
INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº. 04/2015

“DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA

CONTROLE E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS

IMOVEIS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU – ES.”

VERSÃO: 01

APROVAÇÃO EM: 14/05/2015.

ATO DE APROVAÇÃO: Decreto Municipal nº 14 de maio de 2015

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Administração e Recursos

Humanos/Setor de Patrimônio.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade garantir a legalidade nos processos

de desapropriação de bens imóveis, estabelecer critérios e procedimentos básicos

referentes à tramitação dos respectivos processos e regulamentar os procedimentos de

controle no âmbito do Poder Executivo do Município de Ibiraçu.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange as seguintes Unidades Responsáveis:

I – Gabinete do Chefe do Poder Executivo;

II – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;

III – Secretaria Municipal de Finanças;

IV – Procuradoria Geral;

V – Controladoria Geral;



VI – Setor de Patrimônio.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

I - Desapropriação: Dentre os atos de intervenção estatal destaca-se a

Desapropriação, que é a mais drástica das formas de manifestação do poder de

império, ou seja, da Soberania interna do Estado no exercício de seu domínio eminente

sobre todos os bens existentes no território nacional; Mas o poder expropriatório,

conquanto discricionário nas opções de utilidade pública e de interesse social, só é

legitimamente exercitável nos limites traçados pela Constituição e nos casos expressos

em lei, observados o devido procedimento legal;

a) Expropriação: É a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública

de entidade de grau inferior para superior) para o Poder Público ou seus delegados, por

utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa

indenização em dinheiro, salvo as execuções constitucionais de pagamento em títulos

da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de

área urbana não edificada subtilizada ou não utilizada, e de pagamento em títulos da

dívida agrária, no caso de Reforma Agrária, por interesse social;

Parágrafo Único Com essa conceituação, a desapropriação é o moderno e eficaz

instrumento de que se vale o Município para remover obstáculos á execução de obras e

serviços públicos, para propiciar a implementação de planos de urbanização, para

preservação do meio ambiente contra devastações e poluições, e para realizar a justiça

social, com a distribuição de bens inadequadamente utilizados pela iniciativa privada, a

desapropriação é assim, a forma conciliadora entre a garantia da propriedade individual

e a função social dessa mesma propriedade, que exige usos compatíveis com o bem

estar da coletividade.

II - Bens Imóveis: O solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente, nos

termos do Código Civil.



III - Desapropriação por Necessidade Pública: Surge quando a Administração se

defronta com situações de emergência, que para serem resolvidas satisfatoriamente,

exigem a transformação urgente de bens de terceiros para seu domínio ou uso

imediato.

IV - Desapropriação por Utilidade Pública: Apresenta-se quando a transferência de

bens de terceiros para a Administração é conveniente, embora não seja imprescindível.

V - Desapropriação por Interesse Social: Quando as circunstâncias impõem a

distribuição ou condicionamento da propriedade para seu melhor aproveitamento,

utilização ou produtividade em benefício da coletividade, ou de categorias sociais

merecedoras de amparo especifico do Poder Público.

CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações:

I - Lei Municipal nº 3.495/2013;

II - Decreto Municipal nº.4.788/2013;

III - Decreto Lei nº 3.365 de 21de junho de 1941, dispõem sobre desapropriação por

utilidade pública;

IV - Decreto Lei n° 4.132 de 10 de setembro de 1962, dispõem sobre desapropriação

por interesse social;

V - Constituição Federal de 1988;

VI - Constituição Estadual do Espírito Santo.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES



Art. 5º São de responsabilidade da secretaria solicitante:

I - Executar levantamento de imóveis;

II - Fundamentar a necessidade pública, utilidade pública ou interesse social;

III - Confeccionar Termo de Referência e encaminhar ao Gabinete do Prefeito;

Art. 6º São de responsabilidade do Gabinete do Chefe do Poder Executivo:

I - Analisar o Termo de Referência quanto à necessidade pública, utilidade pública ou

interesse social e encaminhar a Procuradoria para emissão de parecer;

