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PORTARIA Nº 0050/2018              CONDE – PB 06 DE MARÇO DE 2018.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 
Inciso VI da Lei Orgânica do Município e com o objetivo de dar 
cumprimento ao artigo 28 da Lei 769/2013. 
 

RESOLVE: 
PROMOVER, o Guarda Municipal 3º INSPETOR 

CÂNDIDO DE LIMA, matrícula 1325 na estrutura organizacional da 
carreira à função de Guarda Municipal 2º INSPETOR. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos à 13 de Janeiro do corrente ano.
 

 

 
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita  
  

PORTARIA Nº 0051/2018              CONDE – PB 06 DE MARÇO DE 2018

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 
Inciso VI da Lei Orgânica do Município e com o objetivo de dar 
cumprimento ao artigo 28 da Lei 769/2013. 
 

RESOLVE: 
PROMOVER, o Guarda Municipal 3º INSPETOR 

DOS SANTOS SILVA, matrícula 1328 na estrutura organizacional da 
carreira à função de Guarda Municipal 2º INSPETOR. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos à 13 de Janeiro do corrente ano.
 

 

 
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita 
 
  
 
 
 
  

  
 

PARECER NORMATIVO Nº:001/2018 
ASSUNTO:Demolição de obras. 
INTERESSADO:Secretaria Municipal de Planejamento.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE  DA  PREFEITA 

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
Conde, 06 de março de 2018 

                                                  

PB 06 DE MARÇO DE 2018. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

Inciso VI da Lei Orgânica do Município e com o objetivo de dar 

INSPETOR WANDERLEY 
, matrícula 1325 na estrutura organizacional da 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
Janeiro do corrente ano. 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

PB 06 DE MARÇO DE 2018. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, 

Município e com o objetivo de dar 

, o Guarda Municipal 3º INSPETOR GILBERTO 
, matrícula 1328 na estrutura organizacional da 

 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
Janeiro do corrente ano. 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

Ementa: 
DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. 
DEMOLIÇÃO DE OBRAS IRREGULARES. 
PERMISSIVO LEGAL. CÓDIGO DE OBRAS 
DO MUNICÍPIO. OCUPAÇÃO DE ÁREAS 
PÚBLICA E/OU OBRAS IMPOSSÍVEIS
REGULARIZAÇÃO. DEVER DO ÓRGÃO DE 
FAZER CUMPRIR O REGULAMENTO 
MUNICIPAL. NECESSIDADE DE 
NOTIFICAÇÃO DO PARTICULAR/INFRATOR. 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 
POSSIBILIDADE.
 

I - RELATÓRIO 

1. Aportaram a esta Procuradoria Geral do Município, inúmeros 
processos oriundos da Secretaria Municipal de Planejamento, requerendo 
manifestação sobre como proceder com as construções irregulares 
constatadas no Município, em execução ou finalizadas, impossíveis de 
regularização, por estarem construídas em áreas públicas, ou p
impossibilidade de adequação a legislação urbanística do Município.
  
2. Considerando que o presente assunto tem condão repetitivo, e 
com intuito de tornar mais célere os atos administrativos que versam 
sobre a mesma matéria, fez-se necessário a lavratura
Parecer Normativo. 
 
3. É o que importa relatar. Passo à análise do caso. 

 

II – ANÁLISE JURÍDICA 

4. Preliminarmente, devemos analisar o que dispõe o Código de 
Obras do Município de Conde, acerca da sanção de culmine a demolição 
de obras irregulares, in verbis: 

Art. 170 
demolição de qualquer obra
verificada a ocorrência de qualquer dos 
seguintes casos, para quais o infrator tenha 
sido autuado e haja persistência na infração:

I – Execução clandestina, entendendo
como tal, a inexistência do alvará de licença 
ou a falta de aprovação prévia do respectivo 
projeto e em terreno de terceiros;

II – 
alinhamento ou nivelamento determinados 
pela Prefeitura ou 
projeto aprovado;

III – Apresentar risco iminente, de caráter 
público, sem que o seu proprietário tenha 

EXECUTIVO 

MUNICÍPIO 

 

 

                            MUNICÍPIO DE CONDE 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER 
DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. 
DEMOLIÇÃO DE OBRAS IRREGULARES. 
PERMISSIVO LEGAL. CÓDIGO DE OBRAS 
DO MUNICÍPIO. OCUPAÇÃO DE ÁREAS 
PÚBLICA E/OU OBRAS IMPOSSÍVEIS DE 
REGULARIZAÇÃO. DEVER DO ÓRGÃO DE 
FAZER CUMPRIR O REGULAMENTO 
MUNICIPAL. NECESSIDADE DE 
NOTIFICAÇÃO DO PARTICULAR/INFRATOR. 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 
POSSIBILIDADE. 

Aportaram a esta Procuradoria Geral do Município, inúmeros 
oriundos da Secretaria Municipal de Planejamento, requerendo 

manifestação sobre como proceder com as construções irregulares 
constatadas no Município, em execução ou finalizadas, impossíveis de 
regularização, por estarem construídas em áreas públicas, ou pela 
impossibilidade de adequação a legislação urbanística do Município. 

Considerando que o presente assunto tem condão repetitivo, e 
com intuito de tornar mais célere os atos administrativos que versam 

se necessário a lavratura do presente 

É o que importa relatar. Passo à análise do caso.  

Preliminarmente, devemos analisar o que dispõe o Código de 
Obras do Município de Conde, acerca da sanção de culmine a demolição 

 
Lei Municipal nº 251/2001 

Art. 170 -Caberá ainda ao Município prover a 
demolição de qualquer obra, quando 
verificada a ocorrência de qualquer dos 
seguintes casos, para quais o infrator tenha 
sido autuado e haja persistência na infração: 

Execução clandestina, entendendo-se 
como tal, a inexistência do alvará de licença 
ou a falta de aprovação prévia do respectivo 
projeto e em terreno de terceiros; 

 Execução com inobservância do 
alinhamento ou nivelamento determinados 
pela Prefeitura ou flagrante de desrespeito ao 
projeto aprovado; 

Apresentar risco iminente, de caráter 
público, sem que o seu proprietário tenha 
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tomado providências que a Prefeitura haja 
determinado para a sua segurança.

Art. 171 -Do ato que impuser a demolição, 
será dado conhecimento ao proprietário ou 
responsável, de conformidade com os 
estabelecimentos no presente Código.

Art. 172 -A penalidade de demolição não 
exime o infrator de outras sanções a que 
estiver sujeito pela infração.

5. Antes de adentrarmos ao objeto do presente parecer, qual seja, da 
demolição de obras irregulares, afigura-se necessário tecer alguns 
comentários acerca do poder de polícia e da autoexecutoriedade dos atos 
administrativos punitivos. 

 
6. Hely Lopes Meirelles conceitua ato administrativo da segui
forma:1 

Ato administrativo é toda manifestação 
unilateral de vontade da Administração 
Pública que, agindo nessa qualidade, tenha 
por fim imediato adquirir; resguardar; 
transferir; modificar; extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria.
 

7. Por sua vez, os atos administrativos possuem atributos que os 
diferenciam dos atos jurídicos, e segundo nos ensina Hely Lopes Meirelles 
os atributos dos atos administrativos são quatro: presunção de 
legitimidade e veracidade, imperatividade e autoexecutoriedade.
 
8. Os atos administrativos quanto ao modo de execução, segundo Hely 
Lopes Meirelles: 

Ato autoexecutório é aquele que traz em si a 
possibilidade de ser executado pela própria 
Administração, independentemente de ordem 
judicial. [...] Ato não autoexecutório é que 
depende de pronunciamento judicial para 
produção de seus efeitos finais.

 
9. Consoante o administrativista José dos Santos Carvalho Filho, 
compreende-se poder de polícia como “a prerrogativa de direito público 

que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o 

gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da 

coletividade
3”. 

