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direcionados ao avanço do conhecimento, que, por sua vez, não será aprofundado de 

forma unilateral, linear ou isolado, mas sim, de maneira complexa às diversas demandas 

sociais. As Leis e Políticas Públicas têm impactado os rumos da sociedade 

contemporânea, surgindo a necessidade de atualizações e criação de novos cenários e 

perspectivas. 
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Experiência para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas 

de conhecimento. 
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todos/as para leitura do debate científico sobre sociedade, Leis e Políticas Públicas, com 
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RESUMO:  

O presente artigo teve como propósito destacar a regularização fundiária urbana 

sustentável como instrumento efetivo de acesso ao direito à moradia. Além de promover 

a inclusão social, a regularização de áreas ocupadas ilegalmente permite a inserção formal 

dessas moradias na economia local. Todavia, para sua efetivação se faz necessário um 

conjunto de ações e de gestão organizada, sendo que o Município possui posição 

estratégica para execução de políticas públicas habitacionais e fundiárias.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito de moradia. Sustentabilidade. Regularização fundiária 

urbana. 

 

SOCIAL SUSTAINABILITY OF THE URBAN FUNDIALIZATION LAW 

REGARDING SOCIAL HOUSING LAW 

ABSTRACT: 

The purpose of this article was to highlight sustainable urban land regularization as an 

effective instrument for accessing the right to housing. In addition to promoting social 

inclusion, the regularization of illegally occupied areas allows for the formal insertion of 

these dwellings in the local economy. However, a set of actions and organized 

management is necessary for its effectiveness, and the Municipality has a strategic 

position for the implementation of public housing and land policies. 

KEYWORDS: Housing right. Sustainability. urban land regularization. 
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INTRODUÇÃO  

No Brasil, a crescente demanda por terra e por moradia, em decorrência do 

processo de produção do espaço urbano pautada na competitividade, provocou a 

concentração desordenada da população e contribuiu para o caos das cidades. Entre vários 

fenômenos do caos social: violência; fome; doenças, enfatiza-se a exclusão social. 

Nesse contexto das ocupações irregulares de espaços públicos e privados, reflete 

a desorganização institucional para que assegure o acesso à moradia adequada. O 

problema das moradias inadequadas e sem o mínimo de estrutura habitacional gera 

transtornos de caráter organizacional nas cidades e concorre para impactos ambientais 

consideráveis. 

Por outro lado, a população com menor poder aquisitivo fica suscetível às 

consequências das ocupações irregulares, e, nessa condição são privados do acesso aos 

serviços essenciais como saneamento básico, abastecimento de água, iluminação pública, 

redes de energia elétrica, saúde, educação, segurança, asfaltamento, e expostos a toda 

espécie de insalubridade. 

A regularização fundiária, apresentada pelo Estatuto da Cidade (Lei 

n.°10.257/2001), foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de 

corrigir ou ao menos minimizar as falhas encontradas nas habitações populares das 

cidades. Intenta retirar da informalidade determinados espaços urbanos e seus ocupantes, 

no sentido de promover o acesso à moradia adequada, além de proporcionar paz social e 

segurança jurídica.  

Nesse sentido, o poder público municipal possui papel fundamental e estratégico 

na execução das políticas e concretização das ações urbanísticas. A maneira como dirige 

a regularização fundiária pode assegurar de forma efetiva a participação da população 

destinatária no processo de composição do espaço urbano, bem como garantir o 

cumprimento dos direitos fundamentais. 

Desta forma, no presente artigo será feita a apresentação do direito fundamental 

de moradia. Posteriormente será apreciado do instituto da regularização fundiária urbana 

sustentável, e abordado o papel do município na elaboração de políticas públicas e 

promoção da participação democrática.  
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O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA  

O Direito a moradia foi inserido no texto constitucional como um direito 

fundamental e social a partir da EC. n° 26/2000, e tem como base o princípio da dignidade 

da pessoa humana.  

