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D E C R E T O  
Nº 8405/2021 

 
 
 
“Regulamenta a Lei Municipal nº 2.511/2017, 
que dispõe sobre a regularização de posse em 
terras devolutas municipais e dá outras 
providências.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, e, no 

uso de suas atribuições em conformidade com o artigo 17 da Lei Municipal 2.511/2017,  

 

D E C R E T A 

 

Artigo 1º - Aplicam-se os instrumentos de titulação previstos na Lei Municipal 2.511/2017 

e na Lei Federal nº 13.465/2017 para fins de regularização fundiária dos imóveis inseridos em terras 

devolutas municipais dentro do 2º Perímetro de São Sebastião, reconhecidas por sentença com 

trânsito em julgado, regularmente transmitidas pelo Estado de São Paulo e registradas em nome do 

Município perante o Cartório de Registro de Imóveis em nome do município, na forma e condições 

estabelecidas neste decreto. 

 

§ 1º - Considera-se regularizado em seu domínio o imóvel urbano inserido nas terras de 

que trata o caput deste artigo, cuja titularidade tenha sido reconhecida por decisão judicial com trânsito 

em julgado em ação de usucapião, desde que o registro imobiliário apresente descrição correta, 

determinável e localizável do imóvel. 

 

§ 2º - Considera-se passível de regularização dominial mediante termo de consolidação 

de domínio, o imóvel urbano com registro imobiliário inserido nas terras de que trata o caput deste 

artigo, que não se enquadre no § 1º deste artigo, desde que preencha os requisitos para titulação 

previstos neste decreto. 
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§ 3º - Caso o imóvel a ser regularizado nos termos do §2º deste artigo tenha origem 

parcial em área regularizada nos termos do §1º deste artigo, o valor previsto no §2º do art.3º da Lei 

Municipal nº 2.511/2017 incidirá somente sobre a parte não regularizada. 

 

§ 4º - No caso do §3 deste artigo, caso não seja possível aferir tecnicamente a exata 

localização da parte regularizada nos termos do §1º deste artigo, o valor previsto no §1º do art.3º deste 

decreto incidirá proporcionalmente, após aferição técnica em processo administrativo e emissão de 

Portaria pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, a qual demonstrará a proporção de 

área regularizada, com a consequente notificação dos proprietários tabulares dos registros imobiliários 

atingidos. 

 

§ 5º - A titulação de imóvel urbano que não tenha registro imobiliário próprio nas terras de 

que trata o caput deste artigo será realizada nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017, e normas 

regulamentadoras, salvo impossibilidade de sua utilização. 

 

§ 6º - Para fins de regularização do domínio, o acordo ou transação acerca de imóvel 

inserido nas terras de que trata o caput deste artigo e objeto de ação de usucapião, fica condicionado à 

justificação de posse de que trata o artigo 7º deste decreto, com o consequente reconhecimento da 

alienação do imóvel e do seu destaque do patrimônio público municipal, e à anuência à pretensão junto 

ao Juízo competente para a consequente expedição do mandado judicial para descerramento da 

matrícula junto ao Oficial de Registro de Imóveis. 

 

§ 7º - O acordo ou transação em ação judicial que discuta direito real, inclusive em 

usucapião, de imóvel inserido nas terras de que trata o caput deste artigo, em núcleo urbano objeto de 

regularização nos termos da Lei Federal nº13.465/2017, poderá prever a titulação nos moldes desta ou 

estar condicionado à justificação de posse, adotando-se, contudo, a descrição em conformidade ao 

projeto de regularização fundiária aprovado. 

 

§ 8º - Não será objeto de titulação ou justificação de posse o imóvel situado em área 

reservada por lei ou ato regulamentar expedido pelo Poder Público, nas terras de que trata o caput 
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deste artigo, bem como nas destinadas a uso público do município ou dos demais entes federativos, 

inclusive seus órgãos, entidades, empresas e concessionárias. 

 

§ 9º - O ocupante de imóvel situado nas terras de que trata o caput deste artigo, que 

sejam áreas reservadas, destinadas a uso público, em área de risco ou em área não passível de 

regularização urbanística e ambiental, será integrado a programa habitacional ou de reassentamento, 

desde que preencha os requisitos do artigo 2º deste decreto e do próprio programa. 

