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PORTARIA Nº 0052/2018          CONDE – PB 09  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, 
 

RESOLVE: 
Designar o servidor FABIO MELO DE SOUSA, CPF nº 

977.989.164-15, como gestor do Contrato de nº 0024/2017 - CPL, 
firmado com o proprietário e/ou representante do imóvel, objeto de 
contrato, constantes nos processos administrativos nº 2017.001327, que 
tramita nesta Prefeitura. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

 
Publicado no Diário Oficial do Município nº 1.339, em 09 de março de 2018 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

 
PORTARIA Nº 0053/2018          CONDE – PB 12 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, 
 

RESOLVE: 
Exonerar, WESLEY RAMOS NÓBREGA, do cargo em 

comissão de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO, 
símbolo CDS-II, com  lotação  SECRETARIA  MUNICIPAL DO 
PLANEJAMENTO. 
 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 09 de março do corrente ano.  
 

 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

 
PORTARIA Nº 0054/2018            CONDE – PB 12 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, 
 

RESOLVE: 

Nomear, TALITA STAEL PIMENTA DA SILVA COSTA, para 
exercer em comissão, o cargo de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
CADASTRO TÉCNICO, símbolo CDS-II, com  lotação  SECRETARIA  
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. 

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

efeitos a 09 de março de 09 de março do corrente ano.  
 

 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SPU Nº 001, de 26 de fevereiro de 2018. 
 
Versão 01 
Aprovação em 26/02/2018 
Ato de aprovação: Decreto nº 101/2018 
Órgão Central do SPU: Secretaria Municipal de Planejamento 
Unidade Responsável: Coordenadoria de Controle Urbano. 

 
Dispõe sobre normas e procedimentos 
para as desapropriações de imóveis. 

 

A Secretária da Controladoria Geral do Município do Conde, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 902, de 02 de 
janeiro de 2017, combinada com a Lei nº 913, de 26 de maio de 2017, e 
com o Decreto nº 039, de 20 de julho de 2017, RESOLVE: 

CAPÍTULO I  
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º.Normatizar o processo relativo às DESAPROPRIAÇÕES 

do Município de Conde/PB.  

Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades 
executoras da estrutura organizacional da administração direta e indireta. 

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

I – DESAPROPRIAÇÃO:ato estatal unilateral, que pressupõe 
um procedimento prévio, através do qual o Poder Público, fundado em 
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, 
compulsoriamente despoja alguém de um bem certo, normalmente 
adquirindo-o para si, em caráter originário, mediante indenização prévia, 
justa e pagável em dinheiro, salvo no caso de certos imóveis urbanos ou 
rurais, em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente 
caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida 
pública, resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas, preservado seu 
valor real. 

II –DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE PÚBLICA: tem 
caráter de urgência, ou seja, caso a desapropriação não seja realizada 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO 

GABINETE  DA  PREFEITA 
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naquele dado momento, os prejuízos poderão ser irreparáveis ao 
interesse coletivo. Em outras palavras a necessidade caracteriza-se com a 
ocasião em que surge um problema inadiável e premente, para o qual a 
solução indispensável seria incorporar ao domínio público o bem do 
particular. Por exemplo, imóvel localizado em área de risco e que após 
chuvas torrenciais é objeto de deslizamentos, que poderão colocar em 
risco a vida das pessoas do local e do entorno. O Decreto-lei 3.365/41, 
sem eu artigo 5º, prever as hipóteses de desapropriação por necessidade 
pública.O prazo para efetivação da desapropriação por necessidade 
pública o direito de se pleitear indenização é de cinco anos. 

III – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA: implica 
em concretizar ações que terão reflexo de comodidade e utilidade ao 
coletivo. Assim, não há caráter de urgência, mas sua implementação será 
oportuna e conveniente ao interesse público. Acontece quando a 
utilização da propriedade for considerada conveniente e vantajosa ao 
interesse público, não constituindo um imperativo irremovível. O Decreto-
lei 3.365/41 disciplina as situações que exemplificam a desapropriação por 
utilidade pública. O prazo para efetivação da desapropriação por utilidade 
pública o direito de se pleitear indenização é de cinco anos. 

