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Coordenador do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais - CAU/MG
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TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA
Referência

Inquérito

civil n. 0702.16.002812-3
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-:

OBJETO: Regularização Fundiária de Interesse
Assistência Técnica
Assentamento

Matrículas

Social e

urbano Esperança 111 - Área dominial
Estado de Minas Gerais

do

58.505 e 58.506 - CRGI Uberlândia

o MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, representado neste ato pela
Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo da Comarca de
Uberlândia, doravante denominado COMPROMITENTE,

..~

MUNiCíPIO
DE UBERLÂNDIA,
pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
n018.431.312/0030-50, com endereço na Av. Anselmo Alves dos Santos, 600, Bairro Santa
Mônica., representando por seu Prefeito Municipal Sr. Gilmar Alves Machado, brasileiro,
casado, residente e domiciliado nesta cidade na Alameda Galo do Campo, 155, Gávea
Paradiso, CEP 38.400-000-MG, CPF n. 442.726.006-30 RG n. MG 2187338 SSP/MG.
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CAU/MG, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o n° 14.951.451/0001-19, com sede na
Rua Paraíba, 966, 12° andar, Bairro Funcionários, CEP 30.130-141, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, representado neste ato por sua Presidente, VERA MARIA NAVES
CARNEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO, brasileira, arquiteta e urbanista, inscrita no
CAU/BR sob o nO A3858-0, CPF nO 255.666.286-72, residente e domiciliada em Belo
Horizonte, Minas Gerais, denominado INTERVENIENTE,
Considerando
que o Ministério Público, face o disposto no art. 129, inciso 111 da
Constituição Federal, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado e encarregada
de promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Públíóa para a proteção dos interesses difusos e
coletivos, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, a defesa dos interesses sociais e da
ordem urbanística;
Considerando as funções institucionais do Ministério Público, dentre as quais destaca-se a
legitimação ativa para tomar dos interessados termo de compromisso de ajustamento de
co
ta
às exigências legais, previstas nos artigos 127 e 129, inciso 111, ambos da
CAU/MG
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Constituição Federal, no artigo 25, inciso IV, alínea "a" da Lei nO8.625/93, e artigo 8°, §1° da
Lei nO7.347/85;
Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais- CAU/MG, nos
termos da Lei nO12.378/2010 e de seu Regimento Interno, tem como finalidade pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da profissão, visando o desenvolvimento regional e urbano
sustentável e a melhoria da qualidade de vida, a defesa do meio ambiente e a preservação
do patrimônio arquitetônico e urbanístico no Estado de Minas Gerais;
Considerando
a vigência do Termo de Cooperação celebrado entre o CAU/MG e o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, cujo objeto é a cooperação técnica entre as
partes, mediante a estruturação e implementação de ações visando o desenvolvimento
urbano, o fortalecimento da identidade e o direito à memória dos Municípios mineiros, por
meio de estratégias e difusão de instrumentos de planejamento e gestão territorial urbanos,
acesso à moradia e assistênciajécnieaieproteção
do patrimônio histórico e cultural material
e imaterial;
.
'.,
Considerando o disposto na Resolução nO94, de 07/11/2015, do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil - CAU/BR, que dispõe sobre o apoio institucional na modalidade de
Apoio à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, nos termos da Lei nO
11.888/2008;
Considerando
que, conforme art. 2°, inc. 111da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), a
política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade, mediante a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores
da sociedade no processo de urbanização, programas e projetos de desenvolvimento
urbano;
Considerando
que a Emenda 26, de 14 de fevereiro de 2000, que alterou a Constituição
Federal de 1988, trouxe à categoria de direitos sociais a moradia, junto com a educação,
saúde, trabalho, lazer, seguré!nça\,prev~<!l~r.lciasocial, a proteção à maternidade e à infância
e a assistência aos desamparáêJos.· Ou seja, após 12 anos de sua edição original, a
Constituição finalmente consagrou o direito à moradia como um dentre aqueles que
conferem dignidade aos cidadãos;
Considerando que o direito à moradia é reconhecido como um direito humano em diversas
declarações e tratados internacionais de direitos humanos do qual o Estado Brasileiro é
parte, em especial na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (artigo XXV), no
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (artigo 11), a
Convenção Sobre os Direitos da Criança de 1989 (artigo 21), na Declaração sobre
Assentamentos Humanos de Vancouver, de 1976, na Agenda 21 sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento de 1992 (Capítulo 7);
Considerando
ainda, que o direito à moradia e o direito a cidades sustentáveis
reconhecidos como direitos humanos pelo sistema internacional e nacional de proteção dos
di
~êl
anos, são os fundamentos para a promoção de uma política urbana que tenha

