
A , instituída pela Lei Federal 13.465/2017,  Regularização Fundiária Urbana
abrange medidas urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais destinadas à 
incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e 
à titulação de seus ocupantes, tendo como principais objetivos melhorar as 
condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação 
informal anterior, proporcionando acesso aos instrumentos de cidadania e de 
dignidade, com segurança jurídica e econômica aos seus beneciários.

REU RB
regularização fundiária urbana guia rápido

CT-REURB
Comissão Técnica de 

Regularização Fundiária Urbana



Quem está irregular?

A regularidade de um imóvel urbano é comumente confundida com a 
existência de documentos precários de posse como contratos de gaveta e 
escrituras públicas de posse, ou ainda com o cadastro do imóvel pelo Município 
para ns tributários (IPTU). 

Por que regularizar?
A Reurb tem como objetivo a urbanização das áreas irregulares, promovendo:

Implantação e/ou melhoria da 
infraestrutura urbana e do sistema 
viário.

Garant ia de prestação dos 
serviços públicos como energia 
elétrica e coleta de lixo.

Melhoria de qualidade urbana e 
ambiental da ocupação.

Segurança jurídica ao ocupante 
com a titulação do imóvel e 
obtenção de propriedade.

A Reurb regulariza o parcelamento irregular do solo e seus terrenos e não regulariza 
edicações. A edicação deve ser regularizada por meio de legislação especíca.

No entanto, o imóvel urbano apenas é regular quando o projeto 
de loteamento ou desmembramento foi aprovado, licenciado e 
recebido pelo Município. Além disso o imóvel deve estar 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, ou seja, possuir uma 
matrícula.  

Modalidades de Reurb

REURB-E (de Interesse Especíco) : Ocupada por população não enquadrada 
como de baixa renda. Nesta modalidade os estudos, projeto, melhorias 
urbanísticas e ambientais e eventuais compensações são de responsabilidade 
do responsável pelo parcelamento irregular e/ou pelos beneciários.

Ocialização e possibilidade de 
denominação da via.

V a l o r i z a ç ã o  d o  i m ó v e l  e 
viabilização de obtenção de 
crédito bancário.

IMPORTANTE !

A denominação de 
rua por lei municipal 

não garante a 
regularidade do 
parcelamento.

REURB-S (de Interesse Social) : Ocupada predominantemente por população de 
baixa renda, que possui renda familiar de até três salários mínimos. Nesta 
modalidade a realização dos estudos, projetos e melhorias urbanísticas e 
ambientais são responsabilidade da municipalidade e serão realizadas 
conforme cronograma da Política Habitacional do Município. 
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INFORMAL
Clandestino, irregular ou sem titulação.

Quem pode solicitar a Reurb?

Podem solicitar a Reurb ocupantes de lotes inseridos em parcelamento 
irregulares que façam parte de um Núcleo Urbano Informal Consolidado - NUIC.

O protocolo do processo pode ser realizado por um único morador 
representante da ocupação, pela associação de moradores ou por terceiros 
mediante apresentação de procuração em nome do(s) morador(es).

O que é um Núcleo Urbano Informal Consolidado - NUIC?

NÚCLEO URBANO
Assentamento humano, com usos e características urbanas. 

CONSOLIDADO
De difícil reversão considerado: o tempo da ocupação, a natureza das 
edicações, a localização das vias de circulação e a presença de 
equipamentos públicos.

    A área de parcelamento do solo informal de origem comum conhecida.

Para m de instauração da Reurb, cada processo poderá tratar de uma parcela do NUIC, 
devendo observar, no entanto, um . Este polígono é Polígono Mínimo de Intervenção
considerado a área mínima necessária para se atingir os objetivos da Lei 13.465/2017 quanto 
as melhorias na qualidade urbanística e ambiental da ocupação e será delimitada pelo 
Município, devendo ser observado ao menos um dos seguintes critérios:

Todos os estudos, levantamentos e projetos deverão abranger a totalidade deste polígono.

   A morfologia urbana da área informal, considerando a via de acesso, os terrenos e áreas 
lindeiros à via de acesso, a conformação da quadra e o acesso à via regular.