II - Requisitar avaliação do Imóvel;

III - Nomear Comissão Especial de Avaliação de imóvel;

IV - Encaminhar o processo a Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico e

elaboração do Decreto de Utilidade Pública para efeito de desapropriação;

V - Em sendo lícita à desapropriação, consultar o proprietário do imóvel quanto à

possibilidade de desapropriação amigável;

VI - Encaminhar Projeto de Lei a Câmara Municipal para apreciação e votação, visando

autorizar a aquisição do bem imóvel mediante desapropriação, em observância ao

disposto no art.60, inc V, da Lei Orgânica do Município de Ibiraçu;

VII - Encaminhar o processo à Secretaria Municipal de Finanças para ordenar o

pagamento.

Art. 7º São de responsabilidades da Procuradoria Geral:

I - emitir parecer jurídico quanto desapropriação do imóvel;



II - confeccionar Decreto de Utilidade Pública para efeito de desapropriação e

encaminhar a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para

publicação do ato;

III - confeccionar Projeto de Lei para fins de desapropriação, remetendo ao Gabinete do

Chefe do Poder Executivo para encaminhamento a Câmara Municipal;

IV - propor Ação Judicial de Desapropriação, se não houve acordo com o proprietário

do imóvel a ser expropriado.

Art. 8º São de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Recursos

Humanos:

I - Dar publicidade aos atos, mediante publicação no Diário Oficial.

Art. 9º São de responsabilidades da Secretaria Municipal de Finanças:

I - Efetuar a reserva de dotação orçamentária;

II - Efetuar o pagamento da desapropriação;

III - Reter todos os débitos tributários, provenientes do imóvel objeto da desapropriação,

os quais deverão ser abatidos no pagamento da indenização.

Art. 10 São de responsabilidade da Controladoria Geral:

I - Emitir parecer quanto à regularidade do processo de desapropriação antes do

pagamento da indenização.

Art. 11 São de responsabilidades do Setor de Patrimônio:

I - Conferir a documentação pessoal do proprietário, bem como do imóvel objeto da

desapropriação;



II - Encaminhar Lei de Desapropriação do imóvel expropriado ou Alvará judicial ao

Cartório de Registro Público;

III - Lavrar Escritura Pública do imóvel;

IV - Incorporar mediante registro o bem expropriado ao patrimônio público municipal.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 12 Os procedimentos estabelecidos por essa Instrução Normativa são assim

estabelecidos:

I - Dos Requisitos:

a) Havendo relevante interesse público para aquisição do imóvel para suprir

necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, a Secretaria solicitante

fundamentará o pedido e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo Municipal para

apreciação;

b) De posse da solicitação encaminhada pela Secretaria solicitante, o Gabinete do

Chefe do Poder Executivo Municipal analisará a solicitação, observando os requisitos

legais:

§1º ausente o interesse público, determinará o arquivamento da solicitação e

comunicará à Secretaria solicitante;

§2º presente o interesse público, aprovará a solicitação.

II - Da Avaliação do Imóvel:

a) O Chefe do Poder Executivo nomeará Comissão Especial de Avaliação que fará uma

pré-avaliação do imóvel mediante parecer técnico, o qual poderá ser alterado

justificadamente até a conclusão do processo de desapropriação, se houverem

fundados indícios de que houve falha no processo de avaliação geral do bem;



b) Avaliado o imóvel pela Comissão Especial de Avaliação, o Chefe do Poder Executivo

Municipal encaminhará à Procuradoria Geral, para emissão de parecer quanto à

legalidade da desapropriação;

c) Em sendo possível a desapropriação, a Procuradoria Geral encaminhará o processo

a Secretaria Municipal de Finanças visando providenciar reserva de dotação

orçamentária;

d) Adotadas as providências a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, os autos

retornarão a Procuradoria Geral para elaboração do Decreto de Utilidade Pública para

fins de desapropriação;

e) Em sendo possível à desapropriação, a Procuradoria Municipal encaminhará os

autos a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para publicação

do Decreto;

f) Publicado o ato, a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

encaminhará os autos ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal  para

convocar o proprietário do imóvel.

