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LEI MUNICIPAL N. 1.850, DE 16 DE SETEMBRO DE 2.015.

"Institui o Programs de Regularizagao 
Fundidria Urbana no Municlpio de 
Turmalina/MG. e Dd Outras Provid&ncias.,r

O povo do Municlpio de Turmalina, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei;

CAPlTULO I
«#■

DISPOSIQ0ES GERAIS

Art. 1° • Fica instituldo o Programs Municipal de Regularizagao Fundiaria de 
Turmalina, com os seguintes objetivos:

I - Contribuir para a melhoria das condi?0es de moradia da popula?ao residente 
em assentamentos irregulares em Turmalina
II - Atuar no enfrentamento do quadro de informalidade habitacional urbana no 
Municlpio;
III - Constituir as bases para a instituipao de uma politica municipal de 
regularizagao fundiaria.

Art. 2° - Os parcelamentos irregulares do solo para fins urbanos e de expansao 
urbana existentes no Municlpio de Turmalina poderao ser objeto de 
regularizagao fundiaria sustentavel de interesse social ou espedfco, desde que 
obedecidos os criterios fixados na Lei e na legislagao estadual e federal, no 
que for pertinente.

§ r - Para os efeitos desta Lei, consideram-se;

I - Regularizagao Fundiaria Sustentavel: o conjunto de medidas juridicas, 
urbanisticas, ambientais e sociais, promovidas pelo Poder Publico por razdes 
de interesse social ou de interesse especlfico, que visem a adequar 
assentamentos informais preexistentes &s conformagdes legais, de modo a 
garantir o direito social d moradia, o pleno desenvolvimento das fungdes sociais 
da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado;
II - Regularizagao Fundiaria de Interesse Social: e a regularizagao fundiaria 
sustentavel de assentamentos informais ocupados. predominantemente, por
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popula?ao de baixa renda. nos casos em que existem direitos reais legalmente 
constituidos ou. por agdo discricion£ria do Poder Publico, quando se tratar de 
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS);
III - Regularizagao Fundteria de Interesse Especlfico: e a regulariza?ao 
fundteria sustentavel de assentamentos informais na qual nao se caracteriza o 
interesse social, constituindo apao discricionaria do Poder Publico;
IV - Parcelamento Irregular, e aquele decorrente de assentamento informal ou 
de loteamento, desmembrarnento, loteamento fechado ou condomlnio nSo 
aprovado pelo poder publico municipal ou implantado em desacordo com 
licenpa municipal ou nao registrado no Cartbrio de Registro de Imdveis;
V - Plano de Reurbamzapao Especlfica: 6' a urbanizagao de assentamentos 
espontaneos, promovendo novo projeto de ordenamento espacial das 
habitagbes. sistema viario, areas de uso publico para fins de lazer, institucional 
e verde, implantagao da infraestrutura urbana. entre outros. com normas 
diferenciadas tanto para o local a ser urbanizado, quanto para as areas que 
devem atender a demanda excedente;
VI - area urbana: parcela do territbrio, continua ou nSo. inclulda no perimetro 
urbano por lei municipal especlfica.

§ 2° - A constatagSo da exist£ncia do assentamento informal ou do 
parcelamento do solo irregular se fara mediante identificagao da area em 
levantamento aerofotogrametrico ou atravbs de provas documentais que 
ccmprovem de forma cabal e irrefutavel. que a ocupagSo estava consolidada 
na data de publicagao desta Lei.

Art. 3° - Podera ser objeto de regularizagSo fundiaria sustentavel, nos termos 
desta Lei, inclusive parte de terreno contido em area ou imbvel maior.

Paragrafo Onico - Para a aprovagao de empreendimento de parcelamento 
future do solo na area remanescente, aplicam-se os requisites urbanlsticos e 
ambientais fixados nesta Lei e na Legislagao Municipal pertinente.

Art. 4° - A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos sera responsavel 
pela anaiise e aprovagao dos pianos de regularizagao fundiaria sustentavel e 
pela emissao da respectiva Licenga de Regularizagao Fundiaria Urbana 
(LRFU), aprovagao de projetos e execugao de obras nas zonas urbanas e de 
expansao urbana do municipio.

