
CASA LEGAL
PAPEL NA MÃO

Marianna Albuquerque
Lucíola Maia
Dauane Santana

Coordenadoria Geral de 
Desenvolvimento Urbano - COGEDURB

Grupo:

SEPLOG



CASA LEGAL
PAPEL NA MÃO

O projeto CASA LEGAL, PAPEL NA MÃO é um apl ica�vo para 
celular que irá facilitar o cadastramento e a iden�ficação das famílias 
que ocupam áreas urbanas consolidadas ou não e que buscam a 
regularização fundiária urbanís�ca, ambiental, social e jurídica do seu imóvel.

OBJETIVO

PÚBLICO ALVO

O PROJETO 

O obje�vo do projeto CASA LEGAL, PAPEL NA MÃO é a desburocra�zação e 
a o�mização dos procedimentos para a regularização fundiária visto que a par�r 
da Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, fica permi�do não apenas ao 
Poder Público como também aos proprietários e beneficiários, seja individual 
ou cole�vamente, requerer a regularização de seus imóveis. 

Moradores e ocupantes dos 
núcleos urbanos informais 
c o n s o l i d a d o s  o u  n ã o

Poder Público Municipal



JUSTIFICATIVA

DESAFIO

RESULTADOS - IMPACTOS

A Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, tem como premissa a simplificação dos processos 
de regularização fundiária, reunindo todas as medidas que visam à garan�a ao �tulo e ao 
direito real das famílias que moram nos núcleos urbanos informais. Seguindo esta mesma 
premissa o município de Aracaju pensando na aplicabilidade da lei cria o projeto
CASA LEGAL, PAPEL NA MÃO no intuito de simplificar processos que atualmente duram mais 
de 18 anos para serem concluídos e mesmo assim não são eficientes, gerando um alto custo 
aos cofres municipais.

O grande desafio do projeto CASA LEGAL, PAPEL NA MÃO é que num prazo de até 04 anos após 
a sua implantação, todas as unidades residenciais irregulares estejam iden�ficadas, 
mapeadas (georreferenciadas) e regularizadas para que o morador possa ter o �tulo do seu 
imóvel de maneira rápida e sem burocracia.

Entre os impactos e resultados para a Prefeitura Municipal de Aracaju, pontuamos a agilidade 
nos procedimentos para regularizar os terrenos, de forma cole�va, ao invés de um a um, 
agilidade nos procedimentos cartoriais, segurança jurídica, além do impacto na arrecadação 
de  ITBI e ISS, entre outros. Ademais a par�r do mapeamento de todos as unidades residenciais
irregulares teremos uma melhor visualização do território aracajuano, possibilitando assim
um planejamento e gestão urbana mais efe�vos.



CASA LEGAL
PAPEL NA MÃO

Casa legal, papel na mão é um projeto
de regularização fundiária da Prefeitura
Municipal de Aracaju. Aqui o beneficiário 
pode realizar seu cadastro e acompanhar 
o processo de titulação.

Realize seu cadastro!

usuário servidor

senha

Esqueceu a senha ou usuário? clique aqui

Não tem conta? crie agora

Seja Bem-Vindo(a)!

CASA LEGAL
PAPEL NA MÃO



IN
TE
RF
AC
E 
DO
 U
SU
ÁR
IO

Cadastro de 
Regularização Fundiária

Dados do Domicílio

Identificação do Beneficiário

Comprovantes Digitalizados

Endereço:

Bairro ou Ocupação:

Nome Completo:

Mãe:

Pai:

Data de Nascimento:

Estado Civil: Nacionalidade:

Sexo:

Naturalidade:

CPF:

Telefone: Email:

Órgão 
Expedidor:

Emissão:

UF: NIS:

___/___/___

___/___/___

(DDD)___________

N° de porta:

Localização:

N° Deso ou
Energisa:

SITUAÇÃO DO 
C A D A S T R O

COMPLETO

Para maiores 
informações:

4009-7912

OU

SITUAÇÃO DO 
C A D A S T R O

PENDENTE

*dirija-se ao CRAS
 mais próximo 

X

ENVIAR
FORMULÁRIO

Esta opção aparecerá 
apenas depois do envio 
do formulário preenchido.

1

*Os campos 
de cor 
laranja 

conterão 2 
ou mais 
opções 

de seleção 
para resposta.

Escolaridade:

Trabalha 
atualmente: Ocupação Atual:

Renda Mensal:Profissão:

NIS:

___/___/___ ___/___/___

Recebe algum auxílio governamental*:

Nome do Programa:

CPF:

CPF (cônjuge):

RG:

RG (cônjuge):

Certidão de Nascimento:

Certidão de Casamento:

Certidão de Óbito:

Comprovante de Residência:

Valor:

Data de Inclusão: Data de Saída:

PÚBLICO ALVO

Ocupantes de núcleos
urbanos informais

Cadastro
Acessível

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS

REDUÇÃO DO TEMPO DO PROCESSO
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Maior
participação

social

Acompanhamento
do processo

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.
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CASA LEGAL
PAPEL NA MÃO

s e l e c i o n a r
coordenadas+
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Cadastro de 
Regularização Fundiária

___/___/___ ___/___/___ Para maiores 
informações:

4009-7912

Para maiores 
informações:

4009-7912

ENVIAR
FORMULÁRIO

ENVIAR
FORMULÁRIO

Identificação dos Dependentes

CLIQUE AQUI PARA INSERIR 

Nome Completo:

Grau de Parentesco:

Escolaridade:

Trabalha 
atualmente: Ocupação Atual:

Renda Mensal:Profissão:

Recebe algum auxílio governamental*:

Nome do Programa: Valor:

Data de Inclusão: Data de Saída:

NIS:

Identificação do Conjuge

3
4

Nome Completo:

Mãe:

Pai:

Data de Nascimento:

Estado Civil: Nacionalidade:

Naturalidade:

CPF:

Telefone: Email:

Órgão 
Expedidor:

Emissão:

UF: NIS:

___/___/___

___/___/___

(DDD)___________

VANTAGENS

Nome Completo:

Grau de Parentesco:

Data de Nascimento: ___/___/___

Estado Civil: RG:

CPF:
Órgão 
Expedidor:

Emissão: ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

Escolaridade:

Trabalha 
atualmente: Ocupação Atual:

Renda Mensal:Profissão:

Recebe algum auxílio governamental*:

Nome do Programa: Valor:

Data de Inclusão: Data de Saída:

NIS:

MAIS DEPENDENTES

Sexo:

Sexo:

Sexo:

*Os campos de cor laranja
conterão 2 ou mais opções 
de seleção para resposta

DIDÁTICO

SEGURANÇA

SUSTENTABILIDADE

MAIOR EFICIÊNCIA

REDUÇÃO DE TEMPO 
E DESLOCAMENTOS

STATUS DO PROCESSO 
ONLINE 
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Cadastro de 
Regularização Fundiária

Apenas servidores da 
prefeitura designados 
para esta função terão 
acesso ao preenchimento
dessas etapas.

!

*Os campos 
de cor cinza 
conterão 2 

ou mais 
opções 

de seleção 
para resposta

Caracterização da área
Cadastro Físico

Características do Domicílio

Consolidada:

Consolidada:

Área do lote:

Confrontantes:

Testada principal:m²

lateral 1

frente fundo

lateral 2

m

Passível de remoção:

Passível de remoção:

Permanecerá no local:

CRAS responsável:

Programa de auxílio:

Número de residentes: Situação:

Origem anterior:Tempo de residência:

Modo de Aquisição:

Abastecimento de Água:

Esquadria:Utilização:

Energia:

Coleta de lixo:

Caixa D’água:

Risco de 
Desabamento:

Acabamento 
Externo:

Tipo de
Cômodos:

Quantidade
de Cômodos:

Acabamento 
Interno:

Piso:Cobertura:

O imóvel possui
registro em cartório:

Paga IPTU:

Tipologia:

Esgotamento Sanitário 
(destino dos desejos):

Esgotamento Sanitário 
(destino águas servidas):

Para maiores 
informações:

4009-7912
Para maiores 
informações:

4009-7912

ENVIAR
FORMULÁRIO ENVIAR

FORMULÁRIO

2 31

Casa legal, papel na mão é um projeto
de regularização fundiária da Prefeitura
Municipal de Aracaju. Aqui o beneficiário 
pode realizar seu cadastro e acompanhar 
o processo de titulação.

Realize seu cadastro!

usuário servidor

senha

Esqueceu a senha ou usuário? clique aqui

Não tem conta? crie agora

Seja Bem-Vindo(a)!

CASA LEGAL
PAPEL NA MÃO

Localização: s e l e c i o n a r
coordenadas+

Levantamento Digitalizado

Croqui:

Planta de Localização:

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.

inserir anexo pdf.; jpg. ou png.



Acompanhamento
de status da área

Cadastro pendente

Regularizado

Cadastro concluído 
(enviar para cartório)

visualização da situação

O projeto contará com Parceria
Público Privada com instituições 
de ensino superior, através da
participação de estudantes dos
cursos de arquitetura e urbanismo,
serviço social, engenharia civil 
e direito.

!



CASA LEGAL
PAPEL NA MÃO

PARCERIAS  es tabelec idas 
intersecretarias e com instituições 
de ensino público e privado para 
um esforço comum em prol do 
atendimento a população. 

UTILIZAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS
humanos e nanceiros através da 
otimização de tempo para a realização 
das ações de regularização fundiária.

RESULTADOS E IMPACTOS extremamente 

positivos por meio de maior agilidade 
do processo como um todo a exemplo das 
etapas de campo e car tor ia l ,  maior 
segurança jurídica e impacto na arrecadação 
de impostos municipais.

INOVAÇÃO a partir da criação inédita 
de um aplicativo para desburocratizar o 
procedimento de regularização fundiária 
e desta forma diagnosticar, monitorar e 
controlar as áreas informais da cidade.



PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
de forma direta e ativa, reduzindo o 
tempo de ações de campo para coleta 
de documentos e informações.

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

através da integração direta entre a 
população e a Prefeitura Municipal de 
Aracaju pelo aplicativo com acesso público 
as informações do status do processo de 
regularização fundiária.

GRAU DE REPLICABILIDADE em alto 

nível tanto internamente, através das 
diversas localidades e pessoas a serem 
beneciadas com o uso do aplicativo, 
assim como externamente, a partir da 
possibilidade de repetição através da 
compra do direito de uso da plataforma 
por órgãos municipais e estaduais de 
todo o país e até mundialmente. 

GRAU DE SUSTENTABILIDADE garantido 

pelo princípio da economicidade de 
recursos físicos e humanos bem como
através da ampliação da arrecadação 
nanceira municipal a ser revertida em
 maiores benefícios aos cidadãos.CASA LEGAL

PAPEL NA MÃO



Vamos juntos aderir a esta iniciativa
e  promover uma cidade mais 

justa, criativa e humana?

CASA LEGAL
PAPEL NA MÃO
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