 

§ 10 - Para fins de Regularização Fundiária Urbana com os instrumentos de titulação 

previstos na Lei Municipal 2.511/2017 e na Lei Federal nº13.465/2017, com a aprovação da Comissão 

Consultiva Municipal da Regularização Fundiária Urbana – REURB, poderão ser dispensados as 

exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público, ao tamanho 

dos lotes regularizados ou a outros parâmetros urbanísticos e edilícios. 

 

Artigo 2º - A titulação de imóvel inserido nas terras de que trata o caput do artigo 1º deste 

Decreto, na modalidade de interesse social, será gratuita ao ocupante pessoa física que preencha 

simultaneamente os seguintes requisitos: 

 

I - brasileiro natural ou naturalizado; 

 

II - não ser concessionário, foreiro ou proprietário exclusivo de imóvel urbano ou rural; 

 

III - não ter sido beneficiado em processo de regularização fundiária ou programa 

habitacional; e 

 

IV - exercer, sem oposição, posse efetiva, por prazo mínimo e ininterrupto de 5 (cinco) 

anos, de imóvel não superior a 250,00 m², ou por prazo mínimo e ininterrupto de 10 (dez) anos, de 

imóvel superior a 250,00 m² até o limite de 1.000,00 m². 
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§ 1º - O ocupante interessado na titulação na modalidade de interesse social deverá 

declarar a impossibilidade de pagar o valor previsto no §2º do art.3º da Lei Municipal nº2.511/2017, 

sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ou ter tal condição atestada por servidor municipal 

competente. 

 

§ 2º - A condição de não proprietário exclusivo de outro imóvel urbano ou rural será 

confirmada por pesquisa junto ao Oficial Registro de Imóveis, por meio físico ou eletrônico disponível. 

 

§ 3º - O exercício da posse de outro imóvel urbano ou rural, assim como a posse de área 

superior a 1.000,00 m², não impede, por si, a titulação na modalidade de interesse social, devendo, 

contudo, servidor municipal competente atestar a condição estabelecida no §1º deste artigo, com a 

confirmação da relevância social da ocupação pela Comissão Consultiva Municipal da Regularização 

Fundiária Urbana - REURB, nos termos do §4º do artigo 3º deste decreto. 

 

Artigo 3º - A titulação de imóvel inserido nas terras de que trata o caput do artigo 1º deste 

Decreto, será realizada mediante alienação onerosa ao ocupante, pessoa física ou jurídica, que não 

preencher as condições do artigo 2º deste decreto, mas que exerça, sem oposição, posse efetiva, de 

acordo com a lei e com o pagamento de todos os tributos relativos ao imóvel, por prazo mínimo e 

ininterrupto de 5 (cinco) anos.  

 

§ 1º - A alienação onerosa de que trata este artigo operar-se-á mediante o pagamento de 

10% (dez por cento) calculado sobre o valor venal do terreno, até 31/10/2022, quando então passará a 

ser acrescido de 10% (dez por cento) a cada ano subsequente até completar 100% (cem por cento) 

sobre o valor venal do terreno. 

 

§ 2º - Na titulação de unidade autônoma em condomínio vertical ou horizontal, inclusive 

com registro imobiliário próprio, conforme §2º do artigo 1º deste decreto, a alienação onerosa operar-

se-á nos termos do parágrafo anterior, de acordo com as porcentagens estabelecidas no próprio 

registro imobiliário ou, na sua falta, sobre a proporção do valor venal de toda a área do condomínio, 

considerado o total de unidades existentes, de acordo com o material técnico apresentado. 
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§ 3º - Por motivo de interesse público ou social, em especial as características do uso 

dado ao imóvel, o cumprimento da função social da propriedade, bem como a relevância econômica e 

social da ocupação, a titulação poderá ser aprovada pela Comissão Consultiva Municipal da 

Regularização Fundiária Urbana – REURB, com dispensa do pagamento do valor previsto no §1º deste 

artigo.  