IV -DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA 
URBANA:fundamenta-se no requisito da utilidade pública, visto que é 
regido pelo princípio da distribuição equitativa e benefícios e ônus da 
atividade urbanística. Está disciplinada no capítulo atinente à política 
urbana prevista no artigo 182 da Constituição Federal.  O Decreto-
lei 3.365/41, seu artigo 5º, prever as hipóteses de desapropriação para 
fins urbanísticos. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com 
prévia e justa indenização em dinheiro. No entanto, a desapropriação para 
fins urbanísticos difere das demais desapropriações clássicas pelo fato de 
caracterizar-se como um instrumento de realização da política do solo 
urbano em função da execução do planejamento urbanístico.Assim, não é 
apenas uma forma de transferência de propriedade do particular para o 
Poder Público, é, sobretudo, uma forma de utilizar os bens expropriados 
para atender a função social no meio urbano, qual seja o desenvolvimento 
urbano, obras e aspectos de uma ordenação urbanística prevista no Plano 
Diretor.Os imóveis expropriados, quando da desapropriação para fins 
urbanísticos, são afetados pelo patrimônio público e, após urbanificados 
ou reurbanizados, são transferidos novamente ao particular, em 
cumprimento ao chamado “reprivatização”. 

V – DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO:materializa-se quando o 
Poder Público Municipal, mediante lei específica, verificando que o 
proprietário de imóvel não urbanificado não atende à função social do 
imóvel, exigir que promova seu ideal aproveitamento, após pena 
sucessiva de: i) parcelamento ou edificação compulsórios; ii) imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e 
iii) desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de 
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Porquanto pune 
o não-cumprimento de obrigação ou ônus urbanístico imposto ao 
proprietário de imóvel urbano e não prevê uma indenização em dinheiro, 
mas um pagamento mediante títulos da dívida pública, resgatáveis em até 
10 (dez) anos. 

VI – DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL:verifica-
se quando a Administração estiver diante de interesses que atinjam as 
camadas mais pobres da população, sendo necessária a promoção da 
melhoria nas condições de vida, a redução de desigualdades, bem como 
ao melhoramento na distribuição de renda e riquezas. O artigo 2º da 
Lei 4.132/62, que define os casos de desapropriação por interesse social 
e dispõe sobre sua aplicação, considera as hipóteses de desapropriação 
por interesse social. 

VII - JUROS COMPENSATÓRIOS: compensa a perda 
prematura da posse. O termo inicial para contagem dos juros é a data da 
imissão provisória na posse (art. 15 A do DL 3365/41). Os juros 
compensatórios, segundo o STF, terão como base de cálculo a diferença 
eventualmente apurada entre os 80% do preço ofertado em juízo e o valor 
do bem fixado na sentença. Incidem, conforme art. 100, § 12, da CF, a 
partir da imissão até a data da expedição do precatório (EC 62/09). Usar a 

regra da Súmula 408 do STJ – juros de 6% para as desapropriações em 
que a imissão ocorreu entre 11/06/97 até 13/09/01. Nos demais casos 
usar o percentual de 12%, uma vez que o STF restabeleceu o percentual 
previsto na súmula 618. 

VIII - JUROS MORATÓRIOS: tem por objetivo recompor os 
prejuízos pelo atraso no efetivo pagamento da indenização 6 % ao ano – 
INF. 240 STF. Base de cálculo- valor da indenização fixado na sentença e 
devidamente corrigido. Contagem: Art. 100 § 5 º da CF – não incidem 
juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do período descrito. 
Súmula vinculante 17 do STF. Súmula 70 do STJ – para as pessoas 
privadas prestadoras de serviço público, a incidência dos juros moratórios 
inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, mas não tem incidência 
para as pessoas de direito público – pois atualmente utiliza-se a regra do 
art. 100, § 5º, da CF e art. 15 B do DL. (a partir de 1º de janeiro do 
exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ter ocorrido) 

IX - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:Serão devidos se o valor 
da indenização fixado na sentença for superior ao valor ofertado pelo 
Poder Público na fase administrativo (Art. 27 § 1º do DL 3365/41.). 
Honorários sejam fixados entre 0,5 e 5% do valor da diferença. Também 
se estabelece um teto – R$151.000,00, mas o STF, concedeu medida 
cautelar para suspender a eficácia dessa limitação. Inf: 240 do STF. 

