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PORTARIA N.º 055/2019 – SEPLANH  

Fica instituído os procedimentos 
administrativos para Análise e Aprovação 
dos processos de Regularização Fundiária no 
Município de Goiânia. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar nº. 276, de 

03 de junho de 2015, o Decreto nº. 2.891, de 09 de outubro de 2017, e ainda, no Regimento 

Interno da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, aprovado pelo Decreto 

nº. 2.869, de 26 de novembro de 2015, e  

Considerando o disposto na Lei Federal nº. 13.465/2017, que regulamenta a 

Regularização Fundiária; 

Considerando a necessidade da administração pública em estabelecer 

procedimentos eficientes e eficazes para a análise e aprovação dos processos de 

Regularização Fundiária no âmbito do Município de Goiânia;  

Considerando o disposto no Decreto nº. 2.891, de 09/10/2017, que cria o 

Grupo Executivo de Regularização Fundiária, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação, com o objetivo de promover a regularização urbanística, 

jurídica, ambiental e viária dos loteamentos ilegais e das posses urbanas situadas em áreas de 

domínio público ou privado; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Fica instituído os Procedimentos Administrativos para análise e 

aprovação dos processos de Regularização Fundiária no Município de Goiânia, a serem 

avaliados pelo Grupo Executivo de Regularização Fundiária – GERF. 

Art. 2º. Os processos protocolados, conforme previstos no Anexo Único desta 

Portaria, junto à Prefeitura Municipal de Goiânia serão ordenados em filas e por estágio de 

análise, bem como seguirão os seguintes procedimentos:  

I. Abertura de processo; 

II. Análise do processo documental e projeto de regularização fundiária;
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III. Parecer da Chefia de Advocacia Setorial e emissão da Minuta de Decreto para

Aprovação da Regularização Fundiária;

IV. Parecer da Procuradoria Geral do Município;

V. Publicação do Decreto no Diário Oficial do Município pela Secretaria 

Municipal de Governo / Superintendência da Casa Civil e Articulação Política. 

§ 1º. Para abertura do processo deverá ser apresentado toda a documentação

constante do Anexo Único, junto à Gerência de Apoio Administrativo (protocolo) da 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. 

§ 2º. Para a análise documental e do projeto de regularização fundiária o

coordenador do Grupo Executivo de Regularização Fundiária – GERF fará a distribuição a 

um dos membros que providenciará sua relatoria na reunião ordinária semanal, bem como de 

acordo junto ao Memorial Descritivo e Projeto apresentados. 

§ 3º. A Chefia de Advocacia Setorial providenciará a Minuta de Decreto em

conformidade com a análise técnica do Memorial Descritivo e Projeto de Regularização 

Fundiária. 

§ 4º. A Procuradoria Geral do Município analisará o processo administrativo e

avaliará a Minuta de Decreto apresentada. 

§ 5º. A Superintendência da Casa Civil e Articulação Política da Secretaria

Municipal de Governo providenciará a publicação do Decreto de Regularização Fundiária. 

Art. 3º. Para os casos de processos de regularização fundiária a serem 

realizados via Desmembramento ou Remembramento o procedimento será realizado somente 

pela Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária e Chefia de Advocacia 

Setorial, gerando a Certidão que deverá ser encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 4º. Para os casos de regularização fundiária de Áreas Públicas Municipais 

o procedimento e fluxo serão o mesmo do artigo 2º deste Decreto.

Parágrafo Único. O Projeto de Regularização Fundiária e seu respectivo 

Memorial Descritivo deverão ser providenciados pela Gerência de Projetos e Reestruturação 

Urbana da Diretoria de Regularização Fundiária da Superintendência de Habitação e 

Regularização Fundiária. 

Art. 5º O processo protocolado terá sua documentação e projeto de 

regularização fundiária analisados pelo Grupo Executivo de Regularização Fundiária, que 
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deverá analisar a parte documental e técnica, mediante parecer, tendo validade urbanística e 

ambiental, conforme consta no Decreto nº.  2.891/2017. 

Parágrafo Único. Caso o membro do Grupo Executivo de Regularização 

Fundiária necessite de prazo para manifestação/relatoria, o processo administrativo deverá ser 

entregue sempre na próxima reunião ordinária. 

Art. 6º. As análises realizadas pelo órgão municipal de planejamento não 

eximem o autor do projeto de qualquer responsabilidade pelo cumprimento de normas 

técnicas e da legislação em vigor. 

Art. 7º. Após publicação do Decreto de Regularização Fundiária e registro 

deste junto ao Cartório de Registro de Imóveis o processo administrativo será encaminhado 

para Gerência de Documentação, Cartografia e Topografia da Superintendência da Ordem 

Pública e depois à Gerência de Geoprocessamento e Atualização Cadastral da 

Superintendência de Planejamento Urbano e Gestão Sustentável. 

Art. 8º. Com o Registro do Imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis a 

área estará regularizada para entrega de documentação às famílias, mediante análise do 

processo administrativo individual do beneficiário. 

§ 1º. A relação das famílias aptas a receber a documentação do imóvel, será

encaminhada via Certificado de Regularização Fundiária – CRF, conforme previsto na Lei nº. 

13.465/2017. 

§ 2º. Os documentos dos processos administrativos das famílias beneficiárias

deverão conter cadastro socioeconômico, documentos pessoais, comprovante de endereço 

atualizado e comprovante de renda. 

Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

URBANO E HABITAÇÃO, aos 10 dias do mês de julho de 2019. 

HENRIQUE ALVES LUIZ PEREIRA 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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ANEXO ÚNICO – LISTA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

1. Requerimento do interessado (representante de moradores ou morador o qual resida na

posse urbana);

2. Certidão de Registro do Imóvel em nome do requerente;

3. Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por

profissional competente, acompanhado de 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;

4. Documento de Responsabilidade Técnica assinada pelo autor do Levantamento do

item 2;

5. Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou

transcrições atingidas, quando for possível;

6. Projeto urbanístico, contendo as áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades

imobiliárias, a serem regularizadas, suas características, área, confrontações,

localização, nome do logradouro e número de sua designação cadastral;

7. Memorial descritivo;

8. Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos

ocupantes, quando for o caso;

9. Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;

10. Estudo técnico ambiental, quando for o caso;

11. Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial,

compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver; e

12. Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo

cumprimento do cronograma físico.
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