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CASA LEGAL 

SUA CASA EM SEU NOME PARA SEMPRE 

 

O Casa Legal é um programa que foi criado pela Prefeitura de Buritirama 

para regularizar a situação das pessoas que têm imóvel (terreno ou ‘casa’) 

em áreas do Município ou privadas sem titulação. Com a nova formatação 

da regularização fundiária, determinada pela Lei Federal nº 13.465 de 2017, 

você agora recebe o seu registro de propriedade definitivo, com tudo 

registrado no cartório e o melhor: sem precisar pagar nada. 

A regularização é um processo administrativo, que tem o objetivo de trazer 

o imóvel para a guarda do Direito. Isso garante que aquelas áreas urbanas 

consideradas informais sejam regularizadas e permite que os locais tenham 

a possibilidade de receber investimentos de infraestrutura. 

Os títulos serão entregues a várias famílias, que terão seus imóveis 

regulamentados, recebendo a garantia da proteção do patrimônio familiar, 

dos investimentos já feitos, além da valorização e geração de emprego e 

renda. 

 

A Prefeitura vai até você: receba o cadastrador do Casa Legal na sua 

comunidade e regularize a sua ‘casa’ ou terreno. É mais segurança para você 

sua família! 

Veja o que você precisa para se beneficiar: 

- A unidade imobiliária urbana deverá ser integrante de núcleo urbano 

informal consolidado comprovadamente existente em 22 de dezembro de 

2016; 

- O beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel 

urbano ou rural; 

- O beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou 

fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em 

núcleo urbano distinto; 

- O núcleo urbano informal deverá ser constituído predominantemente por 

população de baixa renda (renda familiar de até 2 salários mínimos). 

Se ligue!! 

> O Casa Legal é totalmente gratuito para quem tem renda familiar de 

até 02 (dois) salários mínimos, inclusive a emissão da Escritura de 

Propriedade no Cartório de Imóveis de Buritirama 
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> O Casa Legal não tem nenhuma relação com a cobrança de IPTU. 

  

Como fazer para receber a sua escritura: 

Para o seu imóvel ser incluído no Casa Legal, basta esperar o contato de um 

cadastrador da Prefeitura quando ele estiver no seu núcleo urbano informal.  

  

Documentos que você precisa apresentar: 

 

Carteira de identidade; 

CPF; 

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (se houver); 

Recibo de pagamento de IPTU (se houver); 

Comprovante de residência (luz/água); 

Comprovante de renda (se houver). 

Se você for casado, apresente também: 

 

 Carteira de Identidade do cônjuge; 

 CPF do cônjuge; 

 Certidão de Casamento. 

Se for viúvo, apresente também: 

Certidão de Casamento; 

Atestado de Óbito. 

 

Se for separado judicialmente, apresente também: 

Certidão de Casamento com averbação; 

Carta de Sentença (partilha de bens). 

OUTROS DOCUMENTOS QUE PODEM SER APRESENTADOS 

Escrituras de divórcio, separação, dissolução de união estável e inventário 

sem partilha de bens e direitos 
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Escrituras de declaração de união estável e homoafetiva, de pacto 

antenupcial e contrato de namoro 

 

Declarações assinadas pelo beneficiário do Programa. 

 O que você deve fazer após receber a escritura de propriedade: 

Este primeiro registro também é gratuito. Você receberá em suas mãos a 

Escritura de Propriedade (Legitimação Fundiária ou outro instrumento de 

Titulação previsto em lei) registrada pelo Cartório de Imóveis.  

 

CONFIRAR AS ETAPAS 

1ª ETAPA: Lançamento do Programa dia 22 de setembro pelo Prefeito 

Municipal e Comissão/Equipe Técnica do Programa CASA LEGAL. 

2ª ETAPA: Reunião entre a Comissão/equipe do programa Casa Legal e 

moradores do núcleo. 

3ª ETAPA: A Prefeitura vai realizar a selagem e o cadastro dos moradores 

do núcleo. 

4ª ETAPA: Solicitação dos documentos necessários dos moradores. 

5ª ETAPA: Análise do processo pela Comissão de REURB. 

6ª ETAPA: Aprovação do Projeto de REURB pela Comissão de REURB. 

7ª ETAPA: Entrega da Escritura de Propriedade (Legitimação Fundiário ou 

outro instrumento de titulação previsto em lei) registrada pelo Cartório de 

Imóveis aos moradores do núcleo. 