 
CAPÍTULO II 

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DAS RESPONSABILIDADES 
 

Art. 4º. Esta instrução normativa encontra respaldo nos 
seguintes institutos legais: 

I – Constituição Federal de 1988; 

II – Lei Orgânica do Município; 

III - Lei Federal nº. 10.257/2001; 

IV - Lei Federal nº. 4.320/1964; 

V – Decreto-lei n° 3.365/41; 

VI – Código de Processo Civil; 

VII – Lei nº 4.132/62; 

VIII – Demais legislação e normas aplicáveis. 

Art. 5º.  São responsabilidades da Secretaria Municipal de 
Planejamento, órgão central do Sistema de Planejamento Urbano: 

I – Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada; 

II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e 
com o órgão de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e 
identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, 
que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

III – Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação. 

Art. 6º. São responsabilidades das demais Unidades 
Executoras: 

I – Atender às solicitações da Unidade responsável pela 
Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informações e à 
participação no processo de atualização; 

II – Alertar a Unidade responsável pela Instrução Normativa 
sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, 
objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 

III – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os 
funcionários da Unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

IV – Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em 
especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização 
dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
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Art. 7º. São responsabilidades da Controladoria Geral do 
Município: 

I - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da 
Instrução Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação 
dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

II - Avaliar através da atividade de auditoria interna a eficácia 
dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema de Contabilidade – 
SCO, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento 
dos controles; 

III - Criar e manter atualizado o manual de procedimentos, em 
meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre 
a versão vigente de cada Instrução Normativa; 

IV - Acompanhar periodicamente as atividades, visando 
melhorias nos serviços prestados. 

 

CAPÍTULO III 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 8º. Compete à Prefeita: 
I – Aprovar a programação de desapropriação de imóveis 

elaborada pela Secretaria de Planejamento; 

II -Autorizar o início do processo de desapropriação pela 
Secretaria de Planejamento; 

III – Autorizar a contratação da avaliação através de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, quando for solicitado pela Secretaria de 
Planejamento; 

IV– Ratificar o laudo de avaliação do bem; 

V – Encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda para 
informar a dotação orçamentária da desapropriação; 

VI – Encaminhar a minuta do decreto para avaliação da 
Procuradoria; 

VII – Editar o decreto de desapropriação e providenciar sua 
publicação; 

VIII– Conduzir junto com a Procuradoria o entendimento com o 
expropriado; 

IX – Autorizar o pagamento da indenização de acordo com o 
laudo de avaliação, quando esta for aceita pelo expropriado; 

X – Autorizar que a Procuradoria inicie a Ação Expropriatória 
perante o Poder Judiciário;  

XI - Autorizar pagamento em juízo do valor fixado em lei em 
favor do proprietário, quando for o caso; 

XII – Encaminhar à Secretaria de Planejamento para a atualização do 
cadastro do imóvel, quando tratar-se das características físicas do imóvel 
(BCI); 

XIII – Encaminhar à Secretaria de Fazenda para a atualização 
do cadastro do imóvel, quando tratar-se de questões fiscais ou valor do 
imóvel. 

