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“Dispõe sobre a regulamentação da Lei 4.009 de 21 de Maio de 2021 – 
Estabelece prazo para regularização de imóveis urbanos”. 
 

MARCOS AURÉLIO SORIANO, Prefeito Municipal de Pitangueiras, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando, o disposto no artigo 6º da Lei nº 4.009 de 21 de Maio de 2021 e o 
volume permanente e recorrente de projetos recebidos pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura com o propósito de regularização de construções; 

Considerando, o Inciso VII do artigo 30 da Constituição Federal que estabelece a 
competência do município em promover o adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo; 

Considerando, a Lei Municipal nº 962/77 – Código de Obras, que prevê no artigo 4º a 
obrigatoriedade de Alvará municipal para qualquer tipo de construção e que em seu 
artigo 6º determina como única possibilidade para aprovação de projetos obediência 
ao próprio Código de Obras; 

Considerando, que na Lei Municipal nº 3.399/16 em seu artigo 56 admite que o 
Código de Obras dispõe de procedimentos para licenciamento de obras ou 
edificações, entretanto nada versa sobre o tema;  

DECRETA 

Art. 1º. A possibilidade de regularização dos imóveis urbanos construídos no 
Município, sem observância das normas urbanísticas, previstas no plano diretor e 
código de obras vigentes, se efetivará desde que obedecidas às condições previstas 
naquela lei e pelas complementares abaixo descritas: 
 
I – Os pedidos de regularização deverão ser protocolados no balcão de atendimento 
ao público na Prefeitura Municipal, instruídos com requerimento firmado pelo 
proprietário cuja comprovação da propriedade será amparada através da Certidão de 
Matrícula válida do imóvel constante no Cartório de Registro de Imóveis de 
Pitangueiras, o projeto arquitetônico e memorial descritivo, ART do responsável 
técnico pela edificação, comprovantes de recolhimento da taxa de aprovação do 
projeto, bem como da multa prevista no art. 4º da Lei 4.009/21. Para a apuração da 
área sujeita à aplicação da referida multa o processo deverá ser remetido para a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, que quantificará as áreas e emitirá 
SOLICITAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA, informando a metragem quadrada 
irregular apurada na análise, para seja recolhido pelo requente a respectiva multa, 
cuja guia de recolhimento será emitida pelo Balcão de Atendimento. O processo 



somente será acolhido após o recolhimento integral da multa, ou da primeira parcela, 
caso ocorra o parcelamento da multa previsto no artigo 4º da Lei 4.009/21 O não 
recolhimento da referida multa dentro do período de 30 dias, ensejará na desistência 
do pedido e consequentemente seu arquivamento e as parcelas vincendas serão 
inseridas em dívida ativa.  
 
II – O Projeto deverá ser apresentado em formato padrão, conforme especificações da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, ANEXO I. 
 
III – A apresentação de comprovação documental de que o projeto reúne condições 
para habilitar-se ao disposto na Lei, subsidiando a conseqüente emissão de alvará de 
regularização, tais como carnê de IPTU do ano de 2017, data esta última que ocorreu 
o lançamento auferido através do levantamento fotográfico feito no ano de 2015 para 
constatação da pré-existência das áreas construídas, além de outros documentos 
conforme exigência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
IV - A secretaria de infraestrutura restringirá a análise do projeto de regularização aos 
seguintes itens: 

- Triagem da documentação, manifestação da fiscalização de obras quanto à 
existência de invasão em área pública e quanto à compatibilidade entre o 
projeto apresentado e a situação real em 2015, por meio da confrontação com 
a base fotográfica realizada pelo município; 
- Constatação da área construída irregularmente e emissão da Solicitação de 
Recolhimento de Multa; 
 

Todas as demais exigências legais e informações, além dos itens acima 
especificados, constantes dos projetos apresentados, serão de exclusiva 
responsabilidade dos profissionais habilitados que, na forma das leis a que estão 
submetidos, responderão pelas técnicas e formas de ocupação adotadas em projeto. 
 
Caso exista área construída após 2015, será analisado se esta obedece às normas 
urbanísticas previstas no plano diretor e código de obras vigentes e somente serão 
aprovados os projetos que atendam as leis municipais. 
 
 
V – Caso a regularização seja parcial, ou seja, exista alvará ou habite-se anterior a 
2015, que regularize parte da construção este deverá ser apresentado e constar no 
quadro de áreas. 
 
VI – Os projetos a serem apresentados para regularização pelo advento da Lei 
4.009/21 deverão conter como título: “Projeto de Regularização de acordo com a 
Lei nº 4.009/2021” e deverão conter quadro de áreas explicitando a área a ser 
regularizada como forma de subsídio à verificação por parte da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura. Caso exista área a regularizar que não requeira a aplicação da 
referida lei, deverá ser descrita no quadro de áreas como “Área a regularizar 



construída após 2015”, além da descrição “Regularização de acordo com a Lei 
4.009/21” 
 
VII – Em todos os processos de regularização deve ser apresentada a Anotação de 
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica ou Termo de 
Responsabilidade Técnica do profissional competente, referente à totalidade da 
construção. 
 
VIII – Imóveis regularizados com o benefício trazido pela Lei 4.009/21, não serão 
passíveis de novos processos de regularização gozando do mesmo dispositivo 
durante a vigência da citada lei, vez que na primeira regularização solicitada deverá 
ser realizada vistoria pelo fiscal de obras para atestar que o projeto apresentado 
coincide com a construção inspecionada e daquele momento em diante qualquer 
outra solicitação indicam nova construção irregular. 
 
PARÁGRAFO 1º - A regularização a que se refere o caput deste artigo se aplica 
exclusivamente às construções, excetuando-se portanto quaisquer regularizações 
fundiárias ou referentes à dimensões dos lotes.  
 
 
Art. 2º. Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 12º da Lei 962/77, por 
se tratar de regularização de construção existente, o responsável técnico garante a 
habitabilidade da construção, portanto, após a expedição do Alvará de Regularização 
deverá ser requerida a certidão de habite-se nos termos do código de obras, instruída 
com projeto arquitetônico completo do imóvel como subsídio à fiscalização de obras 
em observância à SUBSEÇÃO III da SEÇÃO IV do PLANO DIRETOR, mediante o 
recolhimento da respectiva taxa prevista no código tributário municipal. 
 
Art. 3º. Este decreto não exclui demais obrigações previstas na legislação municipal. 
 
Art. 4º. Este decreto entra em vigor após sua publicação 
 
 

Pitangueiras, 17 de junho de 2021 
 
 
 

Marcos Aurélio Soriano 
Prefeito 
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