Trata-se, portanto, de um direito fundamental autônomo, e apontado inclusive, 

como um direito da personalidade no que tange sua vinculação a dignidade da pessoa 

humana e às possibilidades para o desenvolvimento integral da personalidade (SARLET, 

2015) 

No âmbito do direito internacional à moradia foi reconhecida pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 como elemento inerente a um padrão de vida 

adequado (ONU, 1948). 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado 

pelo Brasil através do Decreto n° 591/1992, considerou o direito de moradia como 

universal, destacando que:  

ARTIGO 11 - 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o 

direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua 

família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, 

assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida (...) 

(BRASIL, 1990). 

Outrossim, acerca do Art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais acima descrito, o comitê responsável pela pasta apresentou o 

Comentário Geral de n° 04, que além de proferir outras manifestações considerou que,  

(...) o direito ao alojamento não deve entender-se em sentido restrito. 

Não se trata aqui de proporcionar um simples tecto a servir de abrigo 

ou de considerar o direito ao alojamento exclusivamente como um bem. 

Pelo contrário, deve ser visto como o direito a um lugar onde seja 

possível viver em segurança, em paz e com dignidade. (...) O controlo 

efectivo da situação da habitação é outra obrigação imediata dos 

Estados Partes. Para dar cumprimento às obrigações decorrentes do 

artigo 11.o, n.º 1 estes devem demonstrar, nomeadamente, que tomaram 

todas as medidas necessárias, quer no plano nacional, quer no âmbito 

da cooperação internacional, para identificar a extensão, no seu 

território, do problema das pessoas sem-abrigo e mal alojadas. 

(COMPILAÇÃO DE INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS, 2009, p. 111 e 113). 
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Diante da importância em se garantir uma habitação digna, a partir da denominada 

Agenda 2030, a ONU em conjunto com os parceiros no Brasil trabalha no sentido de 

atingir 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Referidos objetivos abordam os 

principais desafios de desenvolvimento a serem enfrentados no Brasil e no mundo. 

O compromisso foi assinado por 193 países e propôs o trabalho conjunto de toda 

a sociedade para um mundo mais justo, igualitário e sustentável, e, no tema cidades e 

comunidades sustentáveis apresenta como objetivo de n.°11.1, “até 2030, garantir o 

acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos 

e urbanizar as favelas” (ONU, 2020). 

De acordo com Silva (2014, p. 318) a obtenção da casa própria pode ser um 

complemento indispensável para a efetivação do direito à moradia. Contudo, esclarece 

que o direito de moradia não se resume ao direito em obter a casa própria (SILVA, 2014). 

Robert Alexy classifica a moradia como um direito à prestação em sentido estrito. 

Segundo ele, direitos à prestação em sentido estrito são direitos do indivíduo, em face do 

Estado, a algo que, se o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se 

houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também obter de particulares (2015, 

p. 499). 

Nos ensinamentos de Agra (2018, p. 319), parte da doutrina opta por classificar 

os direitos sociais em direitos negativos, de defesa, e direitos positivos, de atuação, 

mesmo sabendo que eles possuem uma taxionomia bastante diversificada.  

Abordando o direito social de moradia Sarlet ensina que o duplo aspecto deve ser 

observado em igualdade de condições pelo Estado. A propósito,  

o direito social à moradia abrange um complexo de posições jurídicas 

objetivas e subjetivas, de natureza negativa (direito de defesa) e positiva 

(direito a prestações). Na condição de direito de defesa (negativo), o 

direito à moradia impede que a pessoa seja privada arbitrariamente e 

sem alternativas de uma moradia digna, por ato do Estado ou de outros 

particulares (2015, s/n.). 

