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§ 1º O prazo de validade da avaliação a que se refere o
caput será de, no máximo, doze meses.
§ 2º No condomínio edilício, as áreas comuns, excluídas as
suas benfeitorias, serão adicionadas na fração ideal da unidade
privativa correspondente.
Art. 96. Os procedimentos necessários à promoção da Reurb-E
em áreas da União poderão ser conduzidos no âmbito de acordo de
cooperação técnica ou de instrumento congênere, celebrado entre a
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e os interessados na promoção da Reurb-E,
representados por suas associações representativas ou condomínios.
Parágrafo único. Os acordos de cooperação técnica ou os
instrumento congêneres a que se refere o caput poderão ser
celebrados tanto com ocupantes regularmente inscritos junto à
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, quanto com aqueles que ocupam áreas da
União não cadastradas junto à referida Secretaria.
Art. 97. As pessoas de baixa renda que, por qualquer título,
utilizem regularmente imóvel da União, inclusive imóveis provenientes
de órgãos e entidades federais extintos, para fins de moradia, até 22 de
dezembro de 2016 e que sejam isentas do pagamento de qualquer valor
pela utilização, na forma da legislação patrimonial e dos cadastros da
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, poderão requerer diretamente ao oficial do
cartório de registro de imóveis, por meio da apresentação da Certidão
de Autorização de Transferência - CAT expedida pela referida
Secretaria, a transferência gratuita da propriedade do imóvel, desde que
preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 9.636, de 1998.
§ 1º A transferência gratuita de que trata este artigo somente
poderá ser concedida uma vez por beneficiário.
§ 2º A avaliação prévia do imóvel e a prévia autorização
legislativa específica não se configuram como condição para a
transferência gratuita de que trata este artigo.
Art. 98. Para obter gratuitamente a concessão de direito real
de uso ou o domínio pleno do imóvel, o interessado deverá requerer,
junto à Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a CAT para fins de ReurbS - CAT-Reurb-S, a qual valerá como título hábil para a aquisição do
direito mediante o registro no cartório de registro de imóveis.
Parágrafo único. Efetivado o registro da transferência da
concessão de direito real de uso ou do domínio pleno do imóvel, o
oficial do cartório de registro de imóveis, no prazo de trinta dias,
notificará a Superintendência do Patrimônio da União no Estado ou
no Distrito Federal e informará o número da matrícula ou da
transcrição do imóvel e o seu Registro Imobiliário Patrimonial, o
qual deverá constar da CAT-Reurb-S.
Art. 99. Na hipótese de imóveis destinados à Reurb-S cuja
propriedade da União ainda não se encontre regularizada junto ao
cartório de registro de imóveis competente, a abertura de matrícula
poderá ser realizada por meio de requerimento da Secretaria do
Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, dirigido ao oficial do referido cartório, acompanhado dos
seguintes documentos:
I - planta e memorial descritivo do imóvel, assinados por
profissional habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, condicionados
à apresentação da ART ou do RRT, quando for o caso; e
II - ato de discriminação administrativa do imóvel da União
para fins de Reurb-S, a ser expedido pela Secretaria do Patrimônio
da União do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
§ 1º O oficial do cartório de registro de imóveis deverá, no
prazo de trinta dias, contado da data de protocolo do requerimento,
fornecer à Superintendência do Patrimônio da União no Estado ou no
Distrito Federal a certidão da matrícula aberta ou os motivos
fundamentados para a negativa da abertura, hipótese para a qual deverá
ser estabelecido prazo para que as pendências sejam supridas.
§ 2º O disposto no caput não se aplica aos imóveis da União
submetidos a procedimentos específicos de identificação e demarcação,
os quais continuam submetidos às normas pertinentes.