Art. 9º.Compete à Secretária de Planejamento: 

I – Elaborar a programação dos bens imóveis necessários a 
desapropriação para atender os requisitos do plano diretor e/ou do 
planejamento urbanístico; 

II – Consultar a situação do imóvel no Cadastro Imobiliário e, se 
necessário, atualizá-lo; 

III - Solicitar ao Gabinete da Prefeita a autorização da 
desapropriação do bem; 

IV – Encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda para 
providenciar a avaliação do imóvel; 

V– Providenciar a contratação da avaliação, se for o caso; 

VI - Encaminhar para parecer da Controladoria do laudo de 
avaliação; 

VII – Providenciar a Reserva Orçamentária e elaborar a minuta 
do decreto de desapropriação encaminhá-lo para aprovação da Prefeita, 
constando as informações constantes no §2º deste artigo e conforme 
ANEXO II desta Instrução; 

VIII – Atualizar o cadastramento do bem, colhendo e 
organizando as informações constantes no §1º deste artigo e no ANEXO I 
desta Instrução; 

IX - Usufruir do bem, inclusive nos casos de ação de 
expropriação até a sua conclusão; 

X - Arquivar cópia do registro e a escritura pública do imóvel, 
após a Procuradoria providenciá-los e encaminhar cópia dos mesmos 
para Coordenadoria de Patrimônio.  
 

§1º.No cadastramento do bem imóvel deve constar: 

a) A descrição pormenorizada do imóvel (matrícula, dimensões, 
limites e confrontações); 
b) Nome do proprietário, se houver; 
c) A destinação a que se pretende dar ao imóvel; 
d) Estimar valor do bem. 

§2º. Na minuta do decreto deve constar: 

a) O responsável pela desapropriação; 
b) A descrição pormenorizada do bem (se for imóvel deve constar 

a matrícula, limites e confrontações); 
c) Nome do proprietário, se houver; 
d) A declaração de utilidade pública ou interesse social 
e) A destinação a que se pretende dar ao bem 
f) O fundamento legal 
g) Os recursos orçamentários destinados à desapropriação.  

§3º.  A avaliação do imóvel, além das normas da ABNT, deve 
considerar: 

a) As benfeitorias que já existiam no imóvel antes do ato 
expropriatório. Já as benfeitorias construídas depois do ato serão 
pagas apenas as necessárias e as úteis somente realizadas com 
autorização do expropriante; 
b) Lucros cessantes e danos emergentes;  
c) Juros compensatórios, de acordo com as súmulas 164 e 618 do 

Supremo Tribunal Federal e a nº 69, proferida pelo Superior Tribunal 
de Justiça;  
d) Juros moratórios;  
e) Honorários advocatícios, calculados pela diferença entre a 

oferta inicial e o valor da indenização, acrescido de juros moratórios e 
compensatórios;  
f) Custas e despesas processuais;  
g) Correção monetária, calculada a partir do laudo de avaliação; 
h) Despesas relativas ao desmonte e transporte de mecanismos 

instalados e em funcionamento (art. 25, parágrafo único do mesmo 
decreto-lei); 
i) Outras que recaiam sob o imóvel. 

 

Art. 10.Compete à Secretaria Municipal de Fazenda: 

I – Providenciar a avaliação do imóvel; 

II – Encaminhar para parecer da Controladoria; 

III - Informar a dotação dos recursos orçamentários destinados à 
desapropriação; 

IV – Providenciar o pagamento da indenização pertinente à 
desapropriação; 

V - Encaminhar, após o pagamento da indenização, à 
Procuradoria para providenciar o registro e a escritura pública do imóvel; 

VI– Atualizar o Cadastro quanto a questões fiscais ou valor do 
bem; 

VII - Escriturar contabilmente o bem. 
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Art. 11. Compete à Procuradoria: 

I – Analisar a minuta do decreto de desapropriação; 

II – Encaminhar a minuta do decreto ao gabinete da prefeita para 
assinatura e publicação; 

III – Convocar o expropriado para que a prefeita conduza o 
entendimento com o mesmo; 

IV – Quando não houver entendimento com o expropriado, 
impetrar Ação Expropriatória perante o Poder Judiciário;  

V – Providenciar o registro e a escritura pública do imóvel; 

VI - Providenciar cópias do registro e da escritura pública do 
imóvel e encaminhar à Secretaria de Planejamento; 

VII – Providenciar junto ao judiciário a imissão provisória de posse 
do bem, nos casos em que for caracterizada a urgência. 

Parágrafo Único. A imissão provisória de posse pode ser 
requisitada ao juiz, ainda no início da lide, mas só será concedida se for 
verificada urgência e depositado em juízo valor fixado segundo critério 
previsto em lei, em favor do proprietário. A requisição deverá obedecer ao 
prazo de até 120 dias a contar da alegação de urgência. 