 

§ 4º - Considera-se de relevância social e, portanto, dispensada do pagamento estipulado 

neste artigo, a titulação do imóvel ocupado por núcleo familiar ou por famílias em composse, que 

tenham características de tradicionalidade caiçara, quilombola ou indígena, conforme parecer da 

Comissão Consultiva Municipal de Regularização Fundiária Urbana - REURB.  

 

§ 5º - Considerara-se de relevância social e, portanto, dispensada do pagamento 

estipulado neste artigo, à regularização de posse do imóvel ocupado por entidade religiosa ou 

assistencial que seja destinado aos seus fins, ainda que em área superior a 1.000,00 m². 

 

§ 6º - Do valor previsto no §1º deste artigo será subtraído 10% (dez por cento) a título de 

desconto na hipótese de pagamento à vista. 

 

§ 7º - Em caso de titulação em processo de regularização fundiária previsto na Lei Federal 

nº 13.465/2017, os ocupantes que não preencham os requisitos para a gratuidade do art. 2º deste 

decreto ou para a dispensa prevista nos §§ 4º, 5º e 6º deste artigo, deverão indicar a forma de 

pagamento no requerimento inicial ou em até 15 (quinze) dias após a notificação realizada pela 

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. 

 

Artigo 4º - Os ocupantes não beneficiados com a titulação no procedimento de 

regularização previsto na Lei Federal nº 13.465/2017, serão notificados para que no prazo de 30 (trinta) 

dias manifestem seu interesse na titulação nos termos deste decreto e apresentem os documentos e 

considerações que entenderem cabíveis perante a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. 
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§ 1º - A notificação será promovida por meio de carta registrada ou, no caso de recusa de 

recebimento, mediante edital publicado uma vez no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação 

local, inclusive por meio eletrônico. 

 

§ 2º - Em caso de ausência de manifestação, manifestação intempestiva e manifestação 

não justificável serão adotadas as providências cabíveis visando à incorporação do imóvel ao 

patrimônio municipal, inclusive com o cancelamento de cadastros municipais para fins tributários, e 

adotada as medidas cabíveis, inclusive judiciais, para imissão do município na posse e cancelamento 

de eventuais registros imobiliários sobrepostos. 

 

§ 3º - As terras de que trata o caput do artigo 1º deste Decreto consideradas vagas, em 

área de risco, não passíveis de regularização urbanística e ambiental, assim como as reservadas por 

lei ou ato regulamentar expedido pelo Poder Público, serão incorporadas ao patrimônio do Município de 

São Sebastião e destinadas, preferencialmente, para projetos de interesse público e social em 

conciliação ao projeto de regularização fundiária do próprio núcleo onde se encontrem. 

 

Artigo 5º - São consideradas reservadas as terras de que trata o caput do artigo 1º deste 

Decreto, necessárias à consecução de projetos de interesse público ou social, caracterizado em lei ou 

ato regulamentar expedido pelo Poder Público, especialmente o Plano Diretor Municipal, bem como 

aquelas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, conforme artigo 225, § 5º da Constituição 

Federal e artigo 203 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

§ 1º - A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária ficará responsável por apontar 

áreas a serem reservadas em terras de que trata o caput do artigo 1º deste Decreto, ouvidas outras 

Secretarias, se necessário, mediante o devido estudo técnico em processo administrativo próprio. 

 

§ 2º - O projeto de regularização fundiária previsto na Lei Federal nº13.465/22017, com a 

devida aprovação urbanística e ambiental, além de apontar áreas reservadas por lei ou ato 

regulamentar e aquelas destinadas ao uso público, reservará áreas necessárias à proteção dos 

ecossistemas naturais. 
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§ 3º - O ocupante de imóvel inserido nas terras de que trata o caput do artigo 1º deste 

Decreto, reservada por ato regulamentar municipal, será indenizado pelas benfeitorias existentes no 

imóvel, desde autorizadas pelo Poder Público Municipal e anteriores a reserva ou destinação, após a 

regular apuração em processo administrativo ou judicial, no qual será garantida a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

§ 4º - Serão adotadas todas as medidas administrativas e judiciais necessárias e cabíveis 

para a imissão do município na posse nas terras de que trata o caput do artigo 1º deste Decreto, 

declarada como reservada pelo Poder Público Municipal.  