10. Extrai-se da presente definição, que os atos administrativos 
tendentes a concretizar o interesse público por meio do poder de polícia 
imbuem-se de atributos doutrinários, dentre os quais se destaca a 
autoexecutoriedade e a imperatividade. 
11. A executoriedade, segundo as lições de Celso Antônio Bandeira 
de Mello, “é a qualidade pela qual o Poder Público pode compel

materialmente o administrado, sem precisão de buscar previamente as 

vias judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu

nosso) 
12. Hely Lopes Meirelles, por seu turno, resume a fórmula que 
congrega o fundamento e finalidade do poder de polícia administrativa nos 
seguintes termos: 

A razão do poder de polícia é o interesse 
social e o seu fundamento está na supremacia 
geral que o Estado exerce em seu território 
sobre todas as pessoas, bens e atividades, 
supremacia que se revela nos mandament

                                                           
1  MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Décio Balestero; BURLE FILHO, José 
Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2012 
2MEIRELLES; ALEIXO; BURLE FILHO, loc. cit., p. 166. 
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 64 
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 1992. , p. 52. 
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tomado providências que a Prefeitura haja 
determinado para a sua segurança. 

Do ato que impuser a demolição, 
ado conhecimento ao proprietário ou 

responsável, de conformidade com os 
estabelecimentos no presente Código. 

A penalidade de demolição não 
exime o infrator de outras sanções a que 
estiver sujeito pela infração. 

resente parecer, qual seja, da 
se necessário tecer alguns 

comentários acerca do poder de polícia e da autoexecutoriedade dos atos 

Hely Lopes Meirelles conceitua ato administrativo da seguinte 

Ato administrativo é toda manifestação 
unilateral de vontade da Administração 
Pública que, agindo nessa qualidade, tenha 
por fim imediato adquirir; resguardar; 
transferir; modificar; extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos 

strados ou a si própria. 

Por sua vez, os atos administrativos possuem atributos que os 
diferenciam dos atos jurídicos, e segundo nos ensina Hely Lopes Meirelles 
os atributos dos atos administrativos são quatro: presunção de 

ratividade e autoexecutoriedade.2 

Os atos administrativos quanto ao modo de execução, segundo Hely 

Ato autoexecutório é aquele que traz em si a 
possibilidade de ser executado pela própria 
Administração, independentemente de ordem 
judicial. [...] Ato não autoexecutório é que 
depende de pronunciamento judicial para 
produção de seus efeitos finais. 

Consoante o administrativista José dos Santos Carvalho Filho, 
a prerrogativa de direito público 

calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o 

gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da 

se da presente definição, que os atos administrativos 
r meio do poder de polícia 

se de atributos doutrinários, dentre os quais se destaca a 

A executoriedade, segundo as lições de Celso Antônio Bandeira 
é a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir 

materialmente o administrado, sem precisão de buscar previamente as 

vias judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu
4. (grifo 

Hely Lopes Meirelles, por seu turno, resume a fórmula que 
olícia administrativa nos 

A razão do poder de polícia é o interesse 
social e o seu fundamento está na supremacia 
geral que o Estado exerce em seu território 
sobre todas as pessoas, bens e atividades, 
supremacia que se revela nos mandamentos 

MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Décio Balestero; BURLE FILHO, José 
Direito administrativo brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Editora 

de Direito Administrativo. 15. ed. Rio 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São 

constitucionais e nas normas de ordem 
pública, que a cada passo opõem 
condicionamentos e restrições aos direitos 
individuais em favor da coletividade, 
incumbindo ao Poder Público o seu 
policiamento administrativo.
 

13. A Constituição da República, além de 
municipal o planejamento urbano, impôs a efetiva execução da política 
planejada, inclusive mediante o controle do uso do solo urbano.
14. Assim, cabe ao Município não só o estabelecimento da política 
urbanística, mas a tarefa de zelar po
15. É o que se extrai do artigo 182 da Constituição da República:

Art. 182. A política de desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolviment
cidade e garantir o bem
habitantes. 
§1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com mais 
de vinte mil habitantes, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão
urbana. 
§2º. A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 
 

16. No mesmo sentido, o art. 30, inciso VIII, da Constituição 
estabelece que compete ao Município “
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação solo urbano”

17. Como já mencionado, no Município de Conde, a regulamentação 
se dá pela Lei nº 251/2001. 
18. No caso, o particular, quando leva a efeito, o descumprimento das 
regras urbanísticas estabelecidas na legislação local, 
decorrentes das ilegalidades por si praticadas
19. Portanto, o Município quando deparado com uma não
conformidade “tolerável” (e, como tal, passível de regularização), deve o 
mesmo, promover regulamentos para torna
20. Diversamente disso, quando estiver deparada com absoluta 
ilegalidade, praticada em visível afronta à lei
pode cogitar de “regularização”, a mesma pode utilizar
de polícia, que no presente caso resta previsto no próprio Código de 
Obras, para compelir o cumprimento da obrigaçãoimporta por Lei,
podendo até, promover sua demolição mesmo sem recorrer as vias 
judiciais (autoexecutoriedade). 
21. Acerca do temo em epígrafe, destaco os seguintes arestos 
pátrios. 

ADMINISTRATIVO 
CLANDESTINA 
PODER NÃO CARACTERIZADO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
JULGADO IMPROCEDENTE 
CONFIRMADA 1. "Um dos atributos do poder 
de polícia administrativa é a auto
executoriedade. 
pode mas deve executar diretamente seus 
atos, por seus próprios meios, sem a 
intervenção do Judiciário
requisitando o auxílio da Polícia Estadual. 
Esse dever municipal é irrenunciável, sem 
chance de fazer liberalidade às custas do 
interesse coletivo"(AC n.º , Des. Volnei 
Carlin). 2."

                                                          
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.
Malheiros Editores, 2009, p. 135. 
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constitucionais e nas normas de ordem 
pública, que a cada passo opõem 
condicionamentos e restrições aos direitos 
individuais em favor da coletividade, 
incumbindo ao Poder Público o seu 
policiamento administrativo.5 

A Constituição da República, além de impor ao Poder Público 
municipal o planejamento urbano, impôs a efetiva execução da política 
planejada, inclusive mediante o controle do uso do solo urbano. 

Assim, cabe ao Município não só o estabelecimento da política 
urbanística, mas a tarefa de zelar por seu respeito. 

É o que se extrai do artigo 182 da Constituição da República: 
Art. 182. A política de desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes.  
§1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com mais 
de vinte mil habitantes, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana.  
§2º. A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor.  

No mesmo sentido, o art. 30, inciso VIII, da Constituição 
estabelece que compete ao Município “promover, no que couber, 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação solo urbano” 
Como já mencionado, no Município de Conde, a regulamentação 

ando leva a efeito, o descumprimento das 
regras urbanísticas estabelecidas na legislação local, incorre no ônus 
decorrentes das ilegalidades por si praticadas. 

Portanto, o Município quando deparado com uma não-
conformidade “tolerável” (e, como tal, passível de regularização), deve o 
mesmo, promover regulamentos para torna-las válidas.  