Todavia, o apontamento principal do direito à moradia se encontra em sua face 

positiva, que consiste no direito de obter uma moradia digna e adequada, revelando se 

como um direito positivo de caráter prestacional, porque legitima a pretensão do seu 

titular à realização do direito via ação positiva do Estado (SILVA, 2014, p. 319).  
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A princípio, todas as instâncias da ordem federativa são competentes para a 

promoção do desenvolvimento urbano, incluindo neste o estabelecimento de programas 

habitacionais. Cada uma dentro de seu campo de atuação em conformidade com os 

interesses envolvidos.  

Desta forma, não há que se falar em hierarquização das competências, mas sim 

verticalização, de forma que os assuntos em que haja incidência de normas gerais de 

competência da União, os demais entes devam respeitar, para que posteriormente possam 

tratar dos assuntos mais específicos, observados os interesses de cada um (DI SARNO, 

2004). 

Nesse aspecto, em que pese a competência privativa da União para edição de 

diretrizes para o desenvolvimento urbano e regras gerais sobre direito urbanístico (Art. 

21, XX, CF/88), foi conferido aos municípios a autoria para concepção e execução de 

políticas públicas, ao atribuir ao ente federativo a elaboração dos planos diretores como 

instrumento de política urbana de desenvolvimento urbano, a ordenação do 

desenvolvimento das funções da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes 

(BRASIL, 1988). E na mesma direção conferiu expressamente aos municípios por meio 

do art. 30 a competência para a promoção adequada do ordenamento territorial, através 

de planejamentos e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.  

Os municípios possuem, portanto, posição estratégica para execução de políticas 

públicas habitacionais, e se apresentam como parte essencial para a promoção social e 

democrática, além de possibilitar efetividade dos direitos sociais.  

Dellagerisi, Villa e Morais (2012, p. 130) afirmam que, 

os atos do poder público só serão efetivos na prática se atenderem a 

necessidade da população a que se destina. Embora existam normas 

constitucionais que informem determinados deveres à Administração 

Pública, os meios adotados para realização dos fins constitucionais 

permitem colocar a pergunta quanto à efetividade e eficácia das normas 

constitucionais.  

Esclarecem ainda os autores que para elaboração de políticas públicas deve haver 

uma aproximação entre o poder público e a população de forma a melhor identificar quais 

são as reais necessidades dos moradores (DELLAGERISI, VILLA E MORAIS, 2012). 
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De outro modo compreender a moradia como sendo habitável, digna e adequada 

inclui segurança, infraestrutura e equipamentos públicos disponíveis como transporte, 

abastecimento de água e energia, saneamento básico, acesso a escolas, creches, áreas de 

lazer e cultura, redes de saúde pública, coletas de lixo, limpeza pública, proteção contra 

frio, chuvas, umidade, desmoronamentos, inundações e outras intempéries. 

Nesse contexto, o poder público municipal possui um papel de extrema 

importância na concretização do direito de moradia, diante de seu papel na organização e 

adequação do espaço urbano, observando os princípios e diretrizes intrínsecos ao 

desenvolvimento equilibrado para a população local.  

 

A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA SUSTENTÁVEL 

A ocupação de espaços irregulares pela população menos favorecida se apresenta 

como um problema antigo. Sem outras opções, famílias de baixa renda acabam por ocupar 

locais, identificados como aglomerado subnormal, e sem o mínimo de dignidade e 

infraestrutura adequada.  

Conforme o Censo 2010 do IBGE, o Brasil tinha cerca de 11,4 milhões de pessoas 

morando em favelas (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2019). Nesse quadro, as ações 

urbanísticas, quando empregadas de forma efetiva, favorecem o bem estar nas cidades e 

de sua população, atenuando as consequências dos aglomerados subnormais. 

Segundo Di Sarno, (2004, s/n) nos últimos dois séculos, a forma de organização 

do espaço habitado mudou drasticamente, de uma sociedade rural passamos a ser uma 

sociedade urbana. Esse adensamento inédito na civilização trouxe profundas 

consequências sociais, econômicas, políticas e jurídicas. 