SOLICITANTE

NUI

DE INTERVENÇÃO
POLÍGONO MÍNIMO
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Reurb em APP e/ou em Área de Risco

Caso a ocupação estiver situada em áreas de riscos geotécnicos, de 
inundações ou de outros riscos especicados em lei, será solicitado Estudo 
Técnico de Risco que demonstre a possibilidade de eliminação, de correção ou 
de administração de riscos na parcela por eles afetada.

Caso a ocupação estiver situada em Área de Preservação Permanente - APP, 
Unidade de Conservação de Uso Sustentável ou área de proteção de 
manancial, será solicitado   que demonstre a melhoria Estudo Técnico Ambiental
das condições ambientais em relação à situação anterior.

Não será passível de regularização a ocupação ou parcela dela situada 
simultaneamente em APP e área de risco.

Deverá ser preservada faixa não edicáda com largura mínima de 15 (quinze) 
metros de cada lado ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água. 

REURB-E

ÁREA DE RISCO
INUNDAÇÃO

FAIXA DE APP
A SER PRESERVADA

NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO
PARCELA DA OCUPAÇÃO

FAIXA DE APP A
 SER PRESERVADA

FAIXA DE APP PASSÍVEL
DE REGULARIZAÇÃO

REURB-S

Os estudos técnicos irão determinar as áreas que poderão ser regularizadas e 
aquelas não passíveis de Reurb situadas em APP e/ou Risco.

Compensação ambiental

A APP utilizada por ocupações a serem regularizadas deve ser compensada 
visando à substituição de bens ambientais degradados por outros 
funcionalmente equivalentes. A compensação ambiental será aplicada com 

o base nos termos da Portaria Floram N 11/2019.

FAIXA DE APP PASSÍVEL 
DE REGULARIZAÇÃO
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O que são as Diretrizes Urbanísticas

As Diretrizes Urbanísticas consistem no conjunto de soluções a serem 
incorporadas pelo projeto urbanístico am de resolver as principais 
problemáticas causadas pela ocupação irregular.

Essas diretrizes são denidas caso a caso partindo do diagnóstico da situação 
existente, no entanto, os principais requisitos a serem observados são:

As possibilidade de destinação de área pública para implantação de 
equipamentos de lazer e/ou comunitários;

A garantia de acessibilidade nas vias e logradouros públicos; e

As possibilidades de melhoria do sistema viário quanto a sua capacidade 
e/ou conexões;

A garantia de acesso da população aos serviços públicos como coleta de 
lixo e esgoto, iluminação pública, outros.....

Sempre que não for possível alcançar o preconizado pela legislação por meio da 
implantação das diretrizes urbanísticas será denida uma  a ser compensação urbanística
paga pelo parcelador irregular e/ou pelos beneciários.

A compensação urbanística será destinada à reserva fundiária municipal, à implantação de 
obras de melhorias na escala do NUI e à viabilização de Regularização Fundiária de Interesse 
Social.

As diretrizes urbanísticas visam aproximar a situação da ocupação irregular aos critérios 
exigidos na legislação para a implantação de loteamentos e desmembramentos. 

Como solicitar a Reurb?

O processo de Viabilidade para Reurb pode ser protocolado 
em qualquer unidade do Pró-Cidadão por um legitimado com 
o preenchimento da Ficha de Solicitação de Viabilidade para 
Reurb e demais documentações relativas à etapa de 
viabilidade. 

para acessar
clique aqui ou

Q
R

 c
o

d
e

Falta de conectividade

Falta de equip. comunitários 
e áreas de lazer

+ Áreas de lazer 

+ Equipamentos 
comunitários como 
escolas, creches e 
centros de saúde

+ conectividade, 
vias qualicadas e 
infraestrutura 
essencial
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1 VIABILIDADE
RESULTADO

Denição da necessidade de Estudos Técnicos; e

Denição da Área Mínima de Intervenção.

Deferimento ou Indeferimento da viabilidade;

Denição da modalidade entre Reurb-S ou Reurb-E;

     Localização da ocupação que se pretende regularização;

Documentação Necessária:

     Número de Inscrição Social dos ocupantes, caso seja solicitada Reurb-S.

