
                                              LEI Nº 630/2016 

“DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS 

ASSENTAMENTOS URBANOS DENOMINADOS “VIVER 

BEM” e “MORAR MELHOR”, NO MUNICÍPIO DE SANTA 

CARMEM/MT E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. 

 

 

Alessandro Nicoli, Prefeito Municipal de Santa Carmem, Estado de Mato 

Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu, sanciono a seguinte: 

Art. 1º A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos 

irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à 

moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. 

Parágrafo único. Visa esta Lei, a integração plena dos assentamentos precários 

nos conjuntos habitacionais previstos nesta lei, o fortalecimento do direito à moradia, 

a redução da pobreza e desigualdades sociais e regionais, reconhecendo como direito 

fundamental entre outros a moradia digna com direito ao domínio pleno, nos termos 

do art. 6º c/c 183, ambos da Constituição Federal de 1988. 

Art. 2º O município deverá promover por todos os meios legais à facilitação e 

trabalho conjunto para da regularização fundiária de assentamentos urbanos: 

I- Conjunto Habitacional “VIVER BEM”, devidamente descrito na matrícula nº 

23.177 do RGI de Sinop/MT;  

II- Conjunto Habitacional “MORAR MELHOR”, descrito na matrícula nº 18.397 

do RGI de Sinop/MT; 

Art. 3º A regularização fundiária desses assentamentos urbanos, serão 

realizados de forma ao poder público municipal possa empreender esforços em todas 

as áreas no sentido de promover as respectivas regularizações. 

Art. 4º O município fara a entrega da documentação necessária para 

formalização da escrituração e transferência perante as serventias competentes, 

concedendo inclusive, a isenções previstas na Legislação Federal e Estadual. 

Art. 5º A regularização fundiária a qual visa esta lei é reconhecido 

expressamente de interesse social e público. 



Art. 6º A regularização poderá ser concluída por atos do Poder Executivo, em 

casos não previstos por esta lei. 

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, aos 

21 de junho 2016. 

 

 

ALESSANDRO NICOLI 

Prefeito Municipal 


