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Regularização fundiária nas áreas da Amazônia legal

A regulamentação da Medida Provisória 458 foi objeto de três
decretos do Presidente da República, todos publicados no Diário
Oficial da União de 28.04.2009.
O Decreto nº 6.829, de 27.04.09, trata da regularização fundiária
das áreas urbanas situadas em terras da União no âmbito da
Amazônia Legal, definida pela Lei Complementar nº 124, de 3 de
janeiro de 2007.
O Decreto define as áreas urbanas consolidadas, o sistema viário
implantado e a densidade populacional bruta.
Regulamenta o pedido de doação de áreas ou de concessão de direito
real de uso feito pelo município ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário, relaciona os documentos a serem utilizados no pedido.
Exige que a outorga ao município da concessão de direito real de uso
das áreas localizadas integralmente nas áreas previstas no art. 22 da
Medida Provisória nº 458, de 2009, ocupadas por população de baixa
renda, poderá ser efetivada a partir da lavratura de auto de
demarcação mediante portaria expedida pela Secretaria do
Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
O Decreto nº 6.830, dispõe sobre a regularização fundiária de áreas
rurais situadas em terras da União arrecadadas pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA no âmbito da
Amazônia Legal.
Estabelece que o ocupante deverá ter sua principal atividade
econômica advinda da exploração do imóvel, sendo permitido ao
cônjuge ou companheiro ter renda complementar oriunda de outra
atividade econômica.
Exige a regularização de referidas terras através de cadastramento
por municípios, georreferenciamento após o cadastramento ou
vistoria e formalização de processo administrativo prévio à titulação.
Resolve que o cadastramento e reconhecimento da área não
implicarão em reconhecimento de domínio e que os serviços de
georreferenciamento poderão ser licitados, na modalidade de pregão,
para fins de registro de preço.
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Dispõe sobre as condições para benefício referente aos imóveis de até
quatro módulos fiscais, superior a quatro e até quinze módulos
fiscais.
Ressalta no art. 8º que caso a gleba a ser regularizada abranja
terrenos de marinha, marginais ou reservados, seus acrescidos ou
outras áreas insuscetíveis de alienação não demarcadas, caberá à
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério de Planejamento,
Orçamento e Gestão delimitar a faixa da gleba que não será
suscetível à alienação.
Os títulos de domínio de concessão de direito real de uso das áreas
arrecadadas serão expedidos na forma do art. 12 do Decreto.
Define que o valor do imóvel será pago pelo beneficiário em
prestações atualizadas monetariamente que serão arrecadas em 20
anos com carência de 3 anos.
O Decreto sem número, de 26.04.2009, cria na Presidência da
República o grupo executivo intergovernamental para a regularização
fundiária da Amazônia Legal, composta pelas entidades mencionadas
no art. 2º e com a competência definida no art. 3º.
Na composição do grupo serão convidados a participar das reuniões
os governadores dos estados compreendidos na área da Amazônia
Legal, conforme define o art. 2º da Lei Complementar nº 124, de
03.01.2007.
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Direito tributário
regime especial de tributação às
incorporações imobiliárias e às construções de unidades
habitacionais.
A Instrução Normativa nº 934, de 27.04.2009, da Secretaria da
Receita Federal, publicada no Diário Oficial da União, de 29.04.2009,
dispõe sobre o regime especial de tributação aplicável às
incorporações imobiliárias e sobre o pagamento unificado de
tributos aplicável às construções de unidades habitacionais
contratadas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.
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