CAPlTULO II

DAS DISPOSIQOES especIficas 

SegSo I

Da Regularizagao Fundiaria de Interesse Social
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Art. 5° - A Regulariza?3o Fundteria de Interesse Social sera executada em 
assentamentos irregulares assim delimitados como Zonas de Especial 
Interesse Social - ZEIS

§ 1° - Os assentamentos a que se refere o caput deste artigo correspondem a 
areas de ocupaqao irregular por populaqao de baixa renda, tais como areas de 
propnedade publica e/ou pnvada que sofreram invasdes, invasdes em dreas de 
risco de desabamentos e inundaqdes. invasdes em areas de preservapSo 
permanente. entre outras ocupaqdes irregulares similares, que deverSo ser 
objeto de projeto de cadastramento, urbaoizaqao e regularizapSo fundiaria. 
bem como projetos de remanejamento integrados a programas habitacionais.

§ 2° - Considera-se populate de baixa renda aquela com predomindneia de 
famllias com renda mensal de ate 1/4 (urn quarto) do salario mlnimo vigente, 
por ente familiar residente no mesmo endereqo.

Art. 6° - Observadas as normas previstas nesta Lei e demais normas 
municipais pertinentes. o piano de regularizaqao fundidria em assentamentos 
existentes pode definir parametrbs~urban(sticos e ambientais especificos para 
as regularizagdes regidas por esta Seqao. incluindo. entre outros pontos:

I - O tamanho dos lotes,
II - O percentual de dreas destinadas a uso publico ou a uso comum dos 
condominos;
III - 0 gabarito das vias piiblicas;
IV - As faixas de Area de Preservagdo Permanente (APP) a serem respeitadas.

Art. 7° - Na regularizaqdo fundidria de interesse social cabe ao Poder 
Executive Municipal, quando e/npreendedor ou a seus concessiondrios ou 
permissionarios, a implantagdo:

I - Do sistema vidrio;
II - Da infra-estrutura bdsica;
III - Dos equipamentos comunitarios e dreas verdes, se definidos no piano de 
urbanizaqdo ou reurbanizaqdo.

§ 1° - Considera-se infra-estrutura bdsica, para efeitos desta Lei, a coleta e a 
disposiqdo adequada de esgoto sanitdrio, os equipamentos de abastecimento 
de dgua potdvel, pavimentapdo, distribuiqdo de energia eldtrica. sistema de 
manejo de dguas pluviais e a acessibilidade.
§ 2° - Os encargos previstos no caput e no §1° deste artigo podem ser 
compartilhados com os beneficiarios, a critdrio do Poder Executive Municipal 
desde que respeitados os investimentos em infra-estrutura e equipamentos 
comunitarios jd realizados pelos moradores e o poder aquisitivo da populaqao a 
ser beneficiada.

Art. 8° - Sem prejufzo das obrigagoes previstas no artigo 7°, o Poder Executive 
Municipal pode exigir do empreendedor contrapartida, na forma do artigo 28 ao 
artigo 31, da Lei Federal n. 10.257/01 (Estatuto das Cidades).
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Se^ao II

Da Regulariza^So Fundiciria de Interesse Especifico

Art. 9° ■ Os assentamentos informais objeto de regularizagao fundiana de 
interesse especifico devem observar os requisites urbanisticos e ambientais 
fixados em lei municipal, ressalvada a possibilidade de redugSo, a critdrio do 
Poder Executive Municipal, do percentual de £rea destinada ao uso publico e 
da £rea minima de lotes.

§ 1° - Aplica-se as regularizagoes de que trata o caput, o disposto no artigo 7° 
desta Lei, cabendo ao Poder Executive Municipal definir as responsabilidades 
relativas a essas implantagbes.
§ 2° - Para regularizagao fundteria de interesse especifico o Poder Executive 
Municipal pode exigir dos interessados em contrapartida o pagamento das 
importancias necess£rias a regularizagao dos imdveis urbanos e de expansSo 
urbana, podendo, para tanto, promover as medidas necess£rias no que se 
refere &s despesas com georreferenciamento, elaboragao e juntada de 
documentos dos processes.
§ 3° - £ permitida diferenciagSo de metragens nas faixas nao edificantes com 
supressao de vegetagSo em APP, desde que o piano de regularizagao fundiaria 
implique em melhoria dos padrdes de qualidade ambiental.