 

§ 5º - Após a imissão do município na posse da área declarada como reservada de que 

trata este artigo, os eventuais cadastros imobiliários existentes em nome de particulares serão 

cancelados. 

 

§ 6º - Após a imissão da posse do município, será imediatamente determinado o 

cercamento, instalação de placas e manutenções em geral na área reservada, nos autos do processo 

administrativo de que trata o § 1º deste artigo. 

 

Artigo 6º - Caso não realizado pelo particular interessado, a Prefeitura Municipal poderá 

realizar direta ou indiretamente, mediante parcerias e contratações, os serviços de cadastramento e de 

levantamento topográfico georreferenciado dos imóveis inseridos nas terras de que trata o caput do 

artigo 1º deste Decreto. 

 

§ 1º - O serviço de levantamento topográfico georreferenciado poderá ser dispensado 

caso haja conferência e concordância técnica da Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, 

em relação ao material técnico georreferenciado apresentado pelo ocupante individualmente para fins 

de consolidação de domínio ou justificação de posse, ou coletivamente para fins de regularização 

fundiária de que trata a Lei Federal nº 13.465/2017. 

 

§ 2º - Os ocupantes beneficiados pela titulação na modalidade de interesse social serão 

isentos dos custos relativos aos serviços técnicos realizados pela Prefeitura Municipal. 
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§ 3º - No caso de titulação de imóvel rural na modalidade de interesse social, fica 

dispensada a apresentação do laudo de classificação do imóvel, apontando-se como referência de 

valor aproximado, para fins de registro, aquele adotado pela lei estadual em vigor.  

 

§ 4º - Todo levantamento previsto neste artigo deverá contar com a delimitação das áreas 

necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, inclusive áreas de preservação permanente e 

inseridas em Unidade de Conservação.  

 

§ 5º - A regularização fundiária urbana de que trata a Lei Federal nº13.465/2017 seguirá 

as especificações técnicas e procedimentos nela previstos e em suas normas regulamentadoras.  

 

Artigo 7º - Os procedimentos de consolidação de domínio, de justificação de posse e de 

titulação individual na impossibilidade de utilização da Lei Federal nº 13.465/2017, seguirão o seguinte 

procedimento perante a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária: 

 

I - Protocolo do requerimento acompanhado da documentação pessoal e do imóvel, bem 

como indicação da forma de pagamento; 

 

II - Análise técnica com informações quanto à localização do imóvel, inclusive acerca dos 

registros imobiliários incidentes, bem como possibilidade técnica do pedido em relação à situação 

fundiária;  

 

III - Análise quanto ao cumprimento dos requisitos legais para deferimento do pedido; 

 

IV - Realização de eventuais trabalhos técnicos e aprovação dos trabalhos técnicos 

apresentados; 

 

V - Notificação do ocupante para que em 15 (quinze) dias manifeste-se acerca de questão 

técnica ou jurídica relevante ou complemente documentos; 
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VI - Publicação em Diário Oficial ou jornal local da conclusão dos serviços técnicos e 

abertura do prazo de 30 (trinta) dias para eventuais impugnações com fundamento exclusivo nas 

restrições constantes na lei; 

 

VII - Manifestação jurídica final; 

 

VIII - Decisão do Secretário de Habitação e Regularização Fundiária; 

 

IX - Notificação do interessado para que no prazo de 10 (dez) dias deposite o preço 

integral ou efetue o pagamento da primeira parcela; e 

 

X - Lavratura do termo de consolidação de domínio, do termo de justificação de posse, ou, 

ainda, do título individual. 

 

XI - No caso de justificação de posse, após a expedição do termo, será realizado o 

encaminhamento à Secretaria de Assuntos Jurídicos para anuência à pretensão de ação judicial que 

discuta direitos reais, inclusive ação de usucapião, acerca do imóvel objeto da mesma. 

 

§ 1º - Terá legitimidade para requerer e assinar o termo de consolidação de domínio o 

ocupante, por si ou seu representante legal, que figure como proprietário no registro imobiliário, ainda 

que em condomínio, assim como o inventariante legalmente habilitado como representante do espólio 

na mesma condição. 

