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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 086, DE 18 DE JULHO DE 2016.

Estabelece procedimentos regulatórios para
análise e manifestação técnica em processos de
"USUCAPIÃO" urbano ou rural, no ãmbito da
administração municipal.

O PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 53 da Lei
Orgãnica Municipal,

DECRETA:

Capítulo I
PROCESSOS JUDICIAIS

Art. 1° São caracterizados como judiciais os processos em que o autor
requer o registro do imóvel que efetivamente usa, através de ação de "USUCAPIÃO"
processada no Judiciário Estadual ou Federal.

Art. 2° O Município após ser formalmente intimado a manifestar-se na ação,
deverá dizer se tem interesse público na ação, sendo que sua manifestação deverá ser
embasada em análise técnica procedida por servidor estável legalmente habilitado para o
feito, devendo:

I) Referente a geometria da área proposta na ação, esta vistoria deverá ser
feita pelo setor de topografia do município com manifestação expressa de um topógrafo
municipal, que verificará "in loco" a proposta do autor;

11) O topógrafo Municipal receberá o processo por distribuição da secretaria
Municipal de Planejamento Urbanismo e Obras Públicas, e em 20 (vinte) dias diligenciará
as vistorias e manifestar-se-á por escrito quanto ás constatações emitindo seu
competente laudo de vistoria;

111) O servidor incumbido da missão deverá informar se:
a) O imóvel pretendido é de propriedade do Municipio ou de particular;
b) A descrição geométrica da área pretendida informada no mapa e

Memorial técnico descritivo, produzidos pelo preposto responsável técnico do autor,
contém ou incorpora por costume, área de logradouros públicos ou de interesse
Municipal;

c) A descrição geométrica fere a imóveis lindeiros de maneira que possam
deslocá-los geometricamente sobre logradouros públicos;
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d) Constam edificações "in loco" sobre a área pretendida e se as mesmas
estão tipificadas e descritas de forma condizente no mapa e memorial técnico descritivo;

e) A descrição geométrica informada pelo preposto responsável técnico é
representativa da situação encontrada "in loco";

f) O imóvel pretendido está em área alagadiça, ou se contém APP, ou áreas
de recuos "non aedificandi" requeridos pela Lei Federal 6766;

g) Está informada corretamente a ocupação do imóvel (APP, construções,
servidões, etc.)

IV) Após as verificações e conclusões do topógrafo municipal incumbido da
missão, e este ter emitido seu laudo de vistoria, o processo deverá ser encaminhado para
a secretaria da fazenda, para que lá seja procedida a verificação de eventuais pendências
fiscais, devendo ser devolvido concluso á Procuradoria Geral em 5 (cinco) dias com
manifestação expressa por escrito emitida por servidor estável com as conclusões se
positivas ou negativas de eventuais pendências fiscais de interesse Municipal.

Art. 3° Os servidores a que se refere o art. 2°, inciso 11,atuarão nos
processos por delegação de poderes concedidos por portarias Municipais específicas e
mediante compromisso funcional.

Art. 4° Os servidores delegados para atuarem como vistoriadores técnicos,
obrigatoriamente deverão ser registrados no sistema CONFEAlCREA ou CAU.

Art. 5° Após todas as verificações técnicas procedidas, pelos servidores
delegados, e de posse dos competentes Laudos, A Procuradoria Geral do Municipio, por
um de seus procuradores informará ao Juizo se o Município tem ou não interesse na
ação e se tem incongruências técnicas a serem sanadas para prosseguimento com o
anúncio das necessidades técnicas elencadas pelos vistoriadores atuantes.

Capítulo 11
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 6° São caracterizados como administrativos os processos em que o
autor requer o registro do imóvel que efetivamente usa, através dos ritos recomendados e
exigidos no Art. 1071 do CPC, que regulamentam o "USUCAPIÃO" administrativo com
tramitação cartorial.

Art. 7° O Município receberá por protocolo feito pelo autor ou seu
procurador, este acompanhado do instrumento de mandato, o mapa, memorial Técnico
descritivo, guia de ART ou RRT emitida pelo preposto responsável técnico, a certidão do
registro de Imóveis local, positiva ou negativa, os boletins informativos cadastrais do
imóvel usucapiendo e lindeiros, no balcão da secretaria de Planejamento Urbanismo e
Obras Públicas. Os documentos deverão ser acompanhados dos comprovantes de
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recolhimento de taxas relativas a verificação de distãncia da esquina e de análise de
projeto.