•£*-

CAPlTULO III

DOS REQUISITOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS

Art. 10 - A Regularizagao Funpiaria deve atender a ordem urbanlstica expressa 
na legislate municipal, observar os requisites urbanisticos e ambientais 
previstos neste Capltulo e as exigencias especlficas estabelecidas pelo Poder 
Executive Municipal.

Art. 11 - AI6m das diretrizes gerais de polltica urbana previstas pelo Estatuto 
das Cidades, a regularizagao fundiaria sustentavel deve se pautar na prioridade 
para a permanSncia da populagSo na £rea em que se encontra, assegurados o 
nlvel adequado de habitabilidade e a melhoria das condigdes de 
sustentabilidade urbanlstica, social e ambiental da £rea ocupada.

Art. 12 - N3o se admite a regularizagSo fundiaria sustentive! em locals:

I - Aterrados com material nocivo a saude publics;
II - Cujas condigbes geoldgicas nao aconselhem sua ocupagao por edificagoes;
III - Alagadigos;
IV - Onde a poluigao impega condigbes de salubridade;
V - Sujeitos a inundagao;
VI - Areas especiais de interesse ambiental.

Parigrafo Unico: As restrigbes previstas nos incisos I a VI deste artigo poderao 
ser afastadas mediante apresentagao de laudo tecnico especifico. subscrito por
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profissional habilitado com Anotapao de Responsabilidade T6cnica (ART), 
emitida pelo CREA. propondo solupao da situap3o impeditiva. que sera 
submetido a deliberapao dos entes colegiados, da Secretaria de Obras e 
Servipos Urbanos e do Poder Executive Municipal.
Art. 13-0 piano de regularizapSo fundiaria deve atender aos seguintes 
requisites urbanlsticos e ambientais:

I - Estabilidade dos lotes, das vias de circulapSo, das areas dos sistemas de 
lazer e verdes. £reas institucionais e dos terrenos limitrofes;
II - Drenagem das aguas pluviais;
III - Trafegabilidade das vias, com definipao da pavimentagSo adequada e 
garantia de acesso dos prestadores de servipos publicos de infraestrutura 
urbana basica e emergencial;
IV - Integrapao do sistema vibrio com a malha local existente ou projetada, 
harmonizapao com a topografia local e garantia de acesso publico aos corpos 
d'cigua e demais areas de uso comum do povo;
V - Implantapao de sistema de abastecimento de agua potevel em 
conformidade com as diretrizes viggntes;
VI - ImplantagSo de sistema de esgotamento sanitario, disposipao e tratamento 
dos residuos solidos em conformidade com as diretrizes vigentes;
VII - Recuperapao geotecnico-ambiental das areas degradadas;
VIII - Implantapao de rede de energia eiatrica domiciliar e iluminapao publica;
IX - Recuo mfnimo dos cursos d'agua canalizados ou nao, de modo a garantir 
acesso para manutenpao e limpeza, em obedi£ncia a legislapao ambiental;
X - Acesso aos lotes per via de circulapao de pedestres ou de veiculos;
XI - Largura minima das vielas saniterias para drenagem e protepao das 
tubulapbes no subsolo, para instalapao de rede de cigua e esgoto e sua 
manutenpao;
XII - Utilizapao preferencial de recursos urbanlsticos que garantam a maior 
permeabilidade do solo e permitam o plantio de arvores.

§ 1° - Os terrenos ou areas livres localizados nos parcelamentos a serem 
regularizados devem ser destinados, preferencialmente, para areas para uso 
comunitario ou areas verdes e/ou institucionais de uso publico.
§ 2° - Na regularizapao de sua iniciativa, o Poder Executive Municipal podera 
estabelecer, a seu criterio, os espapos de uso publico, verdes e/ou 
institucionais, dentro da area do parcelamento ou, alternativamente, no seu 
entorno, de acordo com a conclusao da anaiise dominial da area.
§ 3° - Na hipdtese do § 2°, caso nao haja espapos disponiveis dentro da area 
regularizada, o Poder Executive Municipal podera promover a desapropriapao 
de imbveis para fins de regularizapao fundiaria ou, alternativamente, podera 
gravar outros que ja tenham sido desapropriados para implantapao de 
equlpamentos publicos, mesmo que estes estejam fora do perlmetro do 
parcelamento a ser regularizado.
§ 4° - O Poder Executive Municipal devera buscar o ressarcimento das 
despesas decorrentes da desapropriapao junto ao responsavel pela 
implantapao do assentamento irregular.
§ 5° - Comprovada a impossibilidade de destinapao de espapos publicos no 
percentual previsto na area regularizada, a area faltante podera ser adquirida
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pelo parcelador em outro local, para posterior compensa^o, atrav6s de 
doaipao ao Municlpio, observados os seguintes criterios:
a) o imbvel a ser doado deve estar situado dentro dos limjtes do Municlpio;
b) a dimenscio, o valor e as caracteristicas da area faltante e do imovel a ser 
adquirido devem ser equivalentes;
§ 6° - A doapao referida no paragrafo anterior deve ser submetida a anaiise da 
Secretaria Municipal de Obras e Servipos Urbanos.
§ 7° - A regularizapSo fundiaria sustentevel pode ser implementada em etapas, 
hipotese na qual o piano de que trata este artigo deve definir a parcela do 
assentamento informal a ser regularizada em cada etapa respectiva.