     Ficha de Solicitação de Viabilidade para Reurb devidamente preenchida;

     CPF/CNPJ do requerente; e

2 NOTIFICAÇÕES E
DIAGNÓSTICOS

RESULTADO

Denição das compensações.

Noticação do(s) proprietário(s) e connante(s);

Aprovação ambiental, quando necessária; 

Denição das diretrizes urbanísticas; e

Eventual resolução de conitos;

     Estudo Técnico de Risco, quando necessário

Documentação Necessária:

     Estudo Técnico Ambiental, quando necessário;

     Levantamento planialtimétrico e cadastral dos beneciários, proprietário(s) e connante(s);

3 APROVAÇÃO DO PROJETO
URBANÍSTICO DE REURB

RESULTADO

Projeto urbanístico de Reurb aprovado;

Termo de compromisso assinado; e

Certidão de Regularização Fundiária - CRF.

Documentação Necessária:

     Memoriais descritivos; 

     Projetos complementares aprovados pelos órgãos competentes;

     Cronograma físico de serviços e implantação da infraestrutura e obras de melhoria.

     Projeto urbanístico de Reurb, conforme diretrizes urbanísticas fornecidas na etapa dois;

Consiste no reconhecimento da ocupação,  
na análise da sua situação e na denição de 
possibilidade de Reurb solicitada indicando 
sua modalidade e eventuais critérios 
ambientais e/ou de risco incidentes.

Consiste no cumprimento das determinações 
legais relativas às noticação necessárias, na 
análise e aprovação dos Estudos Técnicos 
exigidos e na denição das diretrizes a serem 
incorporadas ao projeto urbanístico. 

Consiste na análise do projeto de Reurb 
considerando os critérios da Lei 13.465/2017 e 
das diretrizes urbanísticas emitidas na etapa 
anterior, podendo resultar na sua aprovação 
e emissão da CRF. 

Consiste no r

Etapas do processo administrativo

Ao Município cabe o acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso em 
relação às obras de infraestrutura necessárias e às compensações determinadas.

Após nalização do processo administrativo  cabe ao(s) responsável(is) e/ou beneciário(s) o 
registro dos lotes no Serviço de Registro de Imóveis por meio da CRF e o cumprimento do Termo 
de Compromisso realizado.
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Legislações e normativas pertinentes

Lei Federal N° 13.465/2017  dispõe sobre a regularização fundiária urbana e dá 
outras providências.

Comissão Técnica de Reurb

PGM
Procuradoria Geral 

do Município

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano

Fundação Municipal 
do Meio Ambiente

Defesa Civil - SC

SMI/DH
Secretaria Municipal de 

Infraestrutura / Departamento 
de Habitação

Instituto de Planejamento 
Urbano de Florianópolis

A CT-REURB possui a atribuição de deferir ou 
indeferir a viabilidade e aprovação do projeto de 
regularização fundiária, auxiliar a denir as 
diretrizes urbanísticas, ambientais, e relativas ao 
risco, propor regulamentações e normativas 
relativas à Reurb no Município, dentre outras. 

A estruturação dos procedimentos administrativos 
para aplicação da Regularização Fundiária 
Urbana é de responsabilidade do município. Por 
este motivo foi instituída em Florianópolis a 
Comissão Técnica de Regularização Fundiária (CT-
REURB), por meio do Decreto Municipal n. 
20.241/2019.

A comissão possui composição 
multidisciplinar envolvendo todas 
as principais áreas que compõe a 
análise da Reurb.

Lei Federal N° 10.257/2001  estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências - Estatuto da Cidade

Lei Federal N° 12.651/2012  dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e 
dá outras providências - Código Florestal

Portaria Floram N° 11/2019  dispõe sobre a compensação ambiental por 
intervenções em Área de Preservação Permanente - APP

IN Floram/Dilic N° 01/2019  disciplinar no âmbito do Município de Florianópolis, 
o Estudo Técnico Ambiental, parte integrante do Projeto de Regularização 
Fundiária
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