão sofrer abatimentos ou parcelamentos de acordo
com a política de crédito da cedente.

levando em consideração a expertise do serviço, ressaltando que os valores
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remuneram o trabalho técnico, diligencias cartorárias, coletas de dados, documentos
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pessoais dos posseiros, bem como processamento jurídicos dos pedidos realizados no
curso do procedimento.

4.6. Em caso de inadimplência, a Contratada poderá reter o encaminhamento ao
Cartório, dos títulos para registro, até que se purgue a mora;

4.7. Outras medidas judiciais ou administrativas necessárias, incidentais ou não, diretas
ou indiretas, decorrentes do serviço ora contratado, devem ter nova remuneração
estimadas

com

anuência

do

CESSIONÁRIO,

especialmente

procedimentos

administrativos ou mediação de conflitos.
5.0.

DA EXCLUSIVIDADE DOS DADOS

5.1.Os dados levantados são de exclusiva e inteira responsabilidade do CEDENTE,
vedado o uso, cópia, reprodução e transferência a terceiros, sejam documento físico,
mídia, impressos que o acompanham, sem a devida autorização da CEDENTE, sob
pena de responsabilidade do CESSIONÁRIO.
6.0.

DA PROTEÇÃO DOS DADOS.

6.1. Os dados requisitados pelo CEDENTE são apenas os necessários para
operacionalizar os projetos de regularização fundiária.
7.0.

DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

7.1. Os prepostos, empregos ou qualquer pessoa que executar os trabalhos previstos
neste TERMO não manterão qualquer vínculo de natureza contratual, empregatícia ou
previdenciária com o CESSIONÁRIO.

Parágrafo único. Não haverá nem se estabelecerá qualquer vinculo entre os servidores

8.0.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
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8.1.As partes celebram o presente TERMO com fundamento no art. 241 da
Constituição Federal de 1988 – CF- 88 e art. 116 da Lei 8666/93 e demais matérias
legais pertinentes à espécie.
9.0.

DA PUBLICAÇÃO

9.1.O CESSIONÁRIO publicará o extrato ou a integralidade do presente TERMO no
diário oficial, conforme regramento legal.

10.0. DO FORO
10.1.O foro da Comarca de Valença, estado da Bahia, é o competente para dirimir
eventuais pendências acerca deste contrato, na forma da legislação aplicável.
10.2.E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Cairu, 17 de julho de 2020.

MUNICÍPIO DE CAIRU
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRITO
PREFEITO DO MUNICIPAL

CONCEITO SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
EDILSON DE SOUZA ARGOLO
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ADMINISTRADOR
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