CAPITULO IV

DO PROCEDIMENTO

Art. 14 - Alem do Poder Executive Municipal, podem elaborar piano de 
regularizapao fundiaria sustenteveh
I - o responsive! pela implantapao"clo assentamento informal;
II - o setor privado, no ambito das estratigias definidas pela legislapao 
urbamstica municipal, as cooperativas habitacionais, associagdes de 
moradores ou outras associagoes civis, empresas que tenham por finalidade 
atividades nas ireas de desenvolvimento urbano ou regularizagSo fundiiria;
III - qualquer beneficiano, individual ou coletivamente.

Parigrafo Llnico; O Poder Executive Municipal poderi firmar convdnio com 
empresa ou pessoa fisica para realizar ou elaborar piano de regularizagio 
fundiiria.

Art. 15 - O Programa Municipal de Regularizagao Fundiaria de Turmalina tern 
como diretrizes metodologicas:

I - planejar detalhadamente as agdes a serem executadas;
II - garantir a abordagem integrada considerando sempre os aspectos jurldico- 
legais, fisico-ambientais e sdcio-economico-organizativos;
III - promover, ao longo de todas as etapas de trabalho, a participagio da 
comunidade atendida e das instincias do Poder Publico envolvidas;
IV - promover o efetivo controle do solo urbano pelo Municlpio.

Art. 16 - O Poder Executive Municipal poderd exigir do titular da iniciativa de 
regularizagdo as garantias previstas pela legislagdo vigente, visando assegurar 
a execugdo dos servigos necessirios i regularizagao do parcelamento.

Art. 17 - A regularizagao fundiaria sustentive! depende da andlise dominial da 
area regularizada, comprovada por certidao emitida pelo Registro de Imdveis e 
de piano elaborado pelo titular da iniciativa

§ 1° - Identificado o titular dominial da drea irregularmente parcelada ou 
ocupada, o Poder Executive Municipal deverd notificd-lo para que proceda a 
sua regularizagdo.
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§ 2° - Na omissao do titular do domlnio da area, o piano de regulariza^So e as 
obras poderao ser executados, supletivamente, pelo Poder Executive 
Municipal, com posterior ressarcimento dos gastos via cobranga judicial do 
parcelador.
§ 3° - Esgotadas as diligencias para a identificagSo e localizapSo do parcelador 
e/ou do titular do domlnio da area, o Poder Executive Municipal podera intervir 
no parcelamento do solo para adequa-lo as exigencias tdcnicas previstas nesta
Lei.

Art. 18-0 piano de regularizagao fundidria deve center ao menos:

I - Diagndstico do parcelamento que contemple, em especial, os seguintes 
aspectos: localizagao do parcelamento, o prazo de ocupagSo da drea, natureza 
das edificagctes existentes, acessibilidade por via oficial de circulagao. situagdo 
fisica e social, adensamedto, obras de infra-estrutura, equipamentos publicos 
urbanos ou comunitdrios instalados na area, ocupagdo das dreas de risco e 
interferencias ambientais que indiquem a irreversibilidade da posse;
II - Proposta tecnica e urbanistica para o parcelamento, que defina, ao menos:
a) as areas passlveis de consolidagao e as parcelas a serem regularizadas ou, 
quando houver necessidade, remanejadas;
b) as vias de circulagdo existentes ou projetadas e sua integragao com o 
sistema vidrio adjacente, bem como as dreas destinadas a uso publico, quando 
possfvel;
c) a solugdo para relocagdo da populagao, se necessdria;
d) as medidas para garantir a sustentabilidade urbanistica, social e ambiental 
da area ocupada, incluindo as formas de compensagao, quando for o caso;
e) as condigdes para garantir a seguranga da populagao em relagdo a 
inundagdes, erosdo e deslizamento de encostas;
f) a necessidade de adequagaoda infra-estrutura basica;
g) a enumeragSo das obras e servigos previstos;

