
  

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60         -         e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 

Fone (46) 3242-8600     -    Rua Miguel Procópio Kurpel 

85560-000             -                 CHOPINZINHO               -                       PARANÁ 

 

1 
 

LEI Nº 3.654/2017, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017 
 

Dispõe sobre a desafetação de áreas públicas municipais 
da classe dos bens de uso comum do povo e destinação 
de áreas públicas municipais da classe dos bens dominiais 
para promover o programa de regularização urbanística e 
fundiária de interesse social; autoriza o executivo a 
outorgar concessão de direito real de uso para fins de 
moradia. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º - Ficam desincorporadas da classe dos bens de uso comum do povo e transferidas 
para a dos bens dominiais do Município as áreas ocupadas por população de baixa renda, 
relacionadas e identificadas no Anexo I integrante desta lei, com a finalidade de promover o 
Programa de Regularização Urbanística e Fundiária de Interesse Social. 

 
Art. 2º - As áreas públicas municipais da classe dos bens dominiais ocupadas por 

população de baixa renda relacionadas no Anexo I integrante desta lei ficam destinadas ao 
Programa de Regularização Urbanística e Fundiária de Interesse Social. 

 
Art. 3º - As áreas de que tratam os arts. 1º e 2º, configuradas nos croquis e plantas dos 

arquivos da Divisão de Planejamento, serão descritas e caracterizadas mediante levantamento 
planialtimétrico cadastral da situação fática das ocupações. 

 
Art. 4º - Os perímetros, as dimensões e a caracterização da área pública municipal 

relacionada no Anexo I, obtidos pelo levantamento planialtimétrico cadastral mencionado no art. 
3º, serão reconhecidos por meio de decreto, que constituirá documento hábil para fins de registro 
perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. 

 
Art. 5º - Fica o Executivo autorizado a efetuar desafetação de áreas públicas municipais 

da classe de bens de uso comum do povo, ocupadas por núcleos habitacionais de população de 
baixa renda, não relacionadas nesta lei, e cuja situação esteja consolidada anteriormente a 22 de 
dezembro de 2016, com a finalidade de promover o Programa de Regularização Urbanística e 
Fundiária de Interesse Social. 

 
Parágrafo Único ‐ Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, os imóveis com a 

identificação e caracterização da área objeto de desafetação serão incluídos no Anexo I desta Lei, 
mediante lei específica. 

 

mailto:prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br


  

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60         -         e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 

Fone (46) 3242-8600     -    Rua Miguel Procópio Kurpel 

85560-000             -                 CHOPINZINHO               -                       PARANÁ 

 

2 
 

Art. 6º - Fica o Executivo autorizado a outorgar concessão de direito real de uso aos 
ocupantes dos imóveis públicos de que trata esta lei.  

Parágrafo único - O possuidor pode, para o fim de contagem do prazo de ocupação 
exigido para a concessão de direito real de uso, na forma individual ou coletiva, acrescentar sua 
posse a de seu antecessor, contanto que sejam continuas. 

Art. 7º - Os contratos de transferência de posse e domínio para os imóveis urbanos em 
programas de regularização fundiária de interesse social promovidos pelo Poder Público 
observarão as seguintes condições: 

I – o título de transferência de posse ou de domínio, conforme o caso, será conferido a 
homem ou mulher, independentemente de estado civil; 

II – será vedada a transferência de posse àquele que, já beneficiado, a tenha transferido 
para outrem sem autorização do Poder Público ou que seja proprietário de imóvel urbano ou rural. 

Parágrafo Único ‐ Especificamente para lavratura de escritura, os registros cartoriais 
deverão constar, preferencialmente, no nome da mulher. 

Art. 8º - As formas de posse dos imóveis públicos destinados a programas de 
regularização fundiária de interesse social dar-se-á através de concessão de direito real de uso. 

Parágrafo único - A concessão de direito real de uso será usada nos casos e formas 
previstos na legislação federal, estadual ou municipal. 

Art. 9º - A transferência de posse de imóvel de programa regularização fundiária pelo 
Poder Público ao beneficiário independe de autorização legislativa. 

Art. 10° - Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o 
beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito doe 
programa regularização fundiária do Município de Chopinzinho, salvo se autorizado pelo Poder 
Executivo. 

Art. 11 - O beneficiário de programa habitacional do Município de Chopinzinho poderá 
requerer a transferência de domínio após cumpridos os prazos estabelecidos na Lei Orgânica do 
Município de Chopinzinho. 

Art. 12 - Os bens imóveis públicos que integram programas de regularização fundiária de 
interesse social podem ter dispensada a sua licitação na forma prevista no art. 17, I, “f”, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer convênios com os cartórios, 
com o objetivo de fornecer gratuitamente ou com redução de custos a primeira titulação dos 
imóveis destinados aos programas habitacionais de interesse social. 

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder redução de 75% (setenta e cinco 
por cento) no ITBI – Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, na transferência do 
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domínio do imóvel, para aqueles lotes destinados exclusivamente a famílias de baixa renda, 
devidamente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico. 

Art. 15 ‐ As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 
Art. 16 ‐ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 11 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná 

DIOEMS 
EDIÇÃO N°1439 de 12/09/2017 

Publicado no Jornal 
Gazeta Regional 

N°472 de 12/09/2017 pg n°1B/2B 
 

mailto:prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br


  

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60         -         e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 

Fone (46) 3242-8600     -    Rua Miguel Procópio Kurpel 

85560-000             -                 CHOPINZINHO               -                       PARANÁ 

 

4 
 

ANEXO I 
 
 
IMÓVEL ÁREA MATRICULA ENDEREÇO 
62-10 1.985,50m² 27.423 Rua das Canelas 
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