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SUMULA: Autoriza o Chefe do Poder 
Executive a outorgar Concessao de Uso 
Especial para Fins de Moradia de imoveis 
publicos, no ambito da Politica Habitacional 
de Interesse Social de areas da Comunidade 
do Nova Alianga do Municipio de Ariranha do 
Ivai e da outras providencias.
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CONSIDERANDO o art. 183, § 1°, da Constituigao Federal que 
dispoe sobre a utilizagao de area urbana para moradia ou de sua familia o titulo 
de dominio e a concessao;

CONSIDERANDO a Medida Provisoria n° 2.220/2001 que 
estabelece requisites legais a concessao de uso especial para fins de moradia, 
na modalidade gratuita ao homem ou a mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil, que foi alterada pela Lei 13.465/2017, 
conversao da Medida Provisoria n° 759/2016;

CONSIDERANDO o art. 1.225, inciso XI, do Codigo Civil, que 
estabelece o rol de direitos reais incluindo a concessao de uso especial para 
fins de moradia que preencha os requisites legais;

CONSIDERANDO a Lei 10. 257/2001 Estatuto da Cidade, que 
estabeleceu as diretrizes originarias do institute da Concessao nao tendo sua 
redagao aprovada por dificil operacionalidade, mas que nao gerou sua 
inconstitucionalidade.

A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI, 
Estado do Parana, aprovou e eu, THIAGO EPIFANIO DA SILVA, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1° - £ instituido o Regime de Concessao de Uso Especial 
para Fins de Moradia, gratuita, por tempo certo, como direito real resoluvel, 
para fins especfficos de moradia em relagao o bem objeto de posse, por meio 
de termo administrative proprio e a outorga do direito real de propriectede, nos 
moldes desta Lei. D / /
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§ 1° A aplicagao do instrumento jundico da Concessao de Uso 
Especial para Fins de Moradia de areas pertencentes ao Municipio, nos termos 
defmidos na presente Lei, visa a promogao da politica urbana, o 
desenvolvimento das fungoes sociais da cidade, a garantia do bem-estar de 
seus habitantes e a garantia do cumprimento da fungao social da propriedade 
urbana, sem prejufzo da aplicagao a regiao da Comunidade do Nova Alianga, 
dos demais instrumentos de regularizagao fundteria, previstos nas legislagoes 
incidentes.

§ 2° Desde a inscrigao da Concessao de Uso Especial para Fins 
de Moradia, o concessionario fruira plenamente do terreno para os fins 
estabelecidos no termo e o Municipio respondera por todos os encargos civis, 
administrativos e tributaries que venham a incidir sobre o imovel.
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§ 3° Extingui-se a concessao, antes de seu tempo, desde que o 
concessionario de ao imovel destinagao diversa da estabelecida no termo 
administrativo proprio ou descumpra clausula resolutoria, perdendo, neste 
caso, as benfeitorias de qualquer natureza.

§ 4° A Concessao de Uso Especial para Fins de Moradia, salvo 
disposigao em termo em contrario, transfere-se por ato inter-vivos ou por 
sucessao aqueles definidos no nucleo familiar.

§ 5° Entende-se por nucleo familiar, aquele constituido por 
membros declarados no Cadastre Social da Secretaria Municipal de 
Assistencia Social e no Cadastre Unico do Governo Federal.

§ 6° As tarifas sociais serao de obrigagao por conta do
cessionario.

Art. 2° - A concessao de que trata o art. 1°, destina-se para areas 
de fim habitacional de interesse social, voltadas para moradia, para quern nao 
seja proprietario de outro imovel e que comprove baixa renda, mediante o 
preenchimento das seguintes condigoes:
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I - utilizagao da area, desde o inicio da posse, para residencia
propria ou de sua familia;

II - A concessao de uso especial para fins de moradia sera 
formalizada de forma gratuita, em face da presenga de relevante interesse 
publico, com aqueles beneficiarios que tenham renda insuficiente para custear 
a alienagao, constatado por meio de Parecer Social, emitido por tecnicos do 
Conselho e Fundo Habitagao ou da Secretaria Municipal de Assistencia Social;

III - Ser possuidor por cinco anos ininterruptos e sem opo§jgao de
imovel publico;

IV - Localizado em area urbana;
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Art. 3° - Da incidencia de taxas e custas provenientes da 
Concessao de Uso Especial para Fins de Moradia a cartorio, decorrente de 
registro da escritura e averba?ao serao de responsabilidade do municipio.

Art 4° - A Concessao de Uso Especial para Fins de Moradia sera 
formalizada administrativamente em processo regular, culminando com a 
assinatura do termo de cessao em nome do concessionario, com termo lavrado 
e registrado em livro proprio, procedendo-se a inscrigao em Cartorio de 
Registro de Imoveis - CRI competente.

Art. 5° - O Direito Real de Uso sera individualizado e concedido 
pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogado sempre que necessario.

§ 1° Nas situagoes previstas no paragrafo anterior ou em caso de 
desuso, abandono e renuncia do beneficiario, fica reservado a Administragao 
Municipal o direito de decidir sobre nova concessao, nos termos desta Lei.
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§ 2° Nao sera permitida mais de uma concessao ao mesmo titular.

Art. 6° - Quando o terreno ocupado se encontrar parte sobre area 
publica e o remanescente sobre area particular, podera o beneficiario interpor 
agio de usucapiao para fins de integrar uma parte a outra, promovendo a 
futura unificagao em urn unico imovel.

Art. 7° - Ao beneficiario, adquirente do dominio do imovel, atraves 
da Concessao de Uso Especial para Fins de Moradia, fica vedado ocupar o 
imovel com finalidade exclusivamente diversa da utilizagao para fins de 
moradia ou de sua familia;
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Art. 8° - Situagoes excepcionais nao tratadas por esta Lei serao 
deliberadas pelo Conselho de Municipal de Habitagao.

Art. 9° - Esta LEI entrara em vigor na data de sua publicagao.
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