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CHECK LIST PARA PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB 

INTERESSADO: 

PROCESSO Nº_________/PMC/_________ 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB (LEI 13.465/2017) 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

01 Requerimento dos legitimados (conforme artigo 14 da Lei 13.465/2017), constando que tipo de Reurb se encaixa a 
área do objeto de regularização (Reurb-E ou Reurb-S), além dos dados da área e dos legitimados. 

02 Recolhimento da taxa de análise e comprovante de pagamento. 

03 Identificação da titularidade do(s) imóvel(is) (conforme arts. 28, II; e 31 da Lei 13.465/2017): 
a) Certidão de Inteiro Teor; 
b) Mapa do imóvel registrado em cartório. 

04 Projeto de Regularização Fundiária (conforme arts. 30 a 36 do Decreto 3.910/2018), contendo no mínimo: 
a) Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, 

acompanhado da ART ou RRT, que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas 
públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado; 

b) Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, 
quando for possível; 

c) Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental; 
d) Projeto Urbanístico, conforme item 05 do checklist; 
e) Memorial descritivo do projeto urbanístico; 
f) Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando 

for o caso; 
g) Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso; 
h) Estudo técnico ambiental, quando for o caso; 
i) Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, 

ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização 
fundiária; e 

j) Termo de Compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do 
cronograma físico. 

 
05 Projeto Urbanístico, que deverá conter, no mínimo, indicação: 

a) das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou projetadas; 
b) das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, confrontações, localização, nome 

do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver; 
c) quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade 

regularizada; 
d) dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando 

houver; 
e) de eventuais áreas já usucapidas; 
f) das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando necessárias; 
g) das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, quando 

necessárias; 
h) das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias; 
i) de outros requisitos que sejam definidos pelo Município. 
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Observações e procedimentos administrativos: 

1. Toda documentação apresentada deverá ser em via original ou cópias autenticadas. 
2. Consideram-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos: 

I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; 
II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual; 
III - rede de energia elétrica domiciliar; 
IV - soluções de drenagem, quando necessário; e 
V - outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios em função das necessidades locais e características 
regionais. 

3. Após entrega da documentação listada, a autoridade competente deverá tomar decisão, mediante ato formal, ao 
qual se dará publicidade: 
I - indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de regularização fundiária aprovado; 
II - aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária; e 
III - identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada, e os 
respectivos direitos reais. 

4. Após decisão da autoridade competente, o Município expedirá a Certidão de Regularização Fundiária – CRF, que 
deverá conter no mínimo: 
I - o nome do núcleo urbano regularizado; 
II - a localização; 
III - a modalidade da regularização; 
IV - as responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma; 
V - a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando houver; 
VI - a listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por título de legitimação 
fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro 
das pessoas físicas do Ministério da Fazenda (CPF) e do registro geral da cédula de identidade (RG) e a filiação. 

5. Registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório de registro de imóveis 
em que se situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada (arts. 42 a 54, da Lei de Reurb). 

6. Entrega de títulos aos beneficiários. 

 

Conforme Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

Conforme Decreto nº 3.910, de 15 de março de 2018. 

 

Cacoal, ________ de ____________________ de 20______ 

 

 

_____________________________________________ 

 


