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D E C R E T O 

Nº 7374/2018 

     
 

     “Aprova o Regulamento do Fundo Municipal de 
Regularização Fundiária do município de São 
Sebastião.” 

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e; 

 

CONSIDERANDO a proposta do Regimento Interno, apresentada pelo pela Comissão 

Consultiva da REURB, devidamente analisada e homologada, conforme cópia da ata de reunião de 30 

de novembro de 2018.  

   
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal de Regularização Fundiária 

do Município de São Sebastião, anexo ao presente Decreto. 

  

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião,19 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA REURB 

 
CAPI ́TULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º O Fundo Municipal da REURB- Regularização Fundiária Urbana, criado pela Lei 

Municipal nº 2.512/2017 e outras que eventualmente venham a substituí-la, será gerido de acordo com as 

normas estabelecidas no presente Regulamento. 

Artigo 2° O Fundo Municipal da Regularização Fundiária será gerido pela Comissão Consultiva da 

Regularização Fundiária cuja finalidade é a de administrar o saldo financeiro do FMREURB apurado em balanço 

ao final de cada exercício. 

CAPI ́TULO II 

DA FINALIDADE DO FMREURB 

 

Artigo 3° Nos termos da Lei Municipal nº 2.512/2017 e eventuais alterações, o Fundo Municipal 

da Regularização Fundiária– FMREURB tem como finalidade dar suporte às ações destinadas à melhoria das 

condições habitacionais e correções das irregularidades fundiárias no ordenamento territorial do Município de 

São Sebastião.  

Parágrafo Único. Constituirão recursos do FMREURB:  

I. Dotações orçamentárias a ele destinadas;  

II. Créditos adicionais suplementares a ele destinados; 

III. Doações de pessoas físicas, jurídicas ou entidades nacionais ou estrangeiras;  

IV. Repasse de recursos dos governos Federal e Estadual e de fundos similares, gerenciados, 

constituídos ou que venham a ser constituídos ou gerenciados por referidos governos; 

V. 100% dos recursos resultantes da aplicação de multas por infrações à legislação da 

Regularização Fundiária, bem como indenizações oriundas de decisões judiciais relacionadas a políticas 

públicas de regularização fundiária municipal.  

VI. Recursos oriundos de acordos judiciais ou extrajudiciais, contratos, consórcios, convênios, 

auxílios, subvenções, contribuições e transferências e demais pactos relacionados ou que tenham como objeto 

ações ligadas a regularização fundiária de caráter nacional e internacional;    
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VII. Recursos advindos de toda e qualquer natureza das áreas situadas dentro do 2º Perímetro- 

Terras Devolutas em São Sebastião;   

VIII. Recursos de convênios firmados com órgãos e entidades de direito público e privado; 

IX. As transferências voluntárias orçamentárias provenientes de outras entidades públicas, 

privadas, nacionais ou internacionais;  

X. As doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundo por pessoa física 

ou jurídica, nacional ou estrangeira; 

XI. Outras receitas eventuais que sejam destinadas ao Fundo. 

 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 

 

Artigo 4º Compete a Comissão da REURB estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de 

alocação dos recursos do Fundo, em conformidade com a Política Pública de Regularização Fundiária Municipal 

obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais. 

Artigo 5º O Fundo Municipal da REURB, será administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda, 

sob a orientação da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, observadas as diretrizes 

fixadas na Lei nº 2.512/2017 e suas contas submetidas à apreciação da Comissão da REURB.  

Artigo 6º Todos os recursos destinados ao FMREURB devem ser contabilizados como receita 

orçamentária Municipal e, a ele alocados, através de dotações consignadas na Lei Orçamentária ou de créditos 

adicionais, obedecendo a sua aplicação as normas gerais da legislação incidente.  

Artigo 7º Para acompanhar a gestão financeira dos recursos do FMREURB, fica instituído ato 

delegatório ao Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária responsável pelas assinaturas da 

conta corrente do Fundo.  

Artigo 8º A gestão contábil dos recursos será de responsabilidade da Secretaria da Fazenda em 

proceder à contabilização, conciliação bancária e a prestar contas à Secretaria de Habitação e Regularização 

Fundiária e a Comissão da REURB. 

 

CAPÍTULO IV 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO 
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Artigo 9º Os recursos do FMREURB serão aplicados na execução de projetos e atividades que 

visem: 

a) Aquisição de bens, equipamentos ou serviços que visem o suporte na execução das políticas 

públicas voltadas para a regularização fundiária municipal, com o fim de garantir a conclusão de pequenas 

obras, licenças urbanísticas e ambientais, reurbanização, aquisição de imóveis, assistência técnica, remoção e 

realocações necessárias à implantação das propostas de regularização nas diversas fases da implantação. 

b) As ações destinadas à melhoria das condições habitacionais e correções das irregularidades 

fundiárias no ordenamento territorial do Município de São Sebastião. 

c) Outras atividades, relacionadas à política pública de regularização Fundiária.  

Artigo 10 Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal de Regularização Fundiária, projetos 

incompatíveis com a Política Municipal de Regularização Fundiária, contratação de pessoal, exceto de serviços 

de terceiros, diretamente vinculados à execução dos projetos de regularização fundiária. 

Artigo 11 São beneficiários do FMREURB o órgão ou entidade da administração pública direta e 

indireta municipal responsável pela elaboração, criação, implantação ou execução de projeto e programa de 

Regularização Fundiária que atenda aos requisitos instituídos no Regimento Interno do FMREURB. 

Artigo 12 As receitas do Fundo Municipal de Regularização Fundiária, destinadas ao 

financiamento dos projetos de que trata o inciso II, deste artigo serão transferidas mediante convênios, termos de 

parceria, acordos, ajustes ou outros instrumentos previstos em lei, obedecidos os requisitos estabelecidos pela 

Lei 2.512/2017.  

Artigo 13 Após a aprovação do uso da receita pela Comissão da REURB o FMREURB poderá 

utilizar o cadastro de registro de preços (CRP) homologado pela Prefeitura Municipal, em casos de compras de 

bens e/ou serviços.  

Artigo 14 Havendo necessidade de licitação para compra de bens e/ou serviços, a licitação ficará 

a cargo do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de São Sebastião, que será considerado o órgão 

licitatório do FMREURB. 

Artigo 15 Os recursos serão contabilizados em CNPJ próprio do FUNDO e os recursos serão 

depositados em conta específica, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal da 

Fazenda. 
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Artigo 16 Os recursos do FMREURB serão aplicados exclusivamente nos projetos e atividades 

definidos no artigo 9º deste Regulamento, sendo expressamente vedada a sua utilização para custear despesas 

recorrentes de responsabilidade do Município de São Sebastião. 

Artigo 17 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão da REURB.  

Artigo 18 O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 19 de dezembro de 2018.  

  

 

FELIPE AUGUSTO  
Prefeito   

 

 

 

 