Art. 100. Os procedimentos para a transferência gratuita do
direito real de uso ou do domínio pleno de imóveis da União no
âmbito da Reurb-S, inclusive aqueles relacionados à forma de
comprovação
dos
requisitos
pelos
beneficiários,
serão
regulamentados em ato do Secretário do Patrimônio da União do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Art. 101. Ficam a União e as suas autarquias e fundações
autorizadas a transferir aos Estados, aos Municípios e ao Distrito
Federal as áreas públicas federais ocupadas por núcleos urbanos
informais, para que estes promovam a Reurb nos termos da Lei nº
13.465, de 2017, observado o disposto neste regulamento quando se
tratar de imóveis de titularidade de fundos.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 102. Fica facultado aos Estados, aos Municípios e ao
Distrito Federal utilizar a prerrogativa de venda direta aos ocupantes de
suas áreas públicas objeto de Reurb-E, dispensados os procedimentos
exigidos pela Lei nº 8.666, de 1993, desde que os imóveis se encontrem
ocupados até 22 de dezembro de 2016, devendo regulamentar o
processo em legislação própria nos moldes do disposto no art. 84 da Lei
nº 13.465, de 11 de julho de 2017.
Art. 103. Nos termos do Decreto-Lei nº 1.876, de 15 de
julho de 1981, são requisitos da Reurb-S em áreas da União:
I - a renda familiar mensal do ocupante ser igual ou inferior
a cinco salários mínimos; e
II - o ocupante não ter possuído ou ser proprietário de bens
ou direitos em montante superior ao limite estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
para a obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
Art. 104. Na Reurb promovida em áreas da União em que
não seja possível a constituição de direitos reais para a totalidade dos
interessados ou em que existam unidades imobiliárias desocupadas,
as matrículas correspondentes a essas unidades deverão ser abertas
em nome da União.
Art. 105. Na hipótese de decisão pela remoção do núcleo
urbano informal consolidado, deverão ser realizados estudos técnicos
que comprovem que o desfazimento e a remoção do núcleo urbano não
causará maiores danos ambientais e sociais do que a sua regularização
nos termos da Lei nº 13.465, de 2017, e deste Decreto.
Paragrafo único. O disposto no caput não se aplica às áreas
de risco a serem realocadas conforme o disposto no § 2º do art. 39
da Lei nº 13.465, de 2017.
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Parágrafo único. No âmbito da administração pública federal, o
PNRA será executado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - Incra, a quem compete promovê-lo em articulação com os
demais órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta,
federal, distrital, estadual e municipal, responsáveis pelas políticas
públicas complementares e necessárias à efetivação do Programa.
Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - unidade familiar - família composta pelos titulares e demais
integrantes, que explore ou se proponha a explorar conjuntamente uma
parcela da reforma agrária, com a finalidade de atender a? própria
subsistência e à demanda da sociedade por alimentos ou por outros bens
e serviços;
II - renda familiar mensal per capita - valor total dos
rendimentos mensais da unidade familiar, dividida pelo número de
seus integrantes;
III - agricultor ou trabalhador rural - pessoa que pratique
atividade agrícola ou não agrícola no meio rural;
IV - família em situação de vulnerabilidade social - família
que esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal;
V - acampamento - conjunto de famílias em situação de
vulnerabilidade social, habitantes de uma mesma localidade, que
demandem ações do Incra para sua inclusão no PNRA, inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal na
condição de acampados;
VI - projeto de assentamento - unidade territorial destinada
ao assentamento de famílias de agricultores ou trabalhadores rurais
criada ou reconhecida pelo Incra;
VII - família beneficiária - unidade familiar selecionada e
homologada na relação de beneficiários do projeto de assentamento; e