, quando estiver deparada com absoluta 
a em visível afronta à lei, em relação à qual não se 

a mesma pode utilizar-se de seu poder 
de polícia, que no presente caso resta previsto no próprio Código de 
Obras, para compelir o cumprimento da obrigaçãoimporta por Lei, 
podendo até, promover sua demolição mesmo sem recorrer as vias 

Acerca do temo em epígrafe, destaco os seguintes arestos 

ADMINISTRATIVO - CONSTRUÇÃO 
CLANDESTINA - DEMOLIÇÃO - ABUSO DE 
PODER NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA 
CONFIRMADA 1. "Um dos atributos do poder 
de polícia administrativa é a auto-
executoriedade. A administração não só 
pode mas deve executar diretamente seus 
atos, por seus próprios meios, sem a 
intervenção do Judiciário e, inclusive, 
requisitando o auxílio da Polícia Estadual. 
Esse dever municipal é irrenunciável, sem 
chance de fazer liberalidade às custas do 
interesse coletivo"(AC n.º , Des. Volnei 
Carlin). 2."A construção clandestina, por 

                   
Direito administrativo brasileiro. 35ª ed. São Paulo: 
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não ter alvará de licença ou de 
autorização, pode ser embargada e 
demolida, porque em tal caso o particular 
está incidindo em manifesto ilícito 
administrativo, já comprovado pela falta 
de licenciamento do projeto, ou por sua 
inteira ausência" (Hely Lopes Meirel
dispensável a prévia instauração de 
processo administrativo, notadamente 
quando, como in casu, se trata de rancho 
destinado a exploração de cantina 
exclusivamente em temporada de veraneio. 
Por certo o processo administrativo não seria 
concluído a tempo de impedir a exploração 
da cantina naquele período, tornando
inútil. A existência no local de outras 
construções com semelhantes características 
àquela embargada não afasta a ilicitude e 
não confere direitos, pois os abusos e as 
violações das leis devem ser coibidos e 
nunca imitados (non exemplis sed legibus est 
judicandum). (TJ-SC - 
2001.012310-0, Relator: Newton Trisotto, 
Data de Julgamento: 28/04/2003, Segunda 
Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: Apelação Cível n. , de Som
 
MANDADO DE SEGURANÇA. 
REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. 
DEMOLIÇÃO ADMINISTRATIVA DO 
IMÓVEL. SEGURANÇA DENEGADA. 
demolição administrativa de obra ou 
edificação será imposta às custas dos 
responsáveis pela construção 
em incompatibilidade com a legislação 
vigente que não admita regularização
conforme dispõe o art. 40, I da Lei 
Complementar Municipal nº 003/2014. 
2.Extrai-se dos autos a resistência do 
impetrante em cumprir a legislação municipal 
que rege as edificações particulares, quando 
mesmo cientificado da irregularidade da 
obra, pouco ou nada fez para tentar 
conformá-la às exigências legais. 
3.Segurança denegada, em harmonia com o 
Ministério Público. (TJ
40024434320158040000 AM 4002443
43.2015.8.04.0000, Relator: Maria do 
Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de 
Julgamento: 04/11/2015, Câmaras Reunidas, 
Data de Publicação: 04/11/2015)
 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRA 
DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA 
RODOVIA SC 438. PLEITO DO DEINFRA 
VISANDO À OBRIGAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO PELO PARTICULAR. 
AUTARQUIA ESTADUAL QUE TEM PODER 
DE POLÍCIA PARA IMPOR EMBARGO E 
EXECUTAR A INTERDIÇÃO DA OBRA, 
PRESCINDINDO DA INTERVENÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO. TENTATIVAS DE 
COMPELIR O ADMINISTRADO A 
REGULARIZAR A OBRA PELA VIA 
ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE 
ESGOTARAM. AUSÊNCIA DE AFRONTA 
AO ART. 5º, XXXV, DA CFRB, QUE 
PRECONIZA O LIVRE ACESSO À JUSTIÇA, 
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er alvará de licença ou de 
autorização, pode ser embargada e 
demolida, porque em tal caso o particular 
está incidindo em manifesto ilícito 
administrativo, já comprovado pela falta 
de licenciamento do projeto, ou por sua 

" (Hely Lopes Meirelles). É 
dispensável a prévia instauração de 
processo administrativo, notadamente 
quando, como in casu, se trata de rancho 
destinado a exploração de cantina 
exclusivamente em temporada de veraneio. 
Por certo o processo administrativo não seria 

empo de impedir a exploração 
da cantina naquele período, tornando-se 
inútil. A existência no local de outras 
construções com semelhantes características 
àquela embargada não afasta a ilicitude e 
não confere direitos, pois os abusos e as 

devem ser coibidos e 
nunca imitados (non exemplis sed legibus est 

 AC: 123100 SC 
0, Relator: Newton Trisotto, 

Data de Julgamento: 28/04/2003, Segunda 
Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: Apelação Cível n. , de Sombrio.) 

MANDADO DE SEGURANÇA. 
REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. 
DEMOLIÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

. SEGURANÇA DENEGADA. 1.A 
demolição administrativa de obra ou 
edificação será imposta às custas dos 
responsáveis pela construção quando estiver 
em incompatibilidade com a legislação 

que não admita regularização, 
conforme dispõe o art. 40, I da Lei 
Complementar Municipal nº 003/2014. 

se dos autos a resistência do 
impetrante em cumprir a legislação municipal 

as edificações particulares, quando 
mesmo cientificado da irregularidade da 
obra, pouco ou nada fez para tentar 

la às exigências legais. 
3.Segurança denegada, em harmonia com o 
Ministério Público. (TJ-AM - MS: 
40024434320158040000 AM 4002443-

15.8.04.0000, Relator: Maria do 
Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de 
Julgamento: 04/11/2015, Câmaras Reunidas, 
Data de Publicação: 04/11/2015) 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRA 
DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA 

LEITO DO DEINFRA 
VISANDO À OBRIGAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO PELO PARTICULAR. 
AUTARQUIA ESTADUAL QUE TEM PODER 
DE POLÍCIA PARA IMPOR EMBARGO E 
EXECUTAR A INTERDIÇÃO DA OBRA, 
PRESCINDINDO DA INTERVENÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO. TENTATIVAS DE 
COMPELIR O ADMINISTRADO A 
REGULARIZAR A OBRA PELA VIA 
ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE 
ESGOTARAM. AUSÊNCIA DE AFRONTA 
AO ART. 5º, XXXV, DA CFRB, QUE 
PRECONIZA O LIVRE ACESSO À JUSTIÇA, 

EM VIRTUDE DA CARACTERÍSTICA DE 
AUTOEXECUTORIEDADE DO PODER DE 
POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 
MANTID
DESPROVIDOS. 
se ingressar com o procedimento judicial 
enquanto a Administração Pública tem a 
prerrogativa de praticar atos e executá
imediatamente (auto
significa que "não depende de au
qualquer outro Poder, desde que a lei 
autorize o administrador a praticar o ato de 
forma imediata" (...), assim, "no exercício do 
poder de polícia administrativa, não depende 
a Administração da intervenção de outro 
poder para torná
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2011, p. 81) . 2. "Em 
contemplação à segurança viária, qualquer 
edificação ou ocupação da faixa de domínio 
das rodovias estaduais deverá ser p
de autorização do Departamento Estadual de 
Infra-Estrutura (DEINFRA), sob pena de, 
comprovada a clandestinidade, sujeitar
responsável às medidas administrativas e 
judiciais cabíveis, como o embargo da obra e 
a sua subsequente demolição" (TJSC
2009.044440
14.12.10). (TJ
2011.072526
Oliveira Neto, Data de Julgamento: 
30/09/2013, Segunda Câmara de Direito 
Público Julgado)
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. 
ORDEM DE DEMOLIÇÃO. PODER DE 
POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE
INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 
NECESSIDADE. 
pública não passível de regularização, o 
exercício do poder de po
de autoexecutoridade, independe de 
qualquer medida judicial prévia, 
recomendando
atuação fiscal.
se adequar às garantias do devido processo 
legal, não sendo apropriada a sua conce
inaudita altera pars quando se revela 
imprescindível a definição clara a respeito 
dos aspectos do ato administrativo e da 
conduta da agravada. 3. Agravo de 
instrumento conhecido e não provido.(TJ
- AGI: 20140020264117 DF 0026883
27.2014.8.07.0000, 
LUCINDO, Data de Julgamento: 28/01/2015, 
1ª Turma Cível, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 04/02/2015 . Pág.: 218)
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. 
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER. OBRA IRREGULAR EM 
COMÉRCIO NA ASA NORTE. AUSÊNCIA 
DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. 
ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA 
PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. 
AUTOEXECUTORIEDADE. 
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EM VIRTUDE DA CARACTERÍSTICA DE 
AUTOEXECUTORIEDADE DO PODER DE 
POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 
MANTIDA. APELO E REMESSA 
DESPROVIDOS. 1. Não há necessidade de 
se ingressar com o procedimento judicial 
enquanto a Administração Pública tem a 
prerrogativa de praticar atos e executá-los 
imediatamente (auto-executoriedade), o que 
significa que "não depende de autorização de 
qualquer outro Poder, desde que a lei 
autorize o administrador a praticar o ato de 
forma imediata" (...), assim, "no exercício do 
poder de polícia administrativa, não depende 
a Administração da intervenção de outro 
poder para torná-lo efetivo" (CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2011, p. 81) . 2. "Em 
contemplação à segurança viária, qualquer 
edificação ou ocupação da faixa de domínio 
das rodovias estaduais deverá ser precedida 
de autorização do Departamento Estadual de 

