
 

 

 

 
 

 

 

                                         

 

 
LEI Nº 641/2012 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou, e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica instituído, no Município de Rio Azul, o Programa de Regularização Fundiária Familiar, visando regularizar as 

pequenas propriedades rurais de interesse social que tenham pendências documentais, a fim de incluir as mesmas em 

programas governamentais, desde que obedecidos os critérios fixados nesta lei e na legislação estadual e federal, no que 

for pertinente. 

§ Único-  Para os efeitos desta Lei, considera-se Regularização Fundiária Familiar o conjunto de medidas jurídicas e administrati-

vas, promovidas pelo Poder Público, tendo em vista razões de interesse social ou de interesse específico, que visem 

regularizar a documentação das pequenas propriedades rurais. 

Art. 2º- Para efeito desta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a destinar verbas para patrocinar a Regularização 

Fundiária Familiar, especificamente no subsídio dos processos judiciais, incluindo o pagamento das custas processuais e 

demais medidas administrativas necessárias para operacionalização do programa. 

§ 1º- Entre as medidas administrativas estão o levantamento operacional, cadastramento de beneficiários, medição georeferen-

ciada dos imóveis, elaboração dos memoriais e plantas objetivando a regularização da documentação de áreas rurais e 

custeio das taxas de registro. 

§ 2º- As medidas judiciais a serem promovidas para execução do programa poderão incluir a contratação, pelo Município, de 

serviços de advocacia para promover as ações competentes para Regularização Fundiária. 

§ 3º- A fim de dar cumprimento ao “caput” deste artigo, fica o Município autorizado a firmar convênios com entidades e/ou 

instituições públicas ou privadas, bem como efetuar a contratação, com obediência aos preceitos da Lei n.º 8.666/93, dos 

serviços necessários para execução do programa. 

Art. 3º- Será designada, pelo Chefe do Poder Executivo, uma Comissão de Regularização Fundiária, que será a responsável pela 

análise e aprovação dos Planos de Regularização Fundiária Familiar, devendo priorizar o atendimento das comunidades 

com baixo IDH - Índice de Desenvolvimento Humano. 

Art. 4º- São requisitos básicos dos interessados em serem beneficiados pelo Programa de Regularização Fundiária Familiar criado 

pela presente Lei: 

I- Ser possuidor, há mais de 05 (cinco) anos, de área rural não superior a 10 (dez) alqueires, localizada dentro da circuns-

crição do Município, desde que não possua ou seja proprietário de imóvel urbano; 

II- Trabalhar na área objeto do benefício; 

III- Possuir domicílio eleitoral na circunscrição do Município de Rio Azul; 

IV- Possuir bloco de produtor rural no Município de Rio Azul; 

V- Não ter sido beneficiado em outros programas e/ou projetos com a mesma finalidade. 

Art. 5º- Os interessados em serem beneficiados pelo programa de que trata esta Lei devem acompanhar todo o processo de sele-

ção constante no projeto, respeitando suas etapas. 

Art. 6º- Os critérios de escolha das propriedades atendidas pelo Projeto priorizarão: 

I- Agricultores familiares; 

II- As propriedades produtivas; 

III- As propriedades de no máximo 10 (dez) alqueires; 

IV- As propriedades em que caiba ação de usucapião de áreas particulares, sem pendências judiciais e sem litígio; 

V- As propriedades sem contestações dos limites pelos confrontantes. 

Art. 7º- O Programa de que trata esta Lei poderá ser custeado com recursos orçamentários provenientes de convênios, dotações e 

acordos firmados com instituições públicas ou privadas e recursos próprios, desde que haja disponibilidade orçamentária 

e não haja prejuízo ao andamento de outros serviços à população. 

Art. 8º-  O Programa e o Projeto de Regularização Fundiária Familiar de que trata esta lei será coordenado pela Secretaria Munici-

pal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Rio Azul. 

Art. 9º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser objeto de regulamentação por parte do Poder Executivo 

através de Decreto. 

     Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Em Rio Azul, 23 de maio de 2012.  

                                     (a)-  Vicente Solda 

                   Prefeito Municipal 

 

 

 


