PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000.
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

FORMULÁRIO REURB
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SATANA DA VARGEM-MG
I - IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA
Nome Completo: ____________________________________________________________
RG: _______________________ Órgão Expedidor: ________ CPF: ___________________
Estado civil:__________________________ Nacionalidade: _________________________
Endereço: _________________________________________________________________
CEP: _________________________ Tel: ________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
2 - IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA
Dados da pessoa jurídica: ____________________________________________________
CNPJ: ______________________________ Nome do representante: _________________
CPF do representante: _________________________ Estado civil: ___________________
Endereço da Pessoa Jurídica: _________________________________________________
CEP: _________________________ Tel: ________________________________________
Email: ____________________________________________________________________
II - DADOS DO NÚCLEO [INFORMAR OS DADOS SE TIVER CONHECIMENTO]
Endereço da unidade a ser regularizada: _________________________________________
Bairro: _____________________________ Matrícula/transcrição de origem: ____________
Proprietário/loteador irregular do bairro: __________________________________________
Data de surgimento do bairro: _____________________
1. O bairro está localizado em área de propriedade da União ou do Estado? ( ) Sim ( ) Não
2. Há unidades em área de risco? ( ) Sim ( ) Não
3. Há unidades em área de APP? ( ) Sim ( ) Não
4. Há unidades às margens de reservatório artificial de água destinado à geração de energia
ou ao abastecimento público? ( ) Sim ( ) Não
5. Há unidades em área de mananciais? ( ) Sim ( ) Não
6. Há unidades em área de Unidade de Conservação de Uso Sustentável? ( ) Sim ( ) Não
7. Há unidades tombadas como patrimônio histórico e cultural? ( ) Sim ( ) Não
8. Há moradores que regularizaram sua unidade por usucapião ou outra forma?( )Não ( )Sim
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Em caso positivo informe as matrículas regularizadas: ______________________________
9. Marque se o bairro é dotado de alguma infraestrutura essencial abaixo:
•
•
•
•

Sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;
Sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual;
Rede de energia elétrica domiciliar;
Soluções de drenagem, quando necessárias.

10. Os ocupantes do bairro têm renda familiar de até cinco salários mínimos? ( )Sim ( )Não
11. Há zonas exclusivamente com unidades comerciais/ industrias no Núcleo? ( )Sim ( )Não
12. Há ações judiciais averbadas nas matrículas de origem? ( ) Sim ( ) Não
13. Sabe informar quem são os confrontantes do Núcleo a ser regularizado?
( ) Não ( ) Sim, quais: _______________________________________________________
III - PEDIDOS
Diante do exposto, requerem-se:
•
•
•
•
•

Instauração da Reurb;
Modalidade de Reurb pretendida: ( ) Reurb-S ( ) Reurb-E
Caso não seja fixada a modalidade em até 180 dias, seja expedida declaração neste
sentido;
Manifestação se há padrões técnicos municipais adicionais para observância do
Responsável Técnico;
Emissão da CRF (Certidão de Regularização Fundiária) e, preferencialmente, do
título de legitimação fundiária para fins de titulação dos ocupantes.

Nestes termos, solicita-se o deferimento
Santana da Vargem-MG, Data ______/_________/________.

Nome: ____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
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