No século XIX, problemas de urbanização estavam centralizados na questão 

sanitária ou estética da cidade. Todavia, no século XX, com o crescimento das cidades e 

a migração da população do campo para os centros urbanos foi necessário voltar a atenção 

para outras questões, além das já mencionadas, como a elaboração de normas jurídicas 

que disciplinavam as edificações e o estabelecimento de alguns planos urbanísticos (DI 

SARNO, 2004).  
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O desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de pólos econômicos refletiram 

na organização das cidades e na motivação da população (DISARNO, 2004, p. 4). Por 

conseguinte, esse processo de urbanização provocou a estimulação da sociedade ao 

consumo, fazendo com que a população procurasse os centros com o objetivo de 

aquisição de bens (DI SARNO, 2004).  

Outrossim, como ponto de partida para a problemática urbana, Henri Lefebvre 

([1968] 2011) apresenta o processo de industrialização e o capitalismo concorrencial. 

Segundo o autor, 

quando a industrialização começa, quando nasce o capitalismo 

concorrencial com a burguesia especificamente industrial, a Cidade já 

tem uma poderosa realidade. O fenômeno urbano se estende sobre uma 

grande parte do território, nos grandes países industriais. Atravessa 

alegremente as fronteiras nacionais (...) As concentrações urbanas 

tornam-se gigantescas, as populações se amontoam atingindo 

densidades inquietantes (por unidade de superfície ou de habitação) 

(1991, p. 12). 

Esse movimento de aglomeração nas cidades gerou enormes desigualdades e 

contribuiu para a exclusão de grupos sociais, ocasionando o caos e insustentabilidade 

urbana que se vive hoje, e nessa conjuntura surgiu o problema do acesso à moradia, pois 

parcela considerável da população não possui condições financeiras para obtenção da 

moradia digna através do mercado formal ou programas públicos de habitação, razão pela 

qual acabam por ocupar espaços inadequados nos grandes centros e pelos cantos das 

cidades para se alojarem com suas famílias.  

Milton Santos (1993, p. 96) vincula o problema do acesso à terra e à habitação à 

especulação imobiliária. Segundo este autor, o déficit de residências também leva à 

especulação e os dois juntos conduzem à periferização da população mais pobre e, de 

novo, ao aumento do tamanho urbano.  

Diante desse histórico, a regularização fundiária surge no sentido de corrigir as 

anormalidades decorrentes das ocupações indevidas, e como alternativa de política 

pública de melhoria das condições de vida dos moradores de baixa renda, os quais estão, 

de certo modo, excluídos da sociedade.  
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O fundamento constitucional da instituição do procedimento de regularização 

fundiária é apresentado inicialmente nos objetivos fundamentais previstos no artigo 3.° 41 

De outro modo, além da previsão constitucional do direito social de moradia como sendo 

mais um parâmetro para a regularização fundiária, este instituto se sobressai com a 

previsão constitucional do estabelecimento da política de desenvolvimento urbano 

descrita no art. 182, e a usucapião especial urbana contida no art. 183.  

Diante da necessidade em se regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal de 1988, restabelecer e compor a ordem urbana, a regularização fundiária é 

indicada pelo artigo 2.°, XIV do Estatuto da Cidade (10.257/2001)42como instrumento 

jurídico e diretriz geral de política urbana consistente num conjunto de medidas a serem 

alcançadas pelo Poder Público.  

Santos (2018, p. 54) consagra que o Estatuto da Cidade estabelece um conjunto 

de instrumentos que podem ser aplicados pelo ente municipal nessas distintas categorias 

de regularização, porém complementares e indissociáveis para que o processo de 

regularização alcance o desempenho e impacto esperados no ambiente urbano. 

O Estatuto da Cidade estabelece o plano diretor como instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. Conforme preceitua Pedrosa (2018, p. 

841) trata-se de elemento essencial para política de desenvolvimento e expansão urbana.  

