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POR
RTARIA. Nº
N 445, DE
D 16 DE
E JANEIR
RO DE 2020
PRO
OCEDIMEN
NTO ADM
MINISTRAT
TIVO

PRO
OCESSOS
S ADMINIISTRATIVOS:
257/2020
0
258/2020
2
0
2
259/2020
0
REQUER
RENTE: M
MUNICIPIO DE QU
UIJINGUE
O PREFEITO
P
O MUNIC
CIPAL DE
E QUIJINGUE, ES
STADO DA
A BAHIA
A, no
uso de suas atribuiçõe
a
es legais que
q
lhes são
s conferridas pela
a Lei Orgâ
ânica
Mun
nicipal e a Lei Mun
nicipal nºº 001/201
17, o Decreto Mun
nicipal n. 388,
de maio
m
de 2019,
2
Porttaria 365,, de 03 de
e junho de
d 2019 e a Portariia n.
412, de 14 de
e Outubro
o de 2019
9 e demais
s dispositiivos em viigor,
Con
nsiderando
o requerim
mento prromovido pelo próp
prio Muniicípio, no que
tang
ge ao pediido de reg
gularizaçã
ão fundiárria:
R
RESOLVE
E
uerimento formula
ado pelo
o legitim
mado,
Art.. 1º. Trrata-se de requ
deviidamente qualific
cado, po
ostulando a instauração formal da
regu
ularização
o fundiárria por in
nteresse social – REURB--E, e com
m o
requ
uerimento
o vieram document
d
tos;
r
do pedido, determin
no a aberrtura de procedim
mento
Art..2º. Em razão
adm
ministrativ
vo, tendo
o sido nomeado
n
os serviidores co
onstantes
s da
Porttaria 412,, de 14 de
d outubrro de 201
19, para compor
c
o Conselho de
Regu
ularização
o Fundiá
ária, tud
do também nos termos do Dec
creto
Mun
nicipal n. 388, de
d 30 de
e maio de
d 2019, que reg
gulamento
ou a
regu
ularização
o Fundiárria Urbana
a neste Município
M
de Quijin
ngue, sen
ndo o
Coordenador Geral do proc
cedimento
o o Procurador Jurídico do
Mun
nicípio: Pe
edro Auré
élio de Ma
atos Roch
ha, que so
ob a sua coordena
ação,
clas
ssifiquem e fixem uma
u
das modalida
m
des da REURB ou
u promova
am o
inde
eferimento
o fundam
mentado do
o requerim
mento, no
o prazo as
ssinalado
o nos
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artig
gos 32, da Lei Federal
F
1
13.465/20
017 e ta
ambém d
do artigo 23,
pará
ágrafo 2º, do Decre
eto Federa
al 9.310/1
18;
procederr de
Art..3º. Deve
erá o Con
nselho de
e Regularrização Fundiária
F
acorrdo com o regrame
ento da Lei
L Federa
al de regê
ência, e os disposittivos
mun
nicipais so
ob a espécie.
Pará
ágrafo 1º. O proces
sso de reg
gularizaçã
ão fundiá
ária se des
senvolverá no
âmb
bito do Co
onselho de
e Regularização Fu
undiária, e todos os
s atos dev
verão
ser apensado
os e decid
didos nos autos, devendo,
d
a
ainda,
o rrequerente ou
seu advogado
o ser intiimados de
d todas as
a exigên
ncias proc
cedimenta
ais e
proc
cessuais;
ágrafo 2º.. O términ
no do pro
ocedimento se darrá com a conclusã
ão do
Pará
proc
cesso, e que
q
deverá
á ser publicada portaria com
m a o inde
eferimentto ou
o de
eferimento
o do pedid
do;
a O deferrimento se
a)
s dará co
om a publicação po
or Portariia da emiissão
de Certtidão de Regulariza
R
ação Fund
diária;
Art..4º. Esta Portaria
a entra em
e
vigor na data
a de sua
a publica
ação,
revo
ogam-se as
a disposiç
ções em contrário;
c
Art.. 5º. Regis
stre-se. Pu
ublique-se
e. Cumprra-se.
Gabinete
e do Prefe
eito Munic
cipal de Quijingue
Q
Em 16 de
d janeiro de 2020.