~------~~
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como meta e prioridade a urbanização e regularização dos assentamentos precanos
visando a melhoria das condições de vida, tanto no aspecto da moradia como ambiental,
através da flexibilização dos padrões urbanísticos (art. 2°, XIV da Lei 10.257/2001);
Considerando
o disposto na Lei Federal 11.888/2008, que "assegura o direito das famílias
de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto no
ar!. 6° da Constituição Federal, e consoante o especificado na alínea r do inciso V do caput
do art. 4° da Lei nO10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências";
Considerando
que a Assistência
Técnica ·J~.t}!?J.iCp"·f,i~fJl.'Arquitetura
e Engenharia,
compreende o direito aos trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a
cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para
a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação e deve priorizar as
iniciativas a serem implantadas sob regime de mutirão e em zonas habitacionais declaradas
por lei como de interesse social;
Considerando

o disposto no artigo 4° da Lei Federal 11.888/2008, in verbis:
Art. 4º Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de parceria
com União, Estado, Distrito Federal ou Município devem ser prestados por
profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como:
I - servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
11- integrantes de equipes de orgal)i~~,çõ~s não-qovernarnentaís

sem fins lucrativos;

.' 1d.:~~~.~:!·~flq~~~rt-ç

111- profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura,
urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão universitária, por meio de
escritórios-modelos ou escritórios públicos com atuação na área;
IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas,
previamente credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito
Federal ou Município.

§ 1º Na seleção e contratação dos profissionais na forma do inciso IV do caput deste
artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e
engenheiros,
mediante convênio ou termo de parceria com o ente público
responsável.

§ 2º Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve
ser assegurada a devida anotação de responsabilidade
••I~
.>
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técnica .

'"
J,.

Ji

...·f~:.~

Rua Novo Horizonte, 883 - Mercês - Uberaba/MG - CEP: 38,060-480
Fones: (34) 3332-0268 e 3322-2468 - crpbriogrande@mp.mg.gov.br

.

AMPMG

Ministério Público

.-

BACIAS DOS RIOS
Paranaíba e Baixo Rio Grande

do Estado de Minas Gerais

Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos
Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande
103 PROMOTORIA DE JUSTiÇA DE UBERLÂNDIA

parcelamento para a área; Eventual planta de valores ou cadastral poderá ser usada para
esta finalidade;
1.1.2) identificação e cadastramento sócio-econômico dos-ocupantes da área pública, com
selagem dos imóveis, verificando, no mínimo, os sequintes itens: a) tempo de posse, b)uso
do imóvel; c)situação de posse e ocupação; d) renda familiar.
1.2) formalizar requerimento de doação da área perante o Estado de Minas Gerais por meio
da SEDRU, para fins de regularização de fundiária de interesse social, instruído com o
relatório de vistoria e cadastro sócio-econômico dos moradores, para fins do disposto nos
artigos 47, VII e 50, caput da Lei Federal 11.997/2009;
1.3) cercamento das áreas ainda não ocupadas, para evitar a ampliação da ocupação e
garantir espaços livres e para equipamentos comunitários;
2) encaminhamento

de projeto de lei à Câmara Municipal, no prazo de 04 meses para:

2.1) transformação do zoneamento da área de ZR2 (Zona Residencial 2) para ZEIS - Zona
de Especial Interesse Social, destinada à moradia de população de baixa renda, se ainda
não for; Essa transformação poderá ser ~!!?f?}1m.s~/d.~.jf9.ll;I.
base no artigo 52 da Lei
11.977/2009, se for o caso.
.
2.2) estabelecimento de padrões urbanísticos diferenciados, considerando tratar-se de área
ocupada por população de baixa renda (art. 2°, XIV da Lei 10.257/2001); Isso poderá ser
dispensada com base no artigo 52 da Lei 11.977/2009, se for o caso.
2.3)redução da alíquota do ITBI incidente sobre os atos translativos da propriedade objeto
do processo de regularização fundiária a zero;
2.4) autorização de alienação por doação ou concessão dos lotes aos moradores que
preencham os requisitos legais , com renda mensal média familiar de até 05 salários
mínimos, após aprovação e registro do parcelamento do solo, nos termos do artigo 59 §1°
da Lei 11.977/2009, aplicável por analogia;(apenas se o Município quiser doar)
2.5) autorização para o Executivo Municipal aprovar as edificações existentes no ato do
registro do parcelamento mediante apresentaçãç.de Çad~~t[Ç>de Edificações contendo, no
mínimo, planta de situação, número de pavimentos e área de cada um, registro fotográfico
de todas as fachadas, laudo de responsável técnico habilitado atestando as condições
adequadas de habitabilidade;
3) no prazo de 36 (trinta e seis) meses, após aprovação da lei indicada no item "2", elaborar
e aprovar Projeto de Parcelamento decorrente do Projeto de Regularização Fundiária, com
respectivo com memorial descritivo e cronograma de obras, nos termos do artigo 51 da Lei
Federal 11.977/2009; (esses trabalhos podem ser concomitantes ao processo e aprovação
da lei, tendo em vista que o assentamento é pequeno);