Estrutura (DEINFRA), sob pena de, 
comprovada a clandestinidade, sujeitar-se o 
responsável às medidas administrativas e 
judiciais cabíveis, como o embargo da obra e 
a sua subsequente demolição" (TJSC, AC n. 
2009.044440-5, rel. Des. Newton Janke, j. 
14.12.10). (TJ-SC - AC: 20110725261 SC 
2011.072526-1 (Acórdão), Relator: Francisco 
Oliveira Neto, Data de Julgamento: 
30/09/2013, Segunda Câmara de Direito 
Público Julgado) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
DMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. 
ORDEM DE DEMOLIÇÃO. PODER DE 
POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. 
INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 
NECESSIDADE. 1. Em se tratando de área 
pública não passível de regularização, o 
exercício do poder de polícia, por ser dotado 
de autoexecutoridade, independe de 
qualquer medida judicial prévia, 
recomendando-se a máxima celeridade na 
atuação fiscal. 2. A tutela de urgência deve 
se adequar às garantias do devido processo 
legal, não sendo apropriada a sua concessão 
inaudita altera pars quando se revela 
imprescindível a definição clara a respeito 
dos aspectos do ato administrativo e da 
conduta da agravada. 3. Agravo de 
instrumento conhecido e não provido.(TJ-DF 

AGI: 20140020264117 DF 0026883-
27.2014.8.07.0000, Relator: SIMONE 
LUCINDO, Data de Julgamento: 28/01/2015, 
1ª Turma Cível, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 04/02/2015 . Pág.: 218) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. 
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER. OBRA IRREGULAR EM 
COMÉRCIO NA ASA NORTE. AUSÊNCIA 
DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. 
ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA 
PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. 
AUTOEXECUTORIEDADE. 
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DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE 
PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA DE LICENÇA OU ALVARÁ A 
SER INVALIDADO. LEGALIDADE DA 
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 
MANTIDA. 1. agravo retido não conhecido 
nos termos do artigo 523, § 1º, do código de 
processo civil, porque não requerida sua 
apreciação nas razões de apelação. 
realização de obras em área pública ocupada 
sem a prévia e necessária autorização do 
poder público legitima a administração a 
exercer o poder de polícia que lhe é inerente, 
levando a efeito o dever de vistoriar, 
fiscalizar, notificar, autuar, embargar e 
demolir as acessões que se encontram em 
desacordo com o código de edificações do 
distrito federal - lei distrital n. 2.105/98
ausente a licença para construir, não se 
configura ilegal ou abusivo o ato 
administrativo que determina a desocupação 
da área, sob pena de demolição das 
benfeitorias e aplicação de multa. 
atuação estatal que se conforma à legalidade 
(arts. 51 e 178 da lei distrital nº 2.105/98), 
sendo impassível de reprim
mesmo que o procedimento não tenha sido 
precedido de devido processo legal, não há 
falar em ofensa à ampla defesa ou ao 
contraditório, pois, segundo Hely Lopes 
Meirelles, "o ato ilegal de particular que 
constrói sem licença rende ensejo a
administração use o poder de polícia que lhe 
é reconhecido para embargar, imediata e 
sumariamente, o prosseguimento da obra e 
efetivar a demolição do que estiver irregular, 
com seus próprios meios, sem necessidade 
de um procedimento formal anterior,
não há licença ou alvará a ser invalidado
direito de construir. 9ª edição, da editora 
malheiros, p. 220). 5. precedente turmário: "
alvará de construção é documento 
obrigatório para se iniciar construção, 
nos exatos termos do artigo 51 da lei
distrital 2.105/08, e a sua ausência importa 
na ilegalidade da obra. não se tendo 
comprovado a regularidade da edificação, 
correto o exercício do poder de polícia da 
administração pública, com expedição de 
ordem demolitória da obra irregular
(20120110403463apc, REL. LUCIANO 
MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª turma cível, 
dje 19/12/2012). 6. agravo retido não 
conhecido. Apelação improvida. (TJ
APC: 20120110820123 DF 0004371
64.2012.8.07.0018, Relator: JOÃO 
EGMONT, Data de Julgamento: 16/12/2013, 
5ª Turma Cível, Data de Publicação: 
Publicado no DJE: 08/01/2014 . Pág.: 236)
 
MANDADO DE SEGURANÇA 
DE ÁREA PÚBLICA EM COMÉRCIO LOCAL 
- AUTORIZAÇÃO DE USO 
DEMOLIÇÃO - IRREGULARIDADES 
CONSTRUÇÃO EM DESACORDO COM AS 
NORMAS DE EDIFICAÇÕES DO DF 
EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE 
POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO
DENEGADA.Não se vislumbra qualquer 
direito líquido e certo por parte do 
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ESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE 
PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA DE LICENÇA OU ALVARÁ A 
SER INVALIDADO. LEGALIDADE DA 
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA 
MANTIDA. 1. agravo retido não conhecido 
nos termos do artigo 523, § 1º, do código de 

civil, porque não requerida sua 
apreciação nas razões de apelação. 2. a 
realização de obras em área pública ocupada 
sem a prévia e necessária autorização do 
poder público legitima a administração a 
exercer o poder de polícia que lhe é inerente, 

efeito o dever de vistoriar, 
fiscalizar, notificar, autuar, embargar e 

as acessões que se encontram em 
desacordo com o código de edificações do 

lei distrital n. 2.105/98. 3. 
ausente a licença para construir, não se 

al ou abusivo o ato 
administrativo que determina a desocupação 
da área, sob pena de demolição das 
benfeitorias e aplicação de multa. 3.1. 
atuação estatal que se conforma à legalidade 
(arts. 51 e 178 da lei distrital nº 2.105/98), 
sendo impassível de reprimenda judicial. 4. 
mesmo que o procedimento não tenha sido 
precedido de devido processo legal, não há 
falar em ofensa à ampla defesa ou ao 
contraditório, pois, segundo Hely Lopes 

o ato ilegal de particular que 
constrói sem licença rende ensejo a que a 
administração use o poder de polícia que lhe 
é reconhecido para embargar, imediata e 
sumariamente, o prosseguimento da obra e 
efetivar a demolição do que estiver irregular, 
com seus próprios meios, sem necessidade 
de um procedimento formal anterior, porque 
não há licença ou alvará a ser invalidado" (in 
direito de construir. 9ª edição, da editora 
malheiros, p. 220). 5. precedente turmário: "o 
alvará de construção é documento 
obrigatório para se iniciar construção, 
nos exatos termos do artigo 51 da lei 
distrital 2.105/08, e a sua ausência importa 
na ilegalidade da obra. não se tendo 
comprovado a regularidade da edificação, 
correto o exercício do poder de polícia da 
administração pública, com expedição de 
ordem demolitória da obra irregular.". 

