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COMO ADQUIRIR UM IMÓVEL PÚBLICO? 

 

Administração Direta e Indireta  

Envio de ofício ao Secretário de Estado da Gestão Pública (por meio de 
processo administrativo) especificando o imóvel a ser solicitado, indicando 
endereço completo, anexar fotos e a finalidade do uso do mesmo, com 
indicação de área (em metros quadrados). 

Entidades de interesse social e municípios  

1. Ofício interessado ao Secretário da SEPLAG onde descreve um breve 
histórico sobre as atividades desenvolvidas e demonstrando a finalidade 
e interesse social da instituição (quando for o caso), e as seguintes 
documentações: 

 Estatuto, Ato Constitutivo ou documento equivalente. 

 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 Ata da eleição da presidência ou diretoria executiva (quando couber). 

 A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

o Art. 29.  da Lei 8666/93 

2. Munido de tal documentação, dirigir-se ao protocolo da Secretaria 
SEPLAG para abrir o processo e com o numero fazer o 
acompanhamento, análise e pronunciamento sobre o mesmo.  

Outros  

1. Ofício interessado ao Secretário da SEPLAG onde  descreve um breve 
histórico sobre as atividades desenvolvidas e a finalidade da instituição e 
as seguintes documentações: 

 Estatuto; 

 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 Ata da eleição da presidência ou diretoria executiva. 

 Certidões Negativas das Esferas: Federal, Estadual e Municipal. 

2. Munido de tal documentação, abre processo no protocolo da SEPLAG 
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COMO REGULARIZAR UM TERRENO FOREIRO? 

 

Regularização de Pagamentos de Fôros e Laudêmio 

 Fazer requerimento solicitando a regularização do fôro e quando houver 

venda o pagamento de laudêmio; (anexos) 

 Abrir o processo no PROTOCOLO da SEPLAG – Anexo I, (horário: 8:00hs 

às 14:00hs); 

A base de Cálculo para emissão da guia de pagamento de fôro será com base 
no contrato de enfiteuse, no qual especifica o valor do foro anual, que será 
convertido para moeda atual; 
  
A base de Cálculo para emissão da guia de pagamento de laudêmio terá 
também como base o contrato de enfiteuse, no qual especifica o percentual 
que deverá ser cobrado. Podendo variar de 2,5% a 5% em cima do maior valor 
(IPTU ou valor escriturado); 
  
  
Quando NÃO apresenta o Contrato de Enfiteuse; 
  
O cálculo deverá ser feito através de um recibo antigo; 
  
O LAUDÊMIO – será de 2,5%, com base no código civil; 
  

Resgate de Aforamento 

 Fazer requerimento direcionado ao Governador do estado; (anexos) 

Abrir o processo no PROTOCOLO do Gabinete Civil (horário: 08:00 as 18:00); 
  
Aguardar o envio do processo para SEPLAG, para que a Diretoria de 
Patrimônio Imobiliário – DPI faça a análise e encaminhe à Procuradoria Geral 
do Estado – PGE, para análise e pronunciamento. 
  
Base de cálculo, 17% do Valor Venal do Imóvel – V.V.I. 
  
 