Art. 12. Compete à Secretaria de Administração, através da 
Comissão Permanente de Licitação: 

I – Processar a licitação, dispensa ou inexigibilidade. 
 

Art. 13. Compete ao Coordenadoria de Patrimônio: 

I –Arquivar a documentação do bem imóvel (registro e escritura). 
 

Art. 14. Compete a Controladoria Geral do Município: 

I – Analisar o laudo de avaliação sob o ponto de vista de 
obediência às normas; 

II – Emitir parecer sobre o laudo de avaliação; 

III – Encaminhar ao Gabinete da Prefeita. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Esta instrução normativa visa orientar a 
operacionalização dos processos de desapropriação, para que os 
mesmos sejam desenvolvidos com eficiência e eficácia. 

Art. 16. No decorrer do processo de desapropriação poderão 
surgir situações novas que poderão ser resolvidas junto à Procuradoria e 
Controladoria Geral do Município. 

Art. 17. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre 
que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de 
manter o processo de melhoria contínua. 

Art. 18.Pertence a esta Instrução Normativa: 

ANEXO I: Modelo de Cadastramento de Bem. 

ANEXO II: Modelo de Decreto de Desapropriação. 

ANEXO III: Fluxograma – Desapropriação. 

Art. 19. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua 
aprovação. 

Conde - PB, 26 de fevereiro de 2018. 

 
GIRLENE MELO SILVA ROQUE 

Secretária da Controladoria Geral de Município 
 

 
 
 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
Secretário Municipal de Planejamento 

 

 
 

Ciente. Publique-se. 
26/02/2018 

 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita Municipal 

 
 
 

ANEXO I 
Instrução Normativa SPU nº 001/2018 

 
 

MODELO DE CADASTRAMENTO DE BEM A SER 
DESAPROPRIADO 

 

1. DESCRIÇÃO DO BEM: (descrever de forma detalhada o bem, se 
for imóvel, endereço, dimensões, área, confrontantes, etc. Ver 

Exemplo) 
(Imóvel perfazendo uma área de terreno, medindo 16,50m (dezesseis 
vírgula cinquenta metros) de frente; 15,00m (quinze metros) de 
fundos, por 26,00m (vinte e seis metros) de cada um dos lados, ou 
sejam, 409,50m² (quatrocentos e nove vírgula cinquenta metros 
quadrados) de área total, situados nesta cidade à Praça Marechal 
Deodoro, nº 06, antiga Rua Paraná, esquina com a Rua Araci Pinto 
Paiva, antigamente denominada Rua Maranhão e confrontando pela 
frente com a aludida Praça Marechal Deodoro, de um lado com a 
Rua Araci Pinto Paiva, de outro lado com Luiz Gonzaga da Silva e 
Maria Alice Nascimento e Silva, e nos fundos com Adonidio Cardoso 
Pereira, assim delimitada: Inicia-se no ponto 0 (zero), localizado na 
confluência da Rua Aracy Pinto Paiva com Praça Marechal Deodoro 
da Fonseca e segue 5,71m (cinco vírgula setenta e um metros) pelo 
alinhamento com a referida Praça, até atingir o ponto 1 (hum); do 
ponto 1 (hum), converge à direita e segue 16,42m (dezesseis vírgula 
quarenta e dois metros) confrontando com área remanescente de 
Ana da Silva Souza e Outros, até encontrar o ponto 2 (dois); do ponto 
2 (dois), converge novamente à direita e segue 14,29m (quatorze 
vírgula vinte e nove metros) pelo alinhamento com a Rua Aracy Pinto 
Paiva, até retornar ao ponto inicial 0 (zero). Os limites acima 
mencionados perfazem uma área de aproximadamente 39,18m² 
(trinta e nove vírgula dezoito metros quadrados) 

2. NOME DO PROPRIETÁRIO (se houver, ver exemplo do bem 
descrito acima): 

(Lançado para fins de tributação em nome de LUCY DA SILVA 
SOUZA e OUTROS, Registrado no Serviço Registral Imobiliário 
desta Comarca, no livro 02, R.1 da matrícula nº 20.180 e matrícula 
19.155, no livro 3-AA, fls. 63. da matrícula 22.294 e fls. 65 da 
matrícula nº 22.306, no livro 3-AA, fls. 66 da matrícula nº 22.534 e fls. 
69 da matrícula nº 22.536.) 