03463apc, REL. LUCIANO 
MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª turma cível, 
dje 19/12/2012). 6. agravo retido não 
conhecido. Apelação improvida. (TJ-DF - 
APC: 20120110820123 DF 0004371-
64.2012.8.07.0018, Relator: JOÃO 
EGMONT, Data de Julgamento: 16/12/2013, 

l, Data de Publicação: 
Publicado no DJE: 08/01/2014 . Pág.: 236) 

MANDADO DE SEGURANÇA - OCUPAÇÃO 
EM COMÉRCIO LOCAL 

AUTORIZAÇÃO DE USO - ATO DE 
IRREGULARIDADES - 

CONSTRUÇÃO EM DESACORDO COM AS 
NORMAS DE EDIFICAÇÕES DO DF - 

RCÍCIO REGULAR DO PODER DE 
POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM 

Não se vislumbra qualquer 
direito líquido e certo por parte do 

Impetrante, porquanto, mesmo autorizado a 
utilizar
em desacordo com o Código de Edific
e demais diplomas normativos cabíveis à 
espécie, o que legitima a Administração, no 
exercício regular de seu poder de polícia, a 
determinar a demolição da edificação. 
Acórdão n.356026, 20050020092996MSG, 
Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Conselho 
Especial, Data de Julgamento: 28/04/2009, 
Publicado no DJE: 20/05/2009. Pág.: 83)
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. 
DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
AGRAVO AO QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO.Relatório 1. Agravo nos autos 
principais contra decisão de inadmissão de 
recurso extraordinário, inter
na alínea a do inc. III do art. 102 da 
Constituição da República. 2. A Segunda 
Turma Cível do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios decidiu: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL 
IRREGULAR. ATUAÇÃO DO PODER 
PÚBLICO CONFORME A LE
O Poder Público tem o poder
fiscalizar qualquer obra e até mesmo praticar 
atos de demolição caso essa construção 
mostre alguma irregularidade,inclusive, 
prescindindo
para tal fim. 
poder de polícia, a Administração Pública 
goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar 
o planejamento urbano, dentro do qual deve 
combater as construções irregulares em área 
pública. 2. O Código de Edificações do 
Distrito Federal 
possibilita à Administração, embargar e 
demolir os imóveis em situação irregular. A 
esse respeito, cuidam os arts. 16 e 17 do 
referido diploma legal. No mesmo sentido, o 
art. 178 da Lei n. 2.105/1998 impõe ao 
particular que constrói irregularmente a 
demolição da respectiva obra como 
penalidade. 3. No caso vertente, o lote 
ocupado pelo autor está inserto em área 
pública irregularmente loteada, conhecida 
como Setor Habitacional Arniqueiras. 
momento algum o requerente demonstra 
qualquer autorização para oc
tampouco para construir. A irregularidade 
da obra, portanto, é incontroversa
DECIDO. 5. O art. 544 do Código de 
Processo Civil, com as alterações da Lei n. 
12.322/2010, estabelece que o agravo contra 
decisão que não admite recurso 
extraor
recurso, ou seja, sem a necessidade da 
formação de instrumento. Sendo este o caso, 
analisam
expostos no agravo, de cuja decisão se terá, 
então, se for o caso, exame do recurso 
extraordinár
ao Agravante. O Desembargador Relator do 
caso no Tribunal de Justiça do Distrito 
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Impetrante, porquanto, mesmo autorizado a 
utilizar-se de área pública, erigiu construção 
em desacordo com o Código de Edificações 
e demais diplomas normativos cabíveis à 
espécie, o que legitima a Administração, no 
exercício regular de seu poder de polícia, a 
determinar a demolição da edificação. (TJDF. 
Acórdão n.356026, 20050020092996MSG, 
Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Conselho 
Especial, Data de Julgamento: 28/04/2009, 
Publicado no DJE: 20/05/2009. Pág.: 83) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO 
DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: 
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
AGRAVO AO QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO.Relatório 1. Agravo nos autos 
principais contra decisão de inadmissão de 
recurso extraordinário, interposto com base 
na alínea a do inc. III do art. 102 da 
Constituição da República. 2. A Segunda 
Turma Cível do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios decidiu: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL 
IRREGULAR. ATUAÇÃO DO PODER 
PÚBLICO CONFORME A LEGALIDADE. 1. 
O Poder Público tem o poder-dever de 
fiscalizar qualquer obra e até mesmo praticar 
atos de demolição caso essa construção 
mostre alguma irregularidade,inclusive, 
prescindindo-se de provimento jurisdicional 
para tal fim. É dizer, em decorrência do 
poder de polícia, a Administração Pública 
goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar 
o planejamento urbano, dentro do qual deve 
combater as construções irregulares em área 
pública. 2. O Código de Edificações do 
Distrito Federal - Lei n. 2.105/1998 - 
possibilita à Administração, embargar e 
demolir os imóveis em situação irregular. A 
esse respeito, cuidam os arts. 16 e 17 do 
referido diploma legal. No mesmo sentido, o 
art. 178 da Lei n. 2.105/1998 impõe ao 
particular que constrói irregularmente a 

ição da respectiva obra como 
penalidade. 3. No caso vertente, o lote 
ocupado pelo autor está inserto em área 
pública irregularmente loteada, conhecida 
como Setor Habitacional Arniqueiras. Em 
momento algum o requerente demonstra 
qualquer autorização para ocupar a área, 
tampouco para construir. A irregularidade 
da obra, portanto, é incontroversa.[..] 
DECIDO. 5. O art. 544 do Código de 
Processo Civil, com as alterações da Lei n. 
12.322/2010, estabelece que o agravo contra 
decisão que não admite recurso 
extraordinário processa-se nos autos deste 
recurso, ou seja, sem a necessidade da 
formação de instrumento. Sendo este o caso, 
analisam-se, inicialmente, os argumentos 
expostos no agravo, de cuja decisão se terá, 
então, se for o caso, exame do recurso 
extraordinário. 6. Razão jurídica não assiste 
ao Agravante. O Desembargador Relator do 
caso no Tribunal de Justiça do Distrito 
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Federal e dos Territórios afirmou: 
Público tem o poder-dever de fiscalizar 
qualquer obra e até mesmo praticar atos 
de demolição caso 
mostre alguma irregularidade
prescindindo-se de provimento jurisdicional 
para tal fim. É dizer, em decorrência do 
poder de polícia, a Administração Pública 
goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar 
o planejamento urbano, den
combater as construções irregulares em área 
pública. Nesse sentido, o 
Edificações do Distrito Federal 
n.2.105/1998 – possibilita à Administração, 
embargar e demolir os imóveis em situação 
irregular. A esse respeito, cuidam 
e 17 do referido diploma legal (…). No 
mesmo sentido, o art. 178 da Lei n. 
2.105/1998 impõe ao particular que constrói 
irregularmente a demolição da respectiva 
obra como penalidade.
vertente, o lote ocupado pelo autor está 
inserto em área pública irregularmente 
loteada, conhecida como Setor Habitacional 
Arniqueiras. Em momento algum o 
requerente demonstra qualquer espécie de 
autorização para ocupar a área, tampouco 
para construir. A irregularidade da obra, 
portanto, é incontroversa. 
nos autos de ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público com o objetivo de 
desconstituir parcelamentos de solo para fins 
urbanos clandestinos, que inclui o Setor 
Habitacional Arniqueiras –
decisão liminar autorizando o Poder Público 
a adotar ‘medidas ínsitas ao pleno exercício 
do poder de polícia administrativa,inclusive 
com embargo, demolição ou desconstituição’ 
como forma de ‘impedir o início ou 
prosseguimento de toda e qualquer 
ocupação irregular do solo, o
edificação ou benfeitoria, em qualquer área 
do SHAr’ (fls. 99-100). Veja que essa decisão 
foi proferia em dezembro de 2008, época em 
que, conforme o registro fotográfico acostado 
à fl. 83, ainda não havia qualquer edificação 
no lote ocupado pelo aut
falta de autorização administrativa e o 
impedimento determinado por decisão 
judicial, o requerente construiu uma 
edificação de três pavimentos no terreno (fl. 
84). Note-se, portanto, que não se trata de 
meros reparos, como insiste o apel
da construção de uma residência sem 
autorização administrativa e com expresso 
impedimento judicial. (…). É certo, portanto, 
que os atos administrativos que determinam 
o embargo da obra e a demolição da 
edificação não estão eivados de qualquer 
ilegalidade. A Administração Pública nada 
mais fez que cumprir com o seu dever de 
fiscalização, impedindo a continuidade e 
determinando a desconstituição de obra 
irregular em área pública” (grifos nossos). A 
apreciação do pleito recursal dependeria do 
reexame de provas, o que não pode ser 
adotado validamente em recurso 
extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 
deste Supremo Tribunal Federal. O novo 
exame do julgado impugnado exigiria, ainda, 
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Federal e dos Territórios afirmou: O Poder 
dever de fiscalizar 