 

§ 2º - No caso de condomínio simples, edilício ou de lotes, qualquer um dos condôminos 

terá legitimidade para assinar o termo de consolidação de domínio em nome dos demais, desde que 

tenha sido realizado o pagamento integral pela área do condomínio em favor dos demais titulares de 

domínio e de direitos reais que figurarem no registro imobiliário, respeitados os direitos e titularidades 

tais como constituídos no registro imobiliário. 
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§ 3º - O requerimento de titulação individual somente será deferido mediante fundada 

justificativa quanto à situação de fato que inviabilize a utilização dos instrumentos da Lei Federal nº 

13.465/2017, em especial da REURB no local.  

 

§ 4º - A consolidação de domínio, a justificação de posse ou o título individual de que trata 

este artigo se restringem à parte do imóvel sobreposta ao imóvel de propriedade do município, 

excluídas aquelas terras reservadas e aquelas destinadas ao uso público do município e dos demais 

entes federativos, seus órgãos, entidades, empresas e concessionárias. 

 

§ 5º - Considera-se passível de justificação de posse o imóvel inserido nas terras de que 

trata o caput do artigo 1º deste Decreto que não tenha registro imobiliário individualizado, desde que 

preencha os mesmos requisitos para titulação previstos em lei, com o pagamento à vista do valor 

integral previsto no §2º do art.3º deste decreto, quando então passará a ser considerado alienado e 

não mais integrante do patrimônio público municipal, ainda que pendente de título específico ou 

mandado judicial para ingresso junto ao registro de imóveis. 

 

§ 6º - O requerimento de justificação de posse deverá ser instruído com os dados do 

processo judicial de usucapião do qual o imóvel faz parte, comprovada a contestação exclusiva do 

município. 

 

§ 7º - Exclusivamente no procedimento de justificação de posse, a manifestação jurídica 

final, de que trata o inciso VII deste artigo, será realizada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, a qual 

emitirá parecer conclusivo quanto à possibilidade de justificação de posse do imóvel, com o 

consequente reconhecimento da alienação do imóvel e do seu destaque do patrimônio público 

municipal, bem com, considerando os elementos de eventual processo judicial em andamento, quanto 

à possibilidade de anuência à pretensão junto ao Juízo competente para a consequente expedição do 

mandado judicial para descerramento da matrícula junto ao Oficial de Registro de Imóveis. 

 

§ 8º - No procedimento de justificação de posse, o valor previsto no §1º do artigo 3º deste 

Decreto deverá ser recolhido integralmente à vista. 
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§ 9º - O particular transigente arcará com as despesas processuais, notariais e de registro, 

incluindo eventuais trabalhos técnicos necessários. 

 

§ 10 - O acordo ou a transação, formalizado pela expedição da justificação de posse e 

pela anuência à pretensão de ação judicial que discuta direitos reais, inclusive ação de usucapião, não 

importará na extinção de eventuais ônus e gravames incidentes sobre o imóvel, nem eximirá o 

particular transigente de eventuais ações reipersecutórias de terceiros. 

 

§ 11 - Fica dispensado da exigência do VI deste artigo, o procedimento de justificação de 

posse de imóvel cuja ação de usucapião não tenha sido contestada por terceiros. 

 

§ 12 - O município manifesta anuência aos procedimentos administrativos de usucapião 

junto ao Oficial de Registro de Imóveis de São Sebastião, cujo imóvel tenha sido objeto de justificação 

de posse, respeitado o memorial descritivo que a acompanha. 

 

Artigo 8º - Depositado o preço integral, paga a primeira parcela ou deferida à gratuidade 

ou isenção, será lavrado o competente instrumento de titulação ou termo de consolidação de domínio, 

que será assinado pelo ocupante e pelo Prefeito Municipal, com as seguintes cláusulas resolutivas:  

 

I - Efetivar o registro do título de domínio ou a averbação do termo de consolidação de 

domínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;  

 

II - pagar integralmente o preço, no caso de parcelamento do valor na alienação onerosa. 

 

§ 1º - A justificação de posse não terá condições resolutivas e somente será lavrada após 

o pagamento à vista do valor integral previsto no §2º do art.3º deste decreto.  