WELI
LINGTON CAVALCA
ANTE DE GÓIS
Preffeito Municipal
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POR
RTARIA Nº
N 446, DE
D 16 DE JANEIRO
O DE 202
20
PRO
OCEDIMEN
NTO ADM
MINISTRAT
TIVO

PROCES
SSO ADMINISTRAT
TIVO N. 260/2020

REQ
QUERENT
TE: MANO
OEL FER
RREIRA DE
D ANDRA
ADE
P
O MUNIC
CIPAL DE
E QUIJINGUE, ES
STADO DA
A BAHIA
A, no
O PREFEITO
uso de suas atribuiçõe
a
es legais que
q
lhes são
s conferridas pela
a Lei Orgâ
ânica
Mun
nicipal e a Lei Mun
nicipal nºº 001/201
17, o Decreto Mun
nicipal n. 388,
de maio
m
de 2019,
2
Porttaria 365,, de 03 de
e junho de
d 2019 e a Portariia n.
412, de 14 de
e Outubro
o de 2019
9 e demais
s dispositiivos em viigor,
Con
nsiderando
o requerim
mento pro
omovido por
p Manoe
el Ferreira
a de Andrrade,
no que
q
tange ao pedido
o de regularização fundiária
a:
R
RESOLVE
E
Art.. 1º. Trrata-se de requ
uerimento formula
ado pelo
o legitim
mado,
deviidamente qualific
cado, po
ostulando a instauração formal da
regu
ularização
o fundiárria por in
nteresse social – REURB--E, e com
m o
requ
uerimento
o vieram document
d
tos;
Art..2º. Em razão
r
do pedido, determin
no a aberrtura de procedim
mento
adm
ministrativ
vo, tendo
o sido nomeado
n
os serviidores co
onstantes
s da
Porttaria 412,, de 14 de
d outubrro de 201
19, para compor
c
o Conselho de
Regu
ularização
o Fundiá
ária, tud
do também nos termos do Dec
creto
Mun
nicipal n. 388, de
d 30 de
e maio de
d 2019, que reg
gulamento
ou a
regu
ularização
o Fundiárria Urbana
a neste Município
M
de Quijin
ngue, sen
ndo o
Coordenador Geral do proc
cedimento
o o Procurador Jurídico do
Mun
nicípio: Pe
edro Auré
élio de Ma
atos Roch
ha, que so
ob a sua coordena
ação,
clas
ssifiquem e fixem uma
u
das modalida
m
des da REURB ou
u promova
am o
inde
eferimento
o fundam
mentado do
o requerim
mento, no
o prazo as
ssinalado
o nos
artig
gos 32, da Lei Federal
F
1
13.465/20
017 e ta
ambém d
do artigo 23,
pará
ágrafo 2º, do Decre
eto Federa
al 9.310/1
18;
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Art..3º. Deve
erá o Con
nselho de
e Regularrização Fundiária
F
procederr de
acorrdo com o regrame
ento da Lei
L Federa
al de regê
ência, e os disposittivos
mun
nicipais so
ob a espécie.
ágrafo 1º. O proces
sso de reg
gularizaçã
ão fundiá
ária se des
senvolverá no
Pará
âmb
bito do Co
onselho de
e Regularização Fu
undiária, e todos os
s atos dev
verão
ser apensado
os e decid
didos nos autos, devendo,
d
a
ainda,
o rrequerente ou
seu advogado
o ser intiimados de
d todas as
a exigên
ncias proc
cedimenta
ais e
proc
cessuais;
Pará
ágrafo 2º.. O términ
no do pro
ocedimento se darrá com a conclusã
ão do
proc
cesso, e que
q
deverá
á ser publicada portaria com
m o indefe
erimento ou o
defe
erimento do
d pedido;
a Em am
a)
mbos os ca
asos as ra
azões do deferimen
d
nto ou ind
deferimentto se
dará co
om a pub
blicação por
p
Porta
aria da em
missão de
e Certidão de
Regularização Fu
undiária;
Art..4º. Esta Portaria
a entra em
e
vigor na data
a de sua
a publica
ação,
revo
ogam-se as
a disposiç
ções em contrário;
c
Art.. 5º. Regis
stre-se. Pu
ublique-se
e. Cumprra-se.
Gabinete
e do Prefe
eito Munic
cipal de Quijingue
Q
Em 16 de
d janeiro de 2020.

WELI
LINGTON CAVALCA
ANTE DE GÓIS
Preffeito Municipal
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