qualquer obra e até mesmo praticar atos 
de demolição caso essa construção 
mostre alguma irregularidade, inclusive, 

se de provimento jurisdicional 
para tal fim. É dizer, em decorrência do 
poder de polícia, a Administração Pública 
goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar 
o planejamento urbano, dentro do qual deve 
combater as construções irregulares em área 
pública. Nesse sentido, o Código de 
Edificações do Distrito Federal – Lei 

possibilita à Administração, 
embargar e demolir os imóveis em situação 

A esse respeito, cuidam os arts. 16 
e 17 do referido diploma legal (…). No 
mesmo sentido, o art. 178 da Lei n. 

impõe ao particular que constrói 
irregularmente a demolição da respectiva 
obra como penalidade. (…). No caso 

, o lote ocupado pelo autor está 
em área pública irregularmente 

loteada, conhecida como Setor Habitacional 
Arniqueiras. Em momento algum o 
requerente demonstra qualquer espécie de 
autorização para ocupar a área, tampouco 

A irregularidade da obra, 
 Vale destacar que, 

nos autos de ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público com o objetivo de 
desconstituir parcelamentos de solo para fins 
urbanos clandestinos, que inclui o Setor 

– SHAr, foi proferida 
orizando o Poder Público 

a adotar ‘medidas ínsitas ao pleno exercício 
do poder de polícia administrativa,inclusive 
com embargo, demolição ou desconstituição’ 
como forma de ‘impedir o início ou 
prosseguimento de toda e qualquer 
ocupação irregular do solo, obra de 
edificação ou benfeitoria, em qualquer área 

Veja que essa decisão 
foi proferia em dezembro de 2008, época em 
que, conforme o registro fotográfico acostado 
à fl. 83, ainda não havia qualquer edificação 
no lote ocupado pelo autor. Não obstante a 
falta de autorização administrativa e o 
impedimento determinado por decisão 
judicial, o requerente construiu uma 
edificação de três pavimentos no terreno (fl. 

se, portanto, que não se trata de 
meros reparos, como insiste o apelante, mas 
da construção de uma residência sem 
autorização administrativa e com expresso 

(…). É certo, portanto, 
que os atos administrativos que determinam 
o embargo da obra e a demolição da 
edificação não estão eivados de qualquer 

galidade. A Administração Pública nada 
mais fez que cumprir com o seu dever de 
fiscalização, impedindo a continuidade e 
determinando a desconstituição de obra 
irregular em área pública” (grifos nossos). A 
apreciação do pleito recursal dependeria do 

de provas, o que não pode ser 
adotado validamente em recurso 
extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 
deste Supremo Tribunal Federal. O novo 
exame do julgado impugnado exigiria, ainda, 

a análise prévia de legislação 
infraconstitucional aplicada à espéc
2.105/1998). Assim, a alegada contrariedade 
à Constituição da República, se tivesse 
ocorrido, seria indireta, o que inviabiliza o 
processamento do recurso extraordinário: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE 
FISCALIZA
ESTADUAL N. 14.940/2003. 1. POTENCIAL 
DE POLUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DA RECEITA DA EMPRESA 
COMO UM DOS CRITÉRIOS PARA 
FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA. 
2.CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO 
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO” (AI 746.875
Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 
1.2.2011, grifos nossos). E “Agravo 
regimental no recurso extraordinário com 
agravo. Direito Civil. Ação reivind
Execução. Imissão de posse. Princípio do 
devido processo legal. Legislação 
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame 
de fatos e provas. 
Impossibilidade.Precedentes. 1. 
Inadmissível, em recurso extraordinário, a 
análise da legislação infraconst
reexame de fatos e provas dos autos. 
Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
2. A afronta aos princípios da legalidade, do 
devido processo legal,da ampla defesa e do 
contraditório, dos limites da coisa julgada e 
da prestação jurisdicional, 
para ser reconhecida como tal, da análise de 
normas infraconstitucionais, configura 
apenas ofensa indireta ou reflexa à 
Constituição da República. 3. Agravo 
regimental não provido” (ARE 721.865
Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJe 28.5.2013, grifos nossos). 
decisão agravada, embasada nos dados 
constantes do acórdão recorrido, 
harmoniza
Supremo Tribunal, pelo que nada há a 
prover quanto às alegações do Agravante.
7. Pelo exposto, nego segui
agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do 
Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal). Publique
de 2014.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora 
(STF 
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 
31/01/2014, Data de Publicação: DJe
DIVULG 05/02/2014 PUBLIC 06/02/2014)

22. Neste norte, a Administração Pública, revestida do poder de 
polícia, deverealizar todos os procedimentos insculpidos na 
legislação de regência. 
23. Por lógica, para que chegue ao ponto extremo de promover a 
demolição, o órgão deve exaurir todo o procedimento administrativo, a fim 
de garantir o contraditório e a ampla defesa.
cristalino que a obra ou edificação não pos
concedido prazo para que o particular/infrator apresente sua defesa, na 
forma estabelecida pelo regulamento adotado.
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a análise prévia de legislação 
infraconstitucional aplicada à espécie (Lei n. 
2.105/1998). Assim, a alegada contrariedade 
à Constituição da República, se tivesse 
ocorrido, seria indireta, o que inviabiliza o 
processamento do recurso extraordinário: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LEI 
ESTADUAL N. 14.940/2003. 1. POTENCIAL 
DE POLUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DA RECEITA DA EMPRESA 
COMO UM DOS CRITÉRIOS PARA 
FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA. 
2.CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO 
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO 
SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO” (AI 746.875-AgR, 
Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 
1.2.2011, grifos nossos). E “Agravo 
regimental no recurso extraordinário com 
agravo. Direito Civil. Ação reivindicatória. 
Execução. Imissão de posse. Princípio do 
devido processo legal. Legislação 
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame 
de fatos e provas. 
Impossibilidade.Precedentes. 1. 
Inadmissível, em recurso extraordinário, a 
análise da legislação infraconstitucional e o 
reexame de fatos e provas dos autos. 
Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
2. A afronta aos princípios da legalidade, do 
devido processo legal,da ampla defesa e do 
contraditório, dos limites da coisa julgada e 
da prestação jurisdicional, quando depende, 
para ser reconhecida como tal, da análise de 
normas infraconstitucionais, configura 
apenas ofensa indireta ou reflexa à 
Constituição da República. 3. Agravo 
regimental não provido” (ARE 721.865-AgR, 
Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira 
Turma, DJe 28.5.2013, grifos nossos). A 
decisão agravada, embasada nos dados 
constantes do acórdão recorrido, 
harmoniza-se com a jurisprudência deste 
Supremo Tribunal, pelo que nada há a 
prover quanto às alegações do Agravante. 
7. Pelo exposto, nego seguimento a este 
agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do 
Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal). Publique-se. Brasília, 31 de janeiro 
de 2014.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora 

 - ARE: 789497 DF, Relator: Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 
31/01/2014, Data de Publicação: DJe-025 
DIVULG 05/02/2014 PUBLIC 06/02/2014) 