De outro modo, o plano diretor tem como função estabelecer a política de 

ocupação e uso do solo urbano, determinando, por exemplo, em que áreas serão 

permitidas o exercício de determinadas atividades econômicas, quais os bairros 

residenciais, as áreas de lazer, os limites ao direito de construir, entre outros aspectos, de 

modo a garantir adequada qualidade de vida à população (PEDROSA, 2018, p. 841). 

Segundo José Afonso Carvalho Filho (2009), a regularização fundiária se 

fundamenta na conversão de situações de fato relacionadas à posse e uso de imóveis em 

 
41 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. (BRASIL, 1988) 

42Art. 2.° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e 

ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 
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situações jurídicas. O referido instrumento se tornou, portanto, imprescindível diante da 

proliferação das cidades e ocorrências de ocupações irregulares, e, além de promover a 

cidadania, deve estar associado a outras políticas públicas.  

Diante da necessidade de se promover uma maior efetividade legislativa na 

questão da regularização fundiária urbana e lidar com a deficiência habitacional, foi 

promulgada a Lei Federal nº 11.977/09 que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida 

e regulamentou, no capítulo III, a regularização fundiária urbana em âmbito nacional.  

Contudo, o capítulo III acima indicado foi revogado pela Medida Provisória n° 

759, de 22 de dezembro de 2016, convertida na Lei Ordinária n.°13.465 de 11 de julho 

de 2017, atualmente em vigor e que dispõe sobre novas regras acerca da regularização 

fundiária. 

A partir do art. 9º da lei 13.465/2017, a regularização fundiária urbana, ora 

nominada como Reurb, consiste em um conjunto de normas gerais e procedimentais que 

abrangem medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais (BRASIL, 2017).  

Na visão de Paiva (2013, s/n) o conjunto de medidas visam a regularização de 

assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito 

social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Seguindo ainda o disposto na lei, a regularização fundiária urbana comporta duas 

modalidades conforme previsto no art. 13, sendo denominadas Reurb-S e Reurb-E: 

Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S), cuja ocupação de núcleos 

informais se dá por população de baixa renda, e Regularização Fundiária de Interesse 

Específico (Reurb-E) caracterizada pela ocupação por pessoas não classificadas como de 

baixa renda. 

Para que a regularização fundiária progrida de maneira efetiva, o meio urbano 

necessita do impulso municipal, que atuará em conjunto com a sociedade na forma de 

gestão compartilhada (SANTOS, 2018). 
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A esse respeito, Bosselmann (2015, p. 87) destaca que, sem a participação efetiva 

da sociedade civil e a transparência da governança, o desenvolvimento sustentável 

continuará a ser uma promessa não cumprida. 

Outrossim, o planejamento urbano deve ser realizado de modo a propiciar a 

expressão das mais distintas manifestações culturais, assim como o fomento e a 

preservação de espaços de integração, em que possam conviver de forma harmônica os 

mais distintos sujeitos (PEDROSA, 2018, P. 841/842). 

Evidenciar a importância da regularização fundiária no contexto da cidade, como 

um instrumento que viabiliza a garantia do direito a moradia e favorece o acesso das 

políticas públicas à população que vive em situação precária, fortalece o pensamento de 

que a sustentabilidade é essencial.  

Nos termos do que dispõe o § 1º do Art. 9 da lei 13.465/2017, os poderes públicos 

formularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo 

com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação 

territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de 

forma funcional (BRASIL, 2017). 

Ao propor ensinamentos sobre o conceito fundamental de sustentabilidade, Boff 

contribui dizendo que,  

A sustentabilidade consiste num conjunto de processos e ações que se 

destinam a manter a vitalidade e a integridade da Mãe Terra, a 

preservação de seus ecossistemas com todos os elementos físicos, 

químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a produção da 

vida, o atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações 

e a continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da 

civilização humana em suas várias expressões (2015, p. 14). 

A sustentabilidade configura-se como uma dimensão auto compreensiva de uma 

constituição que leve a sério a salvaguarda da comunidade política em que se insere 

(CANOTILHO, 2010, p. 08). 