~ 10 Referente a geometria da área proposta, a vistoria deverá ser feita pelo
setor de topografià do município com manifestação expressa de um topógrafo municipal,
que verificará "in loco" a proposta do autor.

~ 20 O topógrafo Municipal receberá o processo por distribuição da
secretaria Municipal de Planejamento Urbanismo e Obras Públicas, e em 30 (trinta) dias
diligenciará as vistorias e manifestar-se-á por escrito quanto às constatações emitindo
seu competente laudo de vistoria.

~ 3° O servidor incumbido da missão deverá infonmar se:
a) O imóvel pretendido é de propriedade do Município ou de particular;
b) A descrição geométrica da área pretendida informada no mapa e

Memorial técnico descritivo, produzidos pelo preposto responsável técnico do autor,
contém ou incorpora por costume, área de logradouros públicos ou de interesse
Municipal;

c) A descrição geométrica fere a imóveis lindeiros de maneira que possam
deslocá-los geometricamente sobre logradouros públicos;

d) Constam edificações "in loco" sobre a área pretendida e se as mesmas
estão tipificadas e descritas de forma condizente no mapa e memorial técnico descritivo;

e) A descrição geométrica informada pelo preposto responsável técnico é
representativa da situação encontrada "in loco";

f) O imóvel pretendido está em área alagadiça, ou se contém APP, ou áreas
de recuos "non aedificandi" requeridos pela lei Federal 6766;

g) Está infonmada corretamente a ocupação do imóvel (APP, construções,
servidões, etc.)

~ 4° Após as verificações e conclusões do topógrafo municipal incumbido
da missão, e este ter emitido seu laudo de vistoria, o processo deverá ser encaminhado
para a Secretaria da Fazenda, para que lá seja procedida a verificação de eventuais
pendências fiscais, devendo ser devolvido concluso à Procuradoria Geral do Municipio
em 5 dias com manifestação expressa por escrito emitida por servidor com as conclusões
se positivas ou negativas de eventuais pendências fiscais de interesse Municipal.

Art. 8° Os servidores atuarão nos processos por delegação de poderes
concedidos por portarias Municipais específicas e mediante compromisso funcional.

Art. 9° O servidores delegados,para atuarem como vistoriadores técnicos,
obrigatoriamente deverão ser registrados no sistema CONFEAlCREA ou CAU.

Art. 10. Após todas as verificações técnicas procedidas pelos servidores
delegados, e de posse dos competentes Laudos, o pedido protocolado será transferido ao
topógrafo municipal. Este nada tendo a opor geometricamente na proposta, assinará

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-26991 e-mail: prefeitura@carazinho.rs.Qov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.Qov.br


~

li"'."", ...•

t~1
~

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

como anuente nos mapas e memoriais descritivos referente às confrontações do imóvel
usucapiendo com áreas de interesse Municipal. Também assinará como anuente por
delegação a ata notarial ou escritura declaratória se assim o tabelião requerer.

Art. 11. Caso sejam constatadas incongruências técnicas a serem sanadas,
o topógrafo municipal as elencará e manterá em seu poder o processo por 60 dias,
contados do anúncio à parte interessada, aguardando que sejam sanados os vicios
apontados. Caso não retornem corrigidos os apontamentos no referido prazo, o processo
será indeferido e arquivado administrativamente. O retorno extemporâneo ensejará novo
encaminhamento com o recolhimento de novas taxas de serviço.

Art. 12. Todas as informações técnicas de poslçao, dimensões e
caracteristicas do imóvel "Usucapiendo" serão de responsabilidade do autor e seu
preposto responsável técnico. As verificações e laudos técnicos produzidos pelo
Municipio através de seus servidores delegados, não envolvem reconhecimento de
propriedade, e não implicam responsabilidades quanto a possiveis prejuizos
eventualmente causados a terceiros.

Art. 13. Os pedidos deverão ser protocolados pelo autor ou procurador com
poderes especificos para tal ato, e serão acompanhados de formulário próprio e
declaração de isenção de responsabilidades do Municipio.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaç-o.

Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2016.

RENA SÜSS,
Prefeito

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

~[wrq2G _
Secretário da Administração
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