3. DESTINAÇÃO (a que se pretende dar ao bem. Exemplo da 
destinação do bem descrito acima): 

(O imóvel destina-se a permitir à Municipalidade promover o 
alargamento da via urbana face ao intenso tráfego de veículos, 
ônibus do transporte coletivo urbano e de caminhões de carga, 
constituindo-se obra de relevante interesse público.) 

4. VALOR ESTIMADO DO BEM (estimar valor do bem, lembrando 
que adiante será avaliado de acordo com os requisitos da IN e 
das normas da ABNT). 
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ANEXO II 

Instrução Normativa SPU nº 001/2018 
 
 

MODELO DE DECRETO SOBRE DESAPROPRIAÇÃO 
 
 
DECRETO Nº__ , de _________de _____. 

 

Decreta de (necessidade pública, utilidade pública, de interesse social), para fins de 
desapropriação, o (imóvel ou descrever o bem), (situado no distrito de ...,, no Município do 
Conde, necessário à...(descrever A destinação a que se pretende dar ao bem). 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA, prefeita do Município do Conde, usando de 
suas atribuições legais e nos termos do artigo (descrever base legal), 

 
  DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica declaro de (necessidade pública, utilidade pública, de interesse social), para 

fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, o (imóvel ou descrever o bem), que consta 
pertencer a (descrever proprietário, quando souber), constituído de (descrever as características 
do bem, no caso de imóvel, descrever área, confrontantes, etc), destinado à (descrever 
destinação), consoante permitido no artigo (base legal). 

Art. 2º - Fica o expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial 
de desapropriação para os fins do disposto no artigo (descrever artigo da legislação que permite 
a imissão provisória de posse. No caso de utilidade pública, artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 
e alterações posteriores). 

Art. 3º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta da dotação orçamentária 
própria consignada no orçamento vigente (descrever dotação orçamentária). 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Conde-PB, XX de XXXXXX de 20XX 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita Municipal 
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ANEXO III 

DESAPROPRIAÇÃO

SEC. PLANEJAMENTOGABINETE PREFEITA CPL

N
ão

1/
3

Elaborar a programação dos bens imóveis 
necessários a desapropriação para atender os 

requisitos do plano diretor e/ou do 
planejamento urbanístico

INÍCIO

Aprova 
programação? não

Solicitar a desapropriaçãoConcorda?

Sim

Encaminhar para prosseguir o 
processo de desapropriação

Proceder as correções

Fim

Contratar 
avaliação?

Autorizar a contratação 
através de licitação, dispensa 

ou inexigibilidade

Sim

Não

Sim

Não

Consultar a situação no cadastro 
imobiliário e atualizá-lo

Realizar o 
procedimento 

licitatório

Contratação da 
avaliação

Encaminhar à SEFAZ para 
providenciar avaliação do 

imóvel

1

2

Vai 
para 
pag 2

Vai 
para 
pag 2
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ANEXO III 

Continuação.... 

DESAPROPRIAÇÃO

GABINETE PREFEITA SEC. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA FAZENDA

N
ão

2/
3

Fim

Arquivar documentação

Avaliação de 
acordo com os 
requisitos das 

normas?

Correção das 
falhas

Ratificar laudo de 
avaliação

Sim

Encaminhar à 
Procuradoria para 

análise

3

5

4

Atualizar o cadastro do 
imóvel no que diz respeito 
às características físicas do 

imóvel

6

Providenciar o 
encaminhamento e 

arquivamento na 
Coordenadoria de 

Patrimônio

Usufruir do bem 
imóvel, inclusive, se 

for o caso, até concluir 
a ação de 

expropriação

Providenciar a 
avaliação do imóvel

Encaminhar para a 
Controladoria

1

Não

Informar a dotação 
orçamentária 

2

Encaminhar para SEFAZ 
Informar a dotação 

orçamentária 

Providenciar a Reserva 
Orçamentária e Preparar a 

minuta do decreto

Vai 
para 
pag 3
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ANEXO III 

Continuação.... 

