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UTADO DO PIAul 

e eitura Munici al de Curral Novo do Piaui 
CNPJ nº 01.612.556/0001-00 

Av. Boa Esperança SJN - CEP 64.595-000 
Telefone: (89) 3466--0050 

Email: gabinetecnpl@yalloo.com.br 
Curral Novo do Plaul • PI 

DECRETO NII 017/2022, de 18 de abril de 2022. 

Situação anormal, caracterizada 
como SITUAÇÃO DE 
EMERG!NCIA, em toda extensão 
territorial do município de Curral 
Novo, Estado do Piauí, afetado 
pela ESTIAGEM 1.4.1.1.0, 
conforme PORTARIA/MOR NO 
260/2022. 

O Senhor Abel Francisco de Oliveira Junior, Prefeito do Município de Curral 
Novo do Piauí, localizado no estado do PIAUI, no uao de suas atribuições legais e 
nos termos da lei Orgãnica do Município e pelo Inciso VI do artigo 8° da Lei Federal 
nº 12.608, de 10 de abril de 2012. 

CONSIDERANDO que as irregularidades das ocorrências de chuva neste município 
não restaram capacidade hídrica suficiente para atender as necessidades destes 
munícipes quanto ao acesso à água potável própria para o consumo humano e 
animal, bem como para a produção agrícola safra 2021/2022; 

CONSIDERANDO que as poucas chuvas doa últimos 90 dias, afetaram diretamente 
os açudes e reservatórios do município, que não foram reabastecidos e estão com 
volumes baixos ou exauridos; 

CONSIDERANDO ainda a dificuldade financeira do município em dispor de recursos 
para prestar socorro às familias prejudicadas pela ESTIAGEM, e; 

CONSIDERANDO que o quadro do agravamento está evoluindo a cada dia no 
município e que a população Clama por medidas urgentes e Imprescindíveis no 
sentido de amenizar o SOfrimento de todos. 

CONSIDERANDO que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 
relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de situação de 
emergência. _L 

~-~Junior 

~;:.:::; 

DECRETA: 

Art. 1º • Fica Decretada Situação Anormal em toda extensão territorial no Município 
de Curral Novo, Estado do Piauí, caracteriza como SITUAÇÃO DE EMERGêNCIA. 

Art. 2º • As despesas decorrentes de ações preventivas deste decreto decorrerão da 
Dotação Orçamentária de reserva de contingência, autorizando-se o 
desencadeamento de ações emergenciais de respostas aos desastres. até o 
restabelecimento da normalidade. 

Art. 3º - Prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, 
contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos 
contratos. 

Art. 4º • Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e terá vigência de 180 (Cento e Oitenta) dias. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, aos 18 dias do mês de abril de 2022. 

ABEL FRANCl~VEIRAJUNIOR 
Prefeito Municipal 
Abel francisco de a Júnior 
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LEI N" 093/2022, de 12 de abril de 2022. 

"lnstfful a Po/ltica de Regu/8'/zaçlo Fundlllria no Municlpio da 

Cu,ra/ Novo do Piau/ - PI a dt, outras providências.• 

ABEL FRANCISCO DE Ol.NEIRA JONIOR, Prefeito Municipal de Curral Novo do Plaul, 

Estado do Piaul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, faÇO saber que a Gamara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° • Foca inst~ukla a Pollttca de Regularização Fundlána no MuniclpiO de Curral Novo do Piaul, com o 

propósito de disciplinar, nonnatizar e organizar o conjunto de ações e iniciativas jurldicas, urbanlsticas, 

ambientais e sociais destinadas à Incorporação dos núcleos urbanos informais consolidados, ao 

ordenamento territorial urbano do MuniclpiO de Curral Novo do Piaul, que visam à adequação das habitações 

irregulares, loteamentos Irregulares, tennos de _concessão de direito de uso e tltulos de aforamento 

preexistente$ êS conformações legais e à titulação de seus ocupantes, tendo por base as diretrizes e 

objetivos previstos nesta Lei, na Lei Federal nº 13.465/2017, no Decreto nº 9.310/2018 e na Lei nº 

14.118/2021 . 

Ptragrafo Unlco - o Poder Público Municipal formulara e desenvolverá no espaço urbano as pollticas de 

suas competências, de acordo com os princlpios de sustentabilidade econõmica, social, ambiental e 

ordenação tenitortal, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de fonna 

funcional. 

t 1° • A regularização fundiána basear-S&-à no direito social à moradia, no pleno desenvolvimento das 

funções sociais da propriedade urbana a no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

f 2" • As normas e procedimentos da Reurb promovida mediante Legitimação Fundiària somente pod&fão 

ser aplicados para aprovação de processos de regulanzação fundiària de núcleos urba~fonnals 

comprovadamente existentes e consolidados, na forma desta Lei, at6 22 de dezembro 8 ·m 

reconhecidos por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo Municipal. Abel · d,QJ,lnio, --e .. : OM.e.so.MS40 

f 3" - A Regularização Fundiária também podera ser promovida, individual ou coletivamente, em parceria 

com o MunicipiO, pelo Estado, pelos prOpriOS beneficiârios, por cooperativas habitacionais, associações de 

moradores, fundação, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse ptlbllco ou outras 

associações civis que tenham por finalidade atividades nas àreas do pesenvolvimento urbano ou 

regularizaçãO fundiária. 

§ ~ - Para atender à .-sidade de participação dos int8'9SSados seré Imprescindível a realização de pelo 

menos uma audiência ptlbllca com a comunidade, momento em que seré franqueada a palavra aos 

beneficiários do programa, bem como serão explicados, de forma suscinta, as etapas do processo e os 

beneficlos que serão dados à localidade. 

Art. 2" - A gestão do Programa de Regularizaçlo Fundiária de Curral Novo do Piaul caberá à Secretaria 

Municipal de Habltaçlo • Regulamaçlo Fund1Ar1a, conjuntamente com a Secretaria Municipal de 

Administração. de forma coordenada e integrada com demais Otgãos responsáveis pelas pollticas urbanas e 

sociais afins e com o apolo do setor jurldico da Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piaul. 

Art. 3" A pollttca de Reurb no MuniclpiO Curral Novo do Piaul tem como principies a segurança jurfdica das 

situações de posse mansa e pacifica em ocupações Informais consolidadas; a sustentabilidade econômica, 

sociale ambiental; a garantia do mlnlmo de ordenação territorial para ocupação e uso do solo de maneira 

eficiente e funcional e a garantia de infraestrutura básica para as comunidades regularizadas, devendo ainda 

observar os seguintes objetivos que regem o procedimento: 

1 . ldentlficação dos ntlcleos urbanos infonnals que devam ser regularizados e organizá-los, 

assegurando a prestação de S9MÇOS ptibllcos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições 

urbanlsticas e ambientais em relaçlo à situação de ocupação informal anterior, 

li • criação de unidades imoblliàrias compatlveis com o ordenamento urbano local, constituindo 
sobre ~as direitos reais em favor dos seus ocupantes; 

m . ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a 

pennanênda dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos infoonals regularizados; 

IV • ~ a integração social , com a consequente geração de emprego e renda; 

V • estimular a resoluçllo consensual dos conflitos, reforçando a cooperação entre 

MuniclpiO esocledade; 

VI • garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; 


