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PROJETO DE LEI Nº 050/2015 
 

DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DOS LOTES 

URBANOS LOCALIZADOS NO RESIDENCIAL 

BELA VISTA (LOTEAMENTO POPULAR), E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

Renato Raupp Ribeiro, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições legais. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 
 

Art. 1º Para fins de regularização, fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a realizar a comercialização dos Lotes Urbanos, derivados do Programa Especial do 
Fundo de Desenvolvimento Social, conforme convênio firmado com o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, identificado como “Conv. SEHAB sob o n˚ 183/99”, 
cuja cópia é parte integrante da presente Lei. 

§ 1º. São ao todo 114 (cento e quatorze) lotes, que se encontram 
individualizados, com medidas que variam entre 199,50m² a 422,67m², devidamente 
registrados junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí/RS, as folhas 01 a 
03-verso da Matrícula nº 101.874 do Livro 2, cuja planta baixa de identificação dos 
lotes faz parte integrante da presente Lei. 

§ 2º. A comercialização se constitui da última etapa de cumprimento do 
Convênio firmado entre os entes públicos, a qual deverá observar aos critérios de 
seleção e comercialização estabelecidos na sua Cláusula Décima Quarta, dentre 
outros estabelecidos na presente Lei. 

Art. 2º O Município poderá comercializar os Lotes às famílias atualmente 
detentoras das respectivas Posses, desde que estas se enquadrem nos critérios de 
Seleção e Comercialização citados no § 2º do art. 1º da presente Lei. 

§ 1º. Às famílias que se encontram atualmente na Posse dos Lotes e que 
apresentar o respectivo Termo de Posse expedido em 2002, a comercialização 
poderá ser realizada independentemente do preenchimento dos critérios citados no 
§ 2º do art. 1º, uma vez que estes já foram verificados quando da emissão dos 
respectivos Termos de Posse. 

§ 2º. Na hipótese prevista no § 1º deste Artigo, poderá o Município apenas 
realizar a atualização cadastral da família beneficiária, procedendo na chamada 
para assinatura do respectivo Termo de Outorga de Título de Domínio. 

Art. 3º Nos casos de Lotes ocupados por famílias que não possuem o Termo 
de Posse, a comercialização deverá preceder da análise do preenchimento dos 
requisitos de Seleção e Comercialização citados no § 2º do art. 1º da presente Lei. 

Parágrafo Único. A família deverá apresentar requerimento dirigido ao Chefe 
do Executivo, junto ao Protocolo Geral do Município, requerendo o benefício e 
apresentando, além da comprovação de que está na Posse do Lote, mais os 
seguintes documentos: 
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I - Cópia do RG e CPF dos integrantes da unidade familiar, maiores de 18 
anos; 

II - Cópia atualizada da Certidão de Casamento (se for o caso); 

II - Certidão expedida pelo Registro de Imóveis de Gravataí/RS, de que não 
possui imóvel registrado em nome de nenhum indivíduo que compõe a unidade 
familiar, maior de 18 anos; 

IV - Declaração com firma reconhecida em Cartório, de que os integrantes da 
unidade familiar, maiores de 18 anos, não foram beneficiados em outro programa 
habitacional; 

V – Declaração/comprovante de renda dos indivíduos que compõem a unidade 
familiar, maiores de 18 anos. 

Art. 4º A entrega dos títulos de propriedade dos lotes aos respectivos 
beneficiários, será efetivada mediante o Termo de Outorga de Título de Domínio, 
nas condições e diretrizes estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. 

§ 1º. Na identificação da titularidade do imóvel, deverá constar o nome do 
beneficiário(a) e de seu cônjuge ou companheiro(a) e respectivas qualificações. 

§ 2º. A Propriedade Plena aos beneficiários se dará mediante a quitação total 
do valor (R$) da unidade de lote urbanizado. 

§ 3º. É de responsabilidade do beneficiário tramitar a documentação junto ao 
Cartório e Registro de Imóveis de Gravataí, bem como o pagamento de eventuais 
taxas e emolumentos derivados das respectivas averbações. 

Art. 5º O valor de comercialização será apurado levando em consideração o 
custo do investimento municipal com a aquisição da área, devidamente corrigido 
monetariamente, não sendo permitido a incidência de quaisquer acréscimos à título 
de lucro e/ou especulação imobiliária. 

§ 1º. O valor de comercialização de cada lote será estabelecido 
proporcionalmente, em conformidade com a sua respectiva metragem. 

§ 2º. A planilha de composição do valor por Lote é objeto de aprovação do 
Conselho Municipal da Habitação. 

Art. 6º O beneficiário do lote poderá optar por uma das seguintes formas de 
pagamento: 

I – à vista; 

II - parcelado em até 120 (cento e vinte) meses. 

§ 1º. Em caso de parcelamento, o valor da parcela será acrescido de juros de 
1% (um por cento) ao mês, resultando em parcelas iguais e sucessivas. 

§ 2º. Em caso de atraso no pagamento das parcelas, haverá incidência de 
juros de 1% (um por cento) ao mês. 

Art. 7º Em caso de separação ou divórcio do beneficiário, a unidade 
habitacional deverá permanecer com o cônjuge que possuir a guarda consensual ou 
judicial dos filhos, se for o caso.  

Art. 8º Não será permitida a venda de lotes sem a integral quitação dos valores 
constantes nos respectivos Contratos. 
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Parágrafo Único. Sendo constatada a venda irregular de lotes, o Município 
deverá proceder na retomada dos mesmos, mediante o devido processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, destinando-o à outras 
famílias que estejam cadastradas em programas habitacionais. 

Art. 9º Toda a receita arrecadada com a comercialização dos lotes será 
revertida ao Fundo Municipal de Habitação, para futuros investimentos na área de 
interesse social no Município.  

Art. 10 A presente Lei será regulamentada por Decreto no que couber. 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 07 de dezembro de 2015. 

 

 

 
Renato Raupp Ribeiro 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