DESAPROPRIAÇÃO

GABINETE PREFEITASEC. FAZENDA PROCURADORIA

N
ão

3/
3

Assinar o decreto e 
providenciar a publicação 

Para a SEPLAN  atualizar o cadastro do 
bem imóvel no que diz respeito às 

características físicas do imóvel

Providenciar o registro e a 
escritura pública do imóvel

Providenciar a escrituração do bem 
contabilmente

Fim

Providenciar cópias e 
encaminhamento à 

Secretaria de Planejmento

Analisar minuta de 
decreto 

De acordo?

Parecer favorável

sim

Providências para 
correção junto 

SEPLAN

não

3

54

Convocar o expropriado 
para que a prefeita 

conduza o entendimento 
com o mesmo

Conduzir, junto com a 
Procuradoria, o entendimento 

com o expropriado

Expropriado 
aceita a 

avalição?

Sim

Autorizar que a Procuradoria inicie a Ação 
Expropriatória perante o Poder Judiciário

Ação Expropriatória 
perante o Poder 

Judiciário

Há urgência na 
desapropriação?

Solicitar ao juiz imissão 
provisória de posse

3

Não

Sim

3

Autorizar pagamento em juízo do 
valor fixado em lei em favor do 

proprietário

Efetiva pagamento Autorizar o 
pagamento

Efetiva pagamento

Imissão provisória da 
posse

6

2

2

Não

Para a SEFAZ  atualizar o 
cadastro do bem imóvel no 
que diz respeito a questões 

fiscais e de valor do bem

Atualizar o cadastro no que diz 
respeito a questões fiscais

Encaminhar para providenciar o 
registro e a escritura pública do 

imóvel

1
1

Vai 
para 
pag 2

Vai 
para 
pag 2

Vai 
para 
pag 2
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PORTARIA Nº 005/2018/IPAM 

Conde, 09 de março de 2018. 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE – IPAM, Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 005/2018/IPAM, 

 
R E S O L V E: 

 
Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 

contribuição, com proventos integrais e paridade, a FRANCISCA MARTIR 
DOS SANTOS, portadora do CPF nº 645.834.574-72, matrícula nº 1165, 
ocupante do cargo de Professora A2-VII (T30), com lotação fixada na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com fundamento 
legal previsto no Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 
e Art. 40, §5º da Constituição Federal de 1988, combinado com o Art. 45, 
I, II, III e IV, e do Art. 24, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 332/2004. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir de 01 de março de 2018. 
 

 
NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 

Presidente 
  
PORTARIA Nº 006/2018/IPAM 

Conde, 09 de março de 2018. 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE – IPAM, Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 008/2018/IPAM, 

 
R E S O L V E: 

 
Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 

contribuição, com proventos integrais e paridade, a JOSINETE 
FERREIRA DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº 467.061.354-53, 
matrícula nº 278, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com 
lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
com fundamento legal previsto no Art. 3º, I, II e III da Emenda 
Constitucional nº 47/2005. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir de 01 de março de 2018. 
 

 
NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 

Presidente  
PORTARIA Nº 007/2018/IPAM 

Conde, 09 de março de 2018. 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE – IPAM, Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 009/2018/IPAM, 

 
R E S O L V E: 
Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 

contribuição, com proventos integrais e paridade, a ANTONIA BARBOSA 

DA SILVA, portadora do CPF nº 567.765.864-20, matrícula nº 401, 
ocupante do cargo de Merendeira, com lotação fixada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com fundamento legal 
previsto no Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
combinado com o Art. 45, I, II, III e IV da Lei Municipal nº 332/2004. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 01 de março de 2018. 
 
 

 
NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 

Presidente 
 

I P A M  