 
Neste norte, a Administração Pública, revestida do poder de 

realizar todos os procedimentos insculpidos na 

Por lógica, para que chegue ao ponto extremo de promover a 
demolição, o órgão deve exaurir todo o procedimento administrativo, a fim 
de garantir o contraditório e a ampla defesa.Ou seja, mesmo que reste 
cristalino que a obra ou edificação não possa ser regularizável, deverá ser 
concedido prazo para que o particular/infrator apresente sua defesa, na 
forma estabelecida pelo regulamento adotado. 
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24. Ressalvado, quando se tratar de ato de polícia que tenha como 
objeto a demolição de casa habitada, a mesma deverá ser autorizada 
judicialmente, conforme precedente do STJ (RE 1.217.234
 

III – CONCLUSÃO 

25. Ante o exposto, e em face à jurisprudência Pátria acerca 
daprerrogativa da Administração Pública de utilizar
Polícia, para proceder com demolições, de forma extrajudicial, de obras ou 
edificações, impossíveis de regularização, com exceção de casa 
habitadas,OPINAMOS pela sua possibilidade, desde que resguardado o 
contraditório e ampla defesa ao particular/infrator. 
26. Recomenda-se ainda, que: 

a. Caso o infrator recuse-se a receber a notificação, 
registre-se tal ato, e promova sua notificação através 
do Diário Oficial do Município – DOM, preservando
parte do seu documento de identificação;

b. Todos os atos consecutivos, sejam realizadas por 
meio do Diário Oficial do Município a fim de atingir o 
princípio da publicidade; e 

c. Da decisão de demolição, seja concedido prazo de 10 
(dez) dias ao particular/infrator, para que promova a 
demolição voluntária. 
 

Conde, 20 de fevereiro de 2018.

 

THYAGO JOSÉ DE SOUZA LIMA 
PROCURADOR CHEFE CONTENCIOSO

 
Homologado em 26/02//2018 

 

BRUNO RICELLI ARAÚJO FREIRE
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO 
 
Esgotadas as possibilidades de notificação e cumprimento do 
Processo Administrativo nº 041/2017/SEPLAN, considerando a 
impossibilidade de sua regularização e com fundamento nos artigos 3 e 7; 
artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Municipal nº 251/2001, 
DECIDO pela demolição do muro, que desrespeita o alinhamento do lote e 
invade a área pública, da Sra. LIRIANNY FREITAS VARELAS DE ASSIS
proprietária do Lote A da Quadra C01do loteamento Cidade Balneário 
Novo Mundo. 
 
Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que a Autuada/Infratora, proceda 
com a demolição das construções que estejam em desacordo com o 
Código de Obras do Município. 
 
Caso a mesma não realize a demolição amigavelmente no prazo 
estabelecido, proceda-se com a autoexecutoriedade da presente decisão.
 
 
 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
Secretário Municipal de Planejamento

 
 

NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

                                                  Conde,  06 de março de 2018 
 

                                                                                   

Ressalvado, quando se tratar de ato de polícia que tenha como 
deverá ser autorizada 

judicialmente, conforme precedente do STJ (RE 1.217.234-PB). 

Ante o exposto, e em face à jurisprudência Pátria acerca 
daprerrogativa da Administração Pública de utilizar-se do Poder de 

lições, de forma extrajudicial, de obras ou 
edificações, impossíveis de regularização, com exceção de casa 

pela sua possibilidade, desde que resguardado o 

se a receber a notificação, 
se tal ato, e promova sua notificação através 

DOM, preservando-se 
parte do seu documento de identificação; 
Todos os atos consecutivos, sejam realizadas por 

rio Oficial do Município a fim de atingir o 

Da decisão de demolição, seja concedido prazo de 10 
(dez) dias ao particular/infrator, para que promova a 

Conde, 20 de fevereiro de 2018. 

 
PROCURADOR CHEFE CONTENCIOSO 

BRUNO RICELLI ARAÚJO FREIRE 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO  

 

Esgotadas as possibilidades de notificação e cumprimento do exposto no 
Processo Administrativo nº 041/2017/SEPLAN, considerando a 

e com fundamento nos artigos 3 e 7; 
artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Municipal nº 251/2001, 

respeita o alinhamento do lote e 
Sra. LIRIANNY FREITAS VARELAS DE ASSIS, 

A da Quadra C01do loteamento Cidade Balneário 

Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que a Autuada/Infratora, proceda 
emolição das construções que estejam em desacordo com o 

Caso a mesma não realize a demolição amigavelmente no prazo 
se com a autoexecutoriedade da presente decisão. 

 
pal de Planejamento 

 

Esgotadas as possibilidades de notificação e cumprimento do exposto no 
Processo Administrativo nº 179/2017/SEPLAN, considerando a 
impossibilidade de sua regularização e com fundamento nos artigos 15, 43 
e 62; artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Muni
251/2001, DECIDO pela demolição do muro, que desrespeita o 
alinhamento do lote e invade a área pública,calçada em desacordo com as 
normas de acessibilidade e rampa de acesso de veículos avançando na 
rua,do Sr. ALYSSON CAMPELO CATUHYTE WANDERLEI
do Lote22A da Quadra R20do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo.
 
Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que a Autuada/Infratora, proceda 
com a demolição das construções que estejam em desacordo com o 
Código de Obras do Município. 
 
Caso a mesma não realize a demolição amigavelmente no prazo 
estabelecido, proceda-se com a autoexecutoriedade da presente decisão.
 
 
 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO
Secretário Munici

 
NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO

 
Esgotadas as possibilidades de notificação e cumprimento do exposto no 
Processo Administrativo nº 182/2017/SEPLAN, considerando a 
impossibilidade de sua regularização e com fundamento nos artigos 15, 43 
e 62; artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da
251/2001, DECIDO pela demolição do muro, que desrespeita o 
alinhamento do lote e invade a área pública,calçada em desacordo com as 
normas de acessibilidade e rampa de acesso de veículos avançando na 
rua, do Sr. ALYSSON CAMPELO CATUHYTE WA
do Lote22C da Quadra R20do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo.
 
Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que a Autuada/Infratora, proceda 
com a demolição das construções que estejam em desacordo com o 
Código de Obras do Município. 
 
Caso a mesma não realize a demolição amigavelmente no prazo 
estabelecido, proceda-se com a autoexecutoriedade da presente decisão.
 
 
 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO
Secretário Munici

 
NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO

 
Esgotadas as possibilidades de notificação e cumprimento do exposto no 
Processo Administrativo nº 
impossibilidade de sua regularização e com fundamento nos artigos 3 e 7; 
artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Municipal nº 
251/2001,DECIDO pela demolição do muro,que desrespeita o 
alinhamento do lote e invade 
LUNDGRENCORREA DE OLIVEIRA
C01do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo.
 
Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que a Autuada/Infratora, proceda 
com a demolição das construções que estejam em
Código de Obras do Município. 
 
Caso a mesma não realize a demolição amigavelmente no prazo 
estabelecido, proceda-se com a autoexecutoriedade da presente decisão.
 
 
 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO
Secretário Munici

 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
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as possibilidades de notificação e cumprimento do exposto no 
Processo Administrativo nº 179/2017/SEPLAN, considerando a 
impossibilidade de sua regularização e com fundamento nos artigos 15, 43 
e 62; artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Municipal nº 

pela demolição do muro, que desrespeita o 
alinhamento do lote e invade a área pública,calçada em desacordo com as 
normas de acessibilidade e rampa de acesso de veículos avançando na 

ALYSSON CAMPELO CATUHYTE WANDERLEI, proprietário 
do Lote22A da Quadra R20do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo. 

Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que a Autuada/Infratora, proceda 
com a demolição das construções que estejam em desacordo com o 

não realize a demolição amigavelmente no prazo 
se com a autoexecutoriedade da presente decisão. 

ÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
ário Municipal de Planejamento 

NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO 

Esgotadas as possibilidades de notificação e cumprimento do exposto no 
Processo Administrativo nº 182/2017/SEPLAN, considerando a 
impossibilidade de sua regularização e com fundamento nos artigos 15, 43 
e 62; artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Municipal nº 

pela demolição do muro, que desrespeita o 
alinhamento do lote e invade a área pública,calçada em desacordo com as 
normas de acessibilidade e rampa de acesso de veículos avançando na 

Sr. ALYSSON CAMPELO CATUHYTE WANDERLEI, proprietário 
do Lote22C da Quadra R20do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo. 

Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que a Autuada/Infratora, proceda 
com a demolição das construções que estejam em desacordo com o 

so a mesma não realize a demolição amigavelmente no prazo 
se com a autoexecutoriedade da presente decisão. 

ÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
ário Municipal de Planejamento 

NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO 

Esgotadas as possibilidades de notificação e cumprimento do exposto no 
340/2017/SEPLAN, considerando a 

impossibilidade de sua regularização e com fundamento nos artigos 3 e 7; 
artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Municipal nº 

pela demolição do muro,que desrespeita o 
alinhamento do lote e invade a área pública, da Sra. JULIANA 
LUNDGRENCORREA DE OLIVEIRA, proprietário do Lote06 da Quadra 
C01do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo. 

Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que a Autuada/Infratora, proceda 
com a demolição das construções que estejam em desacordo com o 

Caso a mesma não realize a demolição amigavelmente no prazo 
se com a autoexecutoriedade da presente decisão. 

ÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
ário Municipal de Planejamento 
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NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO 
 
Esgotadas as possibilidades de notificação e cumprimento do exposto no 
Processo Administrativo nº 361/2017/SEPLAN, considerando a 
impossibilidade de sua regularizaçãoe com fundamento nos artigos 3 e 7; 
artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Municipal nº 251/2001, 
DECIDO pela demolição do muro,que desrespeita o alinhamento do lote e 
invade a área pública, do Sr. FRANCISCO ARNAUD DINIZ, proprietário 
do Lote01 da Quadra A01do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo.
 
Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que o Autuado/Infrator, proceda 
com a demolição das construções que estejam em desacordo com o 
Código de Obras do Município. 
 
Caso o mesmo não realize a demolição amigavelmente no prazo 
estabelecido, proceda-se com a autoexecutoriedade da presente decisão.
 

 
 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
Secretário Municipal de Planejamento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA N. º 070/2017-SEMAD CONDE 30 de Outubro de 2017.
 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CONDE, de ordem da Prefeita Municipal e no uso de suas atribuições 
legais, 

R E S O L V E: 

Averbar 3678(Três mil, seiscentos e setenta e oito) dias de 
contribuição, em nome do (a) servidor (a) Maria Auxiliadora Costa 
Pereira, matrícula n° 1548, ocupante do cargo efetivo de 
A3 – T25, com lotação fixada na Secretaria de Educação, de 
conformidade com as Certidões de Tempo de Contribuição, emitidas em 
18 de Agosto de 2017 e 22 de Março de 2017, constantes do Processo 
Administrativo 1988/2017/SEMAD – Períodos compreendidos
Certidão de Tempo de Contribuição nº 028/2017 – Prefeitura de Santa 
Rita/PB18.06.2001 a 06.04.2003 e Certidão de nº 02822017 
Secretaria de Estado da Administração/PB 23.01.89 a 30.04.97.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ 
Secretaria de Administração 

 
 

Publicado no Diário Oficial do Município nº 1.294, em 16 de 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

 

PORTARIA N. º 001/2018-SEMAD CONDE 18 de Janeiro de 2018.
 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CONDE, de ordem da Prefeita Municipal e no uso de suas 
legais, 

R E S O L V E: 

Averbar 1185 (Hum mil cento e oitenta e cinco) dias de 
contribuição, em nome do (a) servidor (a) JOSÉLIA MARIA ANDRADE 
DE ARAÚJO, matrícula n° 0402, ocupante do cargo efetivo de 
ADMINISTRATIVO, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Saúde, 
de conformidade com a Certidão de Tempo de Contribuição 
13001050.1.00114/17-1, emitida em 17 de Outubro de 2017, constante do 

SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO

                                                  Conde,  06 de março de 2018 
 

                                                                                   

 

primento do exposto no 
Processo Administrativo nº 361/2017/SEPLAN, considerando a 
impossibilidade de sua regularizaçãoe com fundamento nos artigos 3 e 7; 
artigo 170, inciso I e II; artigos 171 e 172 da Lei Municipal nº 251/2001, 

ro,que desrespeita o alinhamento do lote e 
invade a área pública, do Sr. FRANCISCO ARNAUD DINIZ, proprietário 
do Lote01 da Quadra A01do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo. 

Concedo prazo de 10 (dez) dias, para que o Autuado/Infrator, proceda 
lição das construções que estejam em desacordo com o 

Caso o mesmo não realize a demolição amigavelmente no prazo 
se com a autoexecutoriedade da presente decisão. 

 
pal de Planejamento 

CONDE 30 de Outubro de 2017. 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
no uso de suas atribuições 

(Três mil, seiscentos e setenta e oito) dias de 
Maria Auxiliadora Costa 

, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA 
com lotação fixada na Secretaria de Educação, de 

m as Certidões de Tempo de Contribuição, emitidas em 
18 de Agosto de 2017 e 22 de Março de 2017, constantes do Processo 

Períodos compreendidos na 
Prefeitura de Santa 

Certidão de nº 02822017 – 
23.01.89 a 30.04.97. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

de Novembro de 2017. 

CONDE 18 de Janeiro de 2018. 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
no uso de suas atribuições 

Averbar 1185 (Hum mil cento e oitenta e cinco) dias de 
JOSÉLIA MARIA ANDRADE 

, ocupante do cargo efetivo de AGENTE 
a Secretaria Municipal de Saúde, 

de conformidade com a Certidão de Tempo de Contribuição 
1, emitida em 17 de Outubro de 2017, constante do 

Processo Administrativo 2136/2017/SEMAD 
na certidão: 03/11/1982 a 28/02/1985 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ
Secretaria de Administração

 
ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 001/2018 

DEMOSTRATIVO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
(Referente à Certidão de Tempo de Contribuição nº 

13001050.1.00114/17

Órgão Cargo 
Município de 

Conde 
Atendente 

Vale das Cascatas 
S/A 

Aux. de 
escritório 

TOTAL

 
Publicado no Diário Oficial do Município nº 1.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE 

CONDE
  

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00002/2018. OBJETO: 
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROVCESSAMENTO DA FOLHA DE 
PAGAMENTO DO IPAM. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Diretoria de 
Gestão e Finanças. RATIFICAÇÃO: Presidente, em 08/01/2018. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE 

CONDE
  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2018, que 
objetiva: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROVCESSAMENTO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO DO IPAM; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu o
DE DADOS LTDA - EPP - R$ 7.440,00. Conde 
2018. NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
 

ADMINISTRAÇÃO 
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                                 MUNICÍPIO DE CONDE 

2136/2017/SEMAD – Períodos compreendidos 
1985 – 01/12/1986 a 02/11/1987. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ 
Secretaria de Administração 

PORTARIA Nº 001/2018 – SEMAD 
DEMOSTRATIVO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Certidão de Tempo de Contribuição nº 
13001050.1.00114/17-1 do INSS) 

 
Período Dias 

 03/11/1982 28/02/1985 850 

01/12/1986 02/11/1987 335 

TOTAL 1185 

 

 

Oficial do Município nº 1.326, em 24 de Janeiro de 2018. 

ESTADO DA PARAÍBA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE 

CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00002/2018. OBJETO: 
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROVCESSAMENTO DA FOLHA DE 
PAGAMENTO DO IPAM. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Diretoria de 

RATIFICAÇÃO: Presidente, em 08/01/2018.  

 
ESTADO DA PARAÍBA 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE 
CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00002/2018 
 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
strui o processo e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2018, que 
objetiva: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROVCESSAMENTO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO DO IPAM; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELMAR PROCESSAMENO 

R$ 7.440,00. Conde - PB, 08 de Janeiro de 
2018. NÓRIO DE CARVALHO GUERRA – Presidente.  


