
                  
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

                      Estado do Espírito Santo 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA N.º 05/2014

Versão: 02

Aprovação em: 15/08/2017

Ato de aprovação: Decreto Municipal Nº. 417/2017

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos /

Setor de Patrimônio

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art.  1º  -  Estabelecer  os procedimentos e critérios referentes à desapropriação de

Bens Imóveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Teresa- ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art.  2º  -  Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Prefeitura

Municipal de Santa Teresa, envolvidas no processo de desapropriação, em especial,

a Procuradoria Jurídica, o Setor de Contabilidade, o setor de Patrimônio e Cadastro

Urbano, e o Gabinete do Prefeito.

 

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

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

I. Ponto de Controle - Aspectos relevantes em um sistema administrativo, inte-

grantes das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em

função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver al-

gum procedimento de controle.
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II. Procedimentos de Controle - Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho

com o objetivo de assegurar a conformidade das operações inerentes a cada

ponto de controle, visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilega-

lidades e/ou preservar o patrimônio público.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art.  4º  -  A  presente  Instrução  Normativa  integra  o  conjunto  de  ações,  de

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, sobre o qual dispõem:

I. Lei Orgânica do Município de Santa Teresa – nº 973/1990;

II. Lei Federal nº 4.320/1964;

III. Lei Complementar nº 101/2000;

IV. Lei Federal nº 4.132/1962;

V. Decreto Lei nº 3.365/1941 e as Leis Municipais – PPA, LDO e LOA.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º - Compete às secretarias interessadas: 

I. Planejamento das desapropriações a serem realizadas.

Art. 6º - SMAR/Setor de Patrimônio.

I. Encaminhamento do processo ao setor encarregado do cadastramento do imó-

vel no sistema de controle patrimonial.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 7º - Quando da Desapropriação:
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I. A Secretaria interessada deverá efetuar o pedido de desapropriação do imóvel

junto ao Gabinete do Prefeito;

II. Nesse pedido deverá constar Certidão atualizada do Imóvel, bem como a espe-

cificação do bem e a finalidade de sua utilização;

III. Caso aprovado pelo Gabinete do Prefeito, a Secretaria Municipal de Adminis-

tração e Recursos Humanos expedirá o Decreto de Declaração de Utilidade

Pública ou de Interesse Social;

IV. Depois de publicado o Decreto, deverá ser nomeado uma comissão, composta

de no mínimo 03 (três) servidores, sendo que um dos membros deverá ser de-

tentor de conhecimento na área de Engenharia Civil, a qual procederá a avalia-

ção da área a ser desapropriada;

V. Após ser encaminhado ao setor de contabilidade para proceder a reserva orça-

mentária.

VI. Após deverá ser encaminhado à Câmara Municipal, projeto de Lei solicitando a

autorização para efetivar a desapropriação do imóvel;

VII. Após autorização da Câmara, o processo será encaminhado ao Setor de Con-

tabilidade - SECON para empenho e pagamento.

VIII. Após SECOM encaminha o relatório de liquidação para o patrimônio para reali-

zar o tombamento do imóvel. 

Art. 8º - Dos pontos de Controle:

I. Efetuar o levantamento dos processos de desapropriação, amigável ou judicial,

em andamento, informando a existência de recursos financeiros necessários ao

pagamento das aquisições nas datas previstas.

II. Verificar se foram atendidos os critérios e procedimentos para elaboração do

Laudo de Avaliação do Bem Imóvel a ser desapropriado, conforme o registro

atual do imóvel e Decreto expedido pelo Executivo.

III. Verificar se os elementos necessários para a caracterização do imóvel a ser

desapropriado por Utilidade Pública foram identificados de acordo com a justifi-

cativa  apresentada  pela  secretaria  interessada,  e  com  o  Decreto  Lei  nº

3365/1941, que define como Utilidade Pública os seguintes casos:
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a) A segurança nacional;

b) A defesa do Estado;

c) O socorro público em caso de calamidade;

d) A salubridade pública;

e) A criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento

regular de meios de subsistência;

f) O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas

e da energia hidráulica;

g) A assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde,

clínicas, estações de clima e fontes medicinais;

h) A exploração ou a conservação dos serviços públicos;

i) A abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públi-

cos; 

j) O funcionamento dos meios de transporte coletivo;

k) A preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos,

l) A preservação e a conservação de arquivos, documentos e outros bens

moveis de valor histórico ou artístico; 

m) A construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemi-

térios;

n) A criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aerona-

ves;

o) A reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, ar-

tística ou literária;

p) Os demais casos previstos por leis especiais. 

IV. Verificar se os elementos necessários para a caracterização do imóvel a ser

desapropriado por interesse social foram identificados, de acordo com a justifi-

cativa apresentada pela Secretaria interessada na desapropriação e a Lei nº

4.132/1962, que define como interesse social os seguintes casos:

a) O aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem corres-

pondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos

centros de população;
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b) O estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de po-

voamento e trabalho agrícola;

c) A manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde; 

d) A construção de casa popular;

e) As terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela conclu-

são de obras e serviços públicos;

f) A proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e

de reservas florestais;

g) A utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, se-

jam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas

V. Verificar se existe previsão para custear as despesas de justa indenização, aos

proprietários dos imóveis que serão desapropriados de acordo com as Leis Mu-

nicipais – Plano Plurianual de Investimento, Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, e ainda na Lei de Responsabilidade Fis-

cal – LC nº 101/2000.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.  9º  -  Os esclarecimentos  adicionais  a  respeito  deste  documento  poderão  ser

obtidos junto a Secretaria Municipal  de Administração e Recursos Humanos, e na

Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de

auditoria interna, aferirá e fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas

unidades da estrutura organizacional.

Art