III - Plantas coma indicagao:
a) da localizagdo da drea regularizada, suas medidas perimetrais. £rea total, 
coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vertices definidores de 
seus limites e confrontantes;
b) das areas passlveis de consolidag§o e as parcelas a serem regularizadas 
ou, quando houver necessidade, remanejadas;
c) das vias de circulagao existentes ou projetadas e sua Integragao com o 
sistema viario adjacente, bem como as areas destinadas a uso publico, com 
indicagao de sua area, medidas perimetrais e confrontantes;
d) do perimetro. area, coordenadas, preferencialmente georreferenciadas dos 
vertices definidores de seus limites, confrontantes. numero e quadra das 
parcelas a serem regularizadas.
IV - Memorial descritivo com a indicagao dos elementos considerados 
relevantes para a implantagSo do projeto, incluindo, no mlnimo;
a) a identificagao do imovel objeto de regularizagao, com sua localizag§o, 
medidas perimetrais, area total, coordenadas preferencialmente 
georreferenciadas dos vertices definidores de seus limites e confrontantes;
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b) descrigao das parcelas a serem regularizadas, com seu perlmetro, area, 
coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vertices defmidores de 
seus limites, confrontantes, niimero e quadra;
c) descrigao das vias de circulagSo existentes ou projetadas e das areas 
destinadas a uso publico, com seu perimetro, area, coordenadas 
preferencialmente georreferenciadas dos vertices defmidores de seus limites e 
confrontantes.

Pardgrafo Unico: O piano de regularizagao de parcelamento deve ser assinado 
por profissional habilitado, com Anotagao de Responsabilidade Tacnica (ART), 
emitida pelo CREA e pelo titular da iniciativa de regularizagao.

Art. 19 - O piano de regularizagao fundiaria deve ser protocolado perante o 
Poder Executive Municipal e encaminhado para analise da Secretaria Municipal 
de Obras e Servigos Urbanos.

-&

§ 1° - Emitido parecer pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, 
no prazo de 30 (trinta) dias, o Plano de Regularizagao devera ser encaminhado 
para analise conjunta dos entes"colegiados, nas £reas de polltica urbana e 
ambiental, que terao 30 (trinta) dias para emitir seu parecer, prorrogcivel por 
mais 15 (quinze) dias.
§ 2° - O requerente deverS ser comunicado pela Secretaria Municipal de Obras 
e Servigos Urbanos, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
do protocolo das conclusbes decorrentes da analise tecnica e juridica do 
pedido de regularizagao, devendo atender as exigencias formuladas no prazo 
de 30 (trinta) dias, prorrbg£vel conforme justificativa e a criterio da Secretaria 
Municipal de Obras e Servigos Urbanos.
§ 3° - Todas as eventuais exigencias oriundas da analise do piano de 
regularizagao devem ser comunicadas pela Secretaria Municipal de Obras e 
Servigos Urbanos uma unica vez ao requerente.
§ 4° - O prazo para interposigio de recurso das decisoes proferidas pela 
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, na analise dos pianos de 
regularizagao de que trata esta Lei, e de 15 (quinze) dias corridos, contados da 
data da notificagao do requerente.

Art. 20 ■ Conclulda a analise tecnica e aprovado o piano de regularizagao, a 
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos expedira a Licenga de Regularizagao 
Fundiaria Urbana (LRFU).

Art. 21 - A regularizagao de parcelamentos de solo nao implica o 
reconhecimento pelo Poder Publico Municipal de quaisquer obrigagoes 
assumidas pelo parcelador junto aos adquirentes das unidades imobiliarias.