Rua Novo Horizonte, 883 - Mercês - Uberaba/MG - CEP: 38.060-480
Fones: (34) 3332-0268 e 3322-2468 - crpbriogrande@mp.mg.gov.br
/

.-

AMPMG

BACIAS DOS RIOS

Ministério Público

Paranaíba e Baixo Rio Grande

do Estado de Minas Gerais

Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos
Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande
10a PROMOTORIA DE JUSTiÇA DE UBERLÂNDIA

4)uma vez aprovado o Projeto de ~~rcelamento decorrente do Projeto de Regularização
Fundiária, no prazo de 03 meses, efetuar o registro do parcelamento no cartório do RGI,
nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal 11.977/2009, providenciando a abertura
de matrícula para cada um dos lotes e áreas públicas resultantes.
•

~ __

'

4._

5) disponibilizar individualmente o competente Termo Administrativo de Concessão Gratuita
ou Onerosa, de Uso de Imóvel Público, documentos cujas cópias serão arquivadas nos
livros do Município, bem ainda registrados na matrícula do lote, nos termos do artigo 70 do
decreto-lei 271/1967, em favor dos ocupantes dos lotes.
Parágrafo primeiro- Se preferir, o Município poderá efetuar a doação ou venda dos lotes aos
comprovadamente carentes, observado o artigo 17 da Lei Federal 8666/1993, de acordo
com as cláusulas estabelecidas no termo de doação operado pelo Estado de Minas Gerais;
Parágrafo segundo - A renda porventura arrecadada com a alienação dos lotes ou com a
cessão onerosa do direito real de uso reverterá para as obras de complementação da
urbanização eventualmente faltantes e para o fundo municipal de habitação ou equivalente
. '.•• ~ ~.
~,,"

t."

• ••'
~ •

'j
•

~tt _

1.

;...:

Parágrafo terceiro- Em caso de concessão ou doação gratuita, o imóvel regularizado
somente poderá ser alienado pelo beneficiá rio após o prazo de 05(cinco) anos, cientificado
que não mais poderá ser beneficiado em programas municipais de regularização fundiária
ou de habitação de interesse social, informação que constará do termo respectivo de
concessão ou doação.
Parágrafo quarto - Não serão cobradas custas e emolumentos para registro dos
parcelamentos oriundos da regularização de interesse social, nos termos do artigo 68 da Lei
Federal 11.977/2009;
Parágrafo quinto - Após a abertura de matrícula dos lotes, serão levadas à averbação, as
edificações com "habite-se";
Parágrafo sexto - Serão gratuitas as averbações de edificações com até 70 m2 de área
construída, nos termos do artigo 290 A, II da Lei 6015/1973. Em caso de edificações que
superem a área de 70 m2,: .caberá ao ..beneficiário o pagamento dos emolumentos
respectivos que incidirem sobre diferença.

a

6) concomitantemente à elaboração do Projeto de Parcelamento decorrente do Projeto de
Regularização
Fundiária, efetuar a elaboração das peças técnicas necessárias para a
regularização edilícia, por profissional legalmente habilitado e com ART e/ou RRT, de todas
as edificações existentes no bairro, conforme item 2.5, submetendo-as a aprovação do
órgão municipal competente;
Parágrafo único: Durante os levantamentos e elaboração das plantas das edificações, serão
apontadas
eventuais
modificações
necessárias
para melhoria das condições de
habitabilidade;
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7) uma vez efetuada a aprovação das edificações e não havendo modificações ou
adequações a serem feitas, conceder "habite-se" às edificações no prazo de 1 (um) mês;
Parágrafo único: Em caso de adequações ou reformas, o "habite-se" somente poderá ser
concedido após vistoria que ateste a adequação, conforme planta aprovada;
8) implantação ou complementação
de obras de infra-estrutura previstas no artigo 2°, §6°
na Lei 6.766/79 no prazo de 02 anos, após a aprovação do projeto de regularização
fundiária;
9) exercer efetiva fiscalização sobre o remanescel1tf1~ai'área, pública a fim de evitar novas
~"
ocupações, se houver;
.
1O) assegurar a participação da população beneficiada no processo de regularização
fundiária, mediante realização de reuniões públicas, nos termos do artigo 2°, 11, da lei
10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