O debate sobre a sustentabilidade contemporânea, nessa linha de pensamento, 

deve ser percebido em sua pluralidade, não sendo viável uma compreensão reducionista 

de sua proposta ou que ignora locais de produção de conhecimento, antes tidos como 

“subalternos” ou “subdesenvolvidos” (AQUINO; DIAS, 2019, p. 6). 
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De acordo com Freitas (2012, p. 59) na dimensão social da sustentabilidade, 

abrigam se os direitos fundamentais sociais, que requerem os correspondentes programas 

relacionados à universalização, com eficiência e eficácia, sob pena de o modelo de 

governança (pública e privada) ser autofágico, e numa palavra, insustentável.  

Compreender, portanto, que a regularização fundiária de forma sustentável vai 

muito além de corrigir loteamentos e espaços ocupados ilegalmente e de recuperar 

assentamentos urbanos. Trata-se de um processo atrelado ao reconhecimento de direitos 

fundamentais protegidos pela Carta Constitucional, como o direito à moradia e à cidade 

saudável e equilibrada com o meio ambiente. Desta forma, à população considerada de 

baixa renda é garantida a posse segura, acesso a serviços públicos de caráter essencial, 

além de possibilitar obtenção de financiamentos acessíveis para melhorias habitacionais. 

Por outro lado, a regularização fundiária precisa ser vista como obrigação social 

dos gestores públicos, para os cidadãos terem mais autonomia e, consequentemente, 

produzirem crescimento econômico e social (MAIA, 2021, s/n). 

No que tange a competência do Poder Público Municipal, a este cabe a ordenação 

do uso do solo, sendo de fato o principal ator na regularização fundiária e sujeito 

imprescindível no esclarecimento à população acerca das políticas públicas ofertadas, no 

sentido de promover a participação social e democrática, e assim garantir uma maior 

efetividade dos direitos sociais. 

Conclui-se, portanto, que a regularização fundiária sustentável compreende o 

desenvolvimento e melhoria social aos que vivem na informalidade e lhes possibilita o 

acesso a serviços públicos essenciais e de qualidade. Ademais, o instituto promove um 

ganho na economia local, e influencia de forma positiva na sustentabilidade social, 

ambiental e econômica. Contudo, os resultados positivos só serão possíveis quando 

envolver a atuação positiva e efetiva por parte do poder público, através da participação 

e preparação de seus gestores e a elaboração de políticas públicas urbanísticas eficientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Além de garantir o direito social digno à moradia, a regularização fundiária 

urbana, em especial a de interesse social, estabelece segurança e tranquilidade à 

população mais carente, sem contar outros benefícios obtidos como o equilíbrio do meio 

ambiente, o favorecimento da função social da propriedade e inclusão social através da 

participação justa e democrática.  

Conforme esclarece Bodnar (2017, p. 23) A regularização fundiária sustentável 

pode ser um dos principais instrumentos para a acolhida desta multiplicidade de direitos. 

Todo o processo vai muito além da mera concessão de títulos e correção de falhas 

ocupacionais.  

De todo modo, o município possui papel fundamental e estratégico na execução 

das políticas e concretização das ações urbanísticas. Outrossim, a participação da 

população diretamente interessada contribui para o efetivo cumprimento dos direitos 

fundamentais, fortalecendo ainda a democracia participativa. 

Diante dos fatos, pode se constatar que a regularização fundiária sustentável 

possibilita o acesso à moradia digna e adequada à população menos favorecida, permite 

o levantamento e análise de riscos das ocupações, realização de projetos para criação de 

espaços públicos e privados, adequações de saneamento básico, iluminação pública, 

asfaltamento, acesso a abastecimento de água e energia, redes públicas de saúde, 

educação, segurança, lazer, transporte, dentre outros. Não se resumindo a mera concessão 

da titulação e o registro no Ofício de Registro Imobiliário. 
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