Art. 22 - Expedida a Licenga de Regularizagao Fundiaria Urbana (LRFU). o 
piano de regularizagao fundiaria devera ser registrado, no prazo maximo de 
180 (cento e oitenta) dias, junto ao Cartorio de Registro de Imbveis da 
Comarca

§ 1° O Poder Executive Municipal, a seu critdrio e na hipbtese de o autor do 
piano nao atender as exigencies t£cnicas formuladas ou nao registrar o Plano
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de Regulanza^o Fundi^ria perante o Registro de Imoveis. podera providenciar 
as corregdes tdcnicas necessarias e, inclusive, requerer seu registro.
§ 2° Na hipdtese prevista no caput o Poder Executivo Municipal podera 
implementar o piano de regularizagcio fundiSria e cobrar de seu autor e/ou de 
seus beneficterios os encargos decorrentes, inclusive aqueles relatives aos 
emolumentos cartor^rios, bem como executar as garantias eventualmente 
existentes

Art. 23 - Apos o registro do parcelamento, o Municipio conceded tltulo de 
legitimagao de posse aos ocupantes cadastrados.

§ 1° - Entende-se por legitimagao de posse o ato pelo qual o Municipio, no 
Smbito da regularizagSo fundteria de interesse social, confere tltulo de 
reconhecimento de posse de imdvel objeto de demarcagSo urbanistica, com a 
identificagSo do ocupante, bem como do tempo e natureza da posse.
§ 2° - A legitimag5o de posse devidamente registrada constitui direito em favor 
do detentor da posse direta para ffns de propriedade.
§ 3° - Sem prejulzo dos direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, 
o detentor do titulo de legitimagao de posse, podera requerer ao oficial de 
registro de imdveis a conversfio desse titulo em registro de propriedade.

-4*

CARlTULO V

DAS DISPOSIQOES FINAIS

Art. 24 - Para os fins do que dispoe esta Lei entende-se por entes colegiados 
na area de politica urbana e ambiental. a Procuradoria Geral do Municipio, a 
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, a Secretaria Municipal de 
Assuntos Rurais, Recursos Hldricos e Meio Ambiente, a Secretaria Municipal 
de AgSo Social.

Art. 25 - Para cobertura das despesas decorrentes desta Lei fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, credito adicional de 
natureza especial, na contabilidade do Municipio de Turmalina/MG., para 
execug§o do Plano de RegularizagSo Fundiaria Urbana (PRFU) e 
implementagSo do programa de regularizagao fundiaria urbana.

Art. 26 - A Regularizagfio Fundiaria de Interesse Especifico ou de Interesse 
Social podera ser implementada mediante OperagSo Urbana Consorciada, nos 
termos do artigo 32, da Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001, o 
Estatuto da Cidade.

Art. 27 - Sao passiveis de regularizagSo fundiaria nos termos desta Lei todas 
as ocupagbes consolidadas que tenham como destinagSo prioritciria a 
habitag5o de interesse social.

Paragrafo Unico - Nao sera passivel de regularizagao a ocupagao que se 
encontre em area de risco.
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Art. 28 - Para realiza9ao dos projetos de regularizagSo fundiaria serSo 
utilizados recursos publicos do orpamento do municipio, bem como recursos 
provementes de Fundos e Programas Municipais, "Estaduais e Federais 
destinados a tal finalidade.
Art. 29-0 Municipio buscar^, como forma de prevenpao da atividade 
loteadora ilegal:

I - a integragSo de iniciativas e o compartilhamento de informagdes com o 
Cartbrio de Registro de Imdveis, o Ministbrio Publico, a Pollcia Militar 
Ambiental, as associates de moradores e representantes do setor imobilibrio 
local;

II - a promopao de agdes de educate urbana objetivando conscientizar a 
populate sobre as causas e os problemas decorrentes da ilegalidade urbana 
bem como sobre como evita-la;

III - a intensificato da fiscalizagao de obras e o encaminhamento de medidas 
cabiveis contra o ioteador ilegal ou clandestino, com apoio de parcerias;

IV - o combate £ especulagao imobiliaria, com a utilizagSo dos instrumentos 
urbanisticos previstos no Estatuto da Cidade para esta finalidade;

V - a criagao de servigos publicos de assistencia tbcnica nas areas de 
arquitetura e engenharia para atendimento da populagSo de baixa renda;

VI - a promogao da insergao sdcio-econdmica da populagao de baixa renda, 
especialmente por meio da implementagao de agOes de geragao de trabalho.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, ficando revogadas 
as disposigoes em contrario.

Turmalina/MG., 16 de setembro de 2.015.

mar Pinheiro Lopes 
Prefeito Municipal
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