Art. 106. Para registro da aquisição de propriedade por meio
da legitimação fundiária em áreas da União promovida por
legitimados que não sejam a própria União, a constituição do direito
real em nome dos beneficiários ficará condicionada à autorização da
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

VIII - família assentada - unidade familiar homologada na
relação de beneficiários do projeto de assentamento que tenha firmado
contrato de concessão de uso ou, quanto a reconhecimento de projeto
que não tenha sido criado pelo Incra, documento equivalente.

Art. 107. Os imóveis ocupados por órgãos ou entidades da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal que se
encontrem em núcleos urbanos informais, localizados em áreas da
União e regularizados por meio de Reurb serão destinados conforme
a legislação patrimonial da União.

DA SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO
PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA

Art. 108. O ocupante irregular de imóvel da União fruto de
Reurb-E que não opte pela aquisição do imóvel será inscrito na
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão como ocupante, na forma da legislação
vigente.
Art. 109. O disposto na Lei nº 13.465, de 2017, e neste
Decreto se aplica às ilhas oceânicas e costeiras do País, sem prejuízo
da legislação patrimonial pertinente em vigor.
Art. 110. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de março de 2018; 197º da Independência e
130º da República.
MICHEL TEMER
Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga
Eliseu Padilha
DECRETO Nº 9.311, DE 15 DE MARÇO DE 2018
Regulamenta a Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e a Lei nº 13.001, de 20
de junho de 2014, para dispor sobre o
processo de seleção, permanência e titulação
das famílias beneficiárias do Programa
Nacional de Reforma Agrária.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e na
Lei nº 13.001, de 20 de junho de 2014,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a seleção das famílias
candidatas a beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária
- PNRA, a verificação das condições de permanência das famílias
beneficiárias no Programa, a regularização das ocupações dos
projetos de assentamento, a titulação provisória e definitiva das
parcelas concedidas e a destinação de áreas remanescentes a projetos
de assentamento.
Art. 2º Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas
que visam a realizar uma melhor distribuição da terra com acesso a
políticas públicas para promover o desenvolvimento social e econômico
das famílias beneficiárias.
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CAPÍTULO I

Art. 4º A seleção das famílias candidatas do PNRA será
realizada por projeto de assentamento, conforme a disponibilidade de
áreas ou lotes.
Art. 5º O processo de seleção inicia-se com a publicação de
edital de seleção para chamamento dos interessados, seguido de
inscrição da unidade familiar perante o Incra, do deferimento da
inscrição e da classificação dos candidatos e encerra-se com a
homologação das famílias beneficiárias do projeto de assentamento.
Art. 6º A inscrição poderá ser feita por qualquer interessado
de forma individual, que indicará os titulares e os demais integrantes
da unidade familiar candidata.
Parágrafo único. Para candidatar sua família a beneficiária
do PNRA, o interessado deverá estar inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do disposto no
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
Art. 7º Não poderá ser selecionado como beneficiário do PNRA
e terá indeferida sua inscrição, quem na data da inscrição para a seleção:
I - for ocupante de cargo, emprego ou função pública remunerada;
II - tiver sido excluído ou se afastado de programa de
reforma agrária, de regularização fundiária ou de crédito fundiário,
sem consentimento do seu órgão executor;
III - for proprietário rural, exceto o desapropriado do imóvel
para o qual ocorre a seleção e o agricultor cuja propriedade seja
insuficiente para o sustento próprio e o de sua família;
IV - for proprietário, quotista ou acionista de sociedade
empresária em atividade;
V - for menor de dezoito anos, não emancipado na forma da
lei civil; ou
VI - auferir renda proveniente de atividade não agrícola superior
a três salários mínimos mensais ou a um salário mínimo per capita.
§ 1o As disposições constantes dos incisos I, II, III, IV e VI
do caput se aplicam aos cônjuges e companheiros, inclusive em
regime de união estável, exceto em relação ao cônjuge separado
judicialmente ou de fato que não tenha sido beneficiado pelos
programas de que trata o inciso II do caput.
§ 2º Na hipótese de alteração da composição da unidade
familiar por inclusão de novo integrante cônjuge ou companheiro de
beneficiário já homologado, não será necessária nova verificação dos
requisitos de elegibilidade.
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