III - Da Aquisição do Imóvel:

a) Aprovado o Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação, o Gabinete do

Chefe do Poder Executivo Municipal convocará reunião com o proprietário do imóvel,

visando avaliar a possibilidade de desapropriação amigável, mediante consenso

recíproco;

b) Havendo aceite do proprietário, este deverá apresentar toda a documentação

pessoal e do imóvel necessárias a realização da desapropriação.

c) Em havendo acordo entre as partes, o Gabinete do Chefe do Poder Executivo

Municipal encaminhará o processo a Procuradoria Geral para elaboração de Projeto de

Lei de Desapropriação do imóvel a ser expropriado;



d) Não havendo consenso, caberá a Procuradoria Municipal propor a medida judicial

cabível visando concluir judicialmente a expropriação do imóvel;

e) Efetuadas as providências a cargo da Procuradoria Geral, o Gabinete do Chefe do

Poder Executivo Municipal encaminhará o Projeto de Lei a Câmara Municipal para

apreciação e votação, visando autorizar a aquisição do bem imóvel mediante

desapropriação, em observância ao disposto no art. 60, inc. V, da Lei Orgânica do

Município de Ibiraçu;

f) Caso não haja anuência da Câmara Municipal, o processo retornará a Procuradoria

Municipal para propor ação judicial visando suprir a outorga do Poder Legislativo;

g) Havendo ajuste de vontade entre as partes ou decisão judicial favorável, e aprovação

da Câmara ou suprimento judicial, o Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal

requisitará ao Setor de Patrimônio que providencie a conferência da documentação (do

proprietário e imóvel objeto da expropriação) necessária à conclusão da

desapropriação, assim como a escrituração e o registro público.

IV- Do Pagamento e Registro:

a) Registrado o imóvel no Cartório de Registro Público o Setor de Patrimônio

encaminhará os autos a Controladoria Geral para emitir parecer técnico quanto à

regularidade do processo de desapropriação, antes de efetuar o pagamento;

b) No exercício de sua função institucional de controle, a Controladoria Geral poderá

ainda requerer o processo de desapropriação para análise a qualquer tempo e em

qualquer fase;

c) Estando o processo devidamente instruído, a Controladoria Geral remeterá os autos

ao Gabinete do Prefeito, para, querendo, autorizar o pagamento e encaminhar o feito a

Secretaria Municipal de Finanças  para efetuar o pagamento do bem;

d) Eventuais débitos tributários, provenientes do imóvel objeto da expropriação,

deverão ser abatidos pela Secretaria Municipal de Finanças  no valor do pagamento da

indenização;



e) Efetuado o pagamento do imóvel a Secretaria Municipal de Finanças encaminhará o

processo ao Setor de Patrimônio que realizará a incorporação mediante registro do bem

no patrimônio público municipal.

V- Das Penalidades:

a) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de

instauração de Sindicância Administrativa e/ou Inquérito Administrativo Disciplinar para

apuração de responsabilidades da realização do ato contrário às normas instituídas, na

qual terá como base legal para instauração do mesmo o Estatuto do Servidor Público

Municipal, sem prejuízo da Ação Penal cabível;

b) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será também objeto

de infração passível de Improbidade Administrativa de acordo com a Lei Federal nº.

8.429, de 02 de junho de 1992.

CAPÍTULO VII
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 13 Toda desapropriação deverá ter saldo orçamentário e financeiro disponível.

Art. 14 Compete a Controladoria Geral dirimir quaisquer dúvidas e/ou interpretações

quanto a presente Instrução Normativa.

Art. 15 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, bem como manter o processo de

melhoria contínuo.

Art. 16 Caberá ao Setor de Patrimônio a divulgação e atualização da presente

Instrução Normativa.

Art. 17 A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.



Ibiraçu/ES, 14 de maio de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal de Ibiraçu

LETÍCIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração


