LEI
Nº 2841/2021

“Dispõe sobre a alteração na Lei nº
2.511/2017 – Regularização de posse em
terras devolutas municipais.”
.

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso de suas
atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 2.511/2017, passa a vigorar acrescido dos seguintes §6º,
§7º, §8º e §9º:
§6º - Fica o município autorizado a fazer acordo ou transação em ações de
usucapião de posses justificadas nos termos desta lei em terras devolutas municipais não
reservadas do denominado 2º Perímetro de São Sebastião, ou seja, bens públicos dominiais,
uma vez que a sentença da ação discriminatória ressalvou tal possibilidade.

§7º - Considera-se posse justificada aquela que cumpre os requisitos para titulação
previstos nesta lei, incluindo o recolhimento do valor previsto no §2º do art.3º, em processo
administrativo próprio que será regulamentado por decreto.

§8º - Também podem ser objeto de acordo em ações judiciais que discutam direitos
reais, inclusive em ações de usucapião, as posses inseridas em Núcleos Urbanos Informais
objetos de Regularização Fundiária Urbana – REURB, nos termos da Lei Federal nº13.465/2017.
§9° - O particular transigente arcará com as despesas processuais, notariais e de
registro, incluindo eventuais trabalhos técnicos necessários.
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§10º - O acordo ou a transação celebrada com o município não importará na
extinção de eventuais ônus e gravames da área, nem exime o particular transigente de eventuais
ações reipersecutórias de terceiros.
Art. 2º - Os §§2º e 3º do art. 3º da Lei nº 2511 de 2017, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
§2º - 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.
§3º - No caso de regularização de posse de unidade autônoma em condomínio
vertical ou horizontal, inclusive com o registro imobiliário, conforme §2º do artigo 1º desta lei, a
alienação onerosa operar-se-á mediante o pagamento conforme parágrafo anterior, calculado
sobre uma proporção do valor venal de todo o terreno do empreendimento, considerado o
número de unidades existentes, não se limitando à metragem estabelecida no caput, devendo
ser calculada pela totalidade do condomínio.
Art. 3º - O art. 3º da Lei nº 2.511/2017, passa a vigorar acrescido do seguinte §7º:

§7º - Do valor previsto no §2º do art.3º será subtraído 10% (dez por cento) a título
de desconto na hipótese de pagamento à vista.

Art. 4º - Fica revogado o inciso I do art. 14 da Lei nº 2511 de 2017.

Art. 5º - O art. 14 da Lei nº 2.511/2017, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
Parágrafo único- As condições resolutivas de que tratam este artigo poderão ser
substituídas por garantia equivalente a ser apurada no próprio processo administrativo que trata
da regularização.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
São Sebastião, 28 de setembro de 2021.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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