I

11) O Município, compromete-se a, no prazo de 12 (doze) meses, implantar serviço de
assistência técnica pública e gratuita, nas áreas ate arquitetura, engenharia e urbanismo, à
população de baixa renda, assim consideradas as famílias com renda mensal de até 03
salários mínimos, para o projeto e construção de habitação de interesse social, nos termos
da Lei Federal 11.888/2008, a fim de assegurar o direito social à moradia, nos termos do art.
6° da CF/1988. O serviço ficará vinculado à Secretaria de Planejamento Urbano.
Parágrafo primeiro - O direito à assistência técnica previsto no caput abrangerá todos os
trabalhos de projeto, acompanhamento e execW;ãQ~dà,>G·I))r.a~a
cargo dos profissionais das
áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma,
ampliação ou regularização fundiária da habitação, inclusive para viabilizar usucapião
judicial ou extrajudicial.
Parágrafo segundo - Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que
trata este artigo objetivará:
I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu
entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e
na construção da habitação;

11 - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o poder
público municipal e outros órgãos públicos;
III -

e't.~!a ocupação

..

f~:.~!1~

'1t(,:"I.':;t··~~/~~~.o(~?

de áreas de risco e de interesse ambiental;
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IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância
urbanística e ambienta!.

com a legislação

Parágrafo terceiro - Para o cumprimento da obrigação prevista no caput e quando houver a
necessidade de serviços nas áreas social, de saneamento, geologia, agrimensura e de
direito, o Município poderá celebrar convênios ou termos de cooperação técnica com
universidades, ONG's e/ou entidades que representem os profissionais ou utilizará
servidores do seu quadro funcional;
Parágrafo quarto - Para im'pfâ'N(à'çãd"'cfts~:rviço de assistência técnica, será editada lei
específica que disponha sobre a forma da prestação do serviço, a seleção dos beneficiários
e o respectivo custeio, preferencialmente através do Fundo Local de Habitação de Interesse
Social;
CLÁUSULA

2a: Das obrigações

do CAU/MG:

1)0 Interveniente CAU/MG compromete-se no prazo de 4 (quatro) meses instituir cadastro
de profissionais locais de arquitetura e urbanismo por meio de edital de chamada pública
dispostos e capacitados para prestar serviço de assistência técnica às famílias selecionadas
pelo Município de Uberlândia, dentro do seu Projeto de Assistência Técnica, bem ainda
elaborar uma tabela de honorários para pagamento dos serviços prestados pelos
profissionais cadastrados e orientar para a utilização das modalidades de RRT mínimo e
RRT múltiplo mensal, que reduzem despesas na execução dos serviços prestados.
2)0 Interveniente
compror:1'!~~:."~e>;~tçi~é~ a acompanhar, orientar e capacitar os
profissionais e servidores públicos envolvidos no projeto de regularização fundiária de
interesse social e de edificações objeto deste termo de compromisso, conforme cronograma
previamente estabelecido entre os envolvidos e nos limites de sua competência e
disponibilidade orçamentária.
CLÁUSULA

3a: Das penalidades

o comprovado

descumprimento das obrigações aqui assumidas pelo COMPROMISSÁRIO,
nos prazos fixados, implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA 4a: Das cláusulas

genéricas

1) Este acordo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de
controle, fiscalização e monttQr,~~r?t6~ q~:"qu.alquer órqão público, nem limita ou impede o
exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, em especial
.apJjcação de sanções administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia,
L~~~~entemente
do presente compromisso.
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2) Os prazos previstos neste Termo de Compromisso poderão ser
prorrogados justificadamente mediante a anuência expressa do COMPROMITENTE;
ou
ainda prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito, hipóteses em que haverá
interrupção do prazo, voltando a correr depois de cessado o motivo que ensejou a
interrupção. Não implicarão descumprimento deste Termo de Compromisso as hipóteses de
caso fortuito ou de força maior.
3) Este compromisso tem natureza de título executivo
produzirá efeitos legais a partir de sua assinatura.

extrajudicial

e

4) O foro competente para dirimir quaisquer questões decorrentes deste
Termo de Compromisso é o da Comarca de Uberlândia - MG.
E por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente em 06
(seis) vias de igual teor e forma.
t,.

'1."

Uberlândia, 17 de junho de 2016.

VERA MARIA NAVE~ •...
,-..,.NEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO
CONSELHO DE
QUITETURA E URBANISMO - CAU
Interveniente
Rua Novo Horizonte, 883 - Mercês - Uberaba/MG - CEP: 38.060-480
Fones: (34) 3332-0268 e 3322-2468 - crpbriogrande@mp.mg.gov.br
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