 

§ 2º - Fica delegado ao Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária 

poderes para assinar o Termo de Consolidação de Domínio, o Termo de Justificação de Posse e o 

Título Individual nos termos da lei. 
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§ 3º - Fica delegado ao Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária 

poderes para emitir portarias que disciplinem e detalhem os procedimentos previstos neste decreto no 

âmbito da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e possibilitem melhor 

atendimento às necessidades do Oficial de Registro de Imóveis.  

 

§ 4º - Os prazos previstos nos incisos I e II deste artigo poderão ser prorrogados por igual 

período mediante fundada justificativa.  

 

§ 5º - A condição resolutiva do inciso II deste artigo poderá ser substituída por garantia 

equivalente a ser apurada em processo administrativo próprio, com decisão fundamentada do 

Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, ouvida a Secretaria de Assuntos 

Jurídicos.  

 

Artigo 9º - O pagamento de que trata o §1º do artigo 3º deste decreto poderá ser feito em 

até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, não inferiores a 30 (trinta) Valor de Referência do 

Município – VRM ou, na sua falta, 30 (trinta) Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, 

corrigindo-se monetariamente o saldo pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, a 

cada 12 (doze) meses, ou por índice que venha a substituí-lo. Alterado pela Lei Municipal 2.681/2019. 

 

§ 1º - Ocorrendo atraso no pagamento de parcela, serão cobrados juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados “pro rata die”, e, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela cujo pagamento não foi efetuado. 

 

§ 2º - Existindo débito pendente, não serão aceitos pagamentos das parcelas sequenciais. 

 

§ 3º - A falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas, independentemente de 

notificação ou aviso, acarreta a resolução do instrumento firmado. 

 

§ 4º - Ocorrendo qualquer condição resolutiva constante do instrumento, fica o Município 

autorizado a adotar as providências cabíveis para se imitir na posse do imóvel e promover o 
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cancelamento dos registros imobiliários, ou promover a execução segundo critério de conveniência e 

oportunidade. 

 

Artigo 10 - Os recursos advindos da alienação onerosa serão depositados no Fundo 

Municipal de Regularização Fundiária, e divulgados quando das reuniões do Conselho Municipal de 

Habitação e Regularização Fundiária Urbana. 

 

Parágrafo único - A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária apresentará 

projetos para a utilização adequada dos recursos do Fundo Municipal de Regularização Fundiária, para 

aprovação do Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Urbana, facultada a oitiva 

das demais Secretarias interessadas e população atendida. 

 

Artigo 11 - A Comissão Consultiva da Regularização Fundiária Urbana – REURB, 

composta por membros tecnicamente capacitados indicados pelo Executivo Municipal, tem por 

atribuições, além daquelas constantes dos artigos 14, 15 e 16 da Lei Municipal nº 2.512/2017, 

especificamente quanto à regularização fundiária nas terras de que trata o caput do artigo 1º deste 

Decreto: 

 

I - Analisar, sanear e deliberar sobre processos administrativos de titulação em 

procedimentos de regularização fundiária de acordo com Lei Federal nº 13.465/2017, aprovando ou 

rejeitando a listagem de titulados ou, ainda, opinando pela reclassificação da modalidade dos possíveis 

beneficiados; 

 

II - Dispensar as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas 

ao uso público, ao tamanho dos lotes regularizados ou a outros parâmetros urbanísticos e edilícios, 

quanto à regularização fundiária nos moldes da Lei Municipal 2.511/2017 e da Lei Federal nº 

13.465/2017. 

 

III - Reconhecer o interesse público ou social, em especial quanto às características do 

uso dado ao imóvel, o cumprimento da função social da propriedade, bem como a relevância 
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econômica e social da ocupação, e aprovar a titulação com dispensa do pagamento do valor previsto 

no § 1º, do artigo 3º deste decreto.  

 

Artigo 12 - Ficam revogados o Decreto Municipal nº 7.355/2018 e o Decreto Municipal 

8.282/2019, bem como as disposições em contrário. 

 

Artigo 13 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 17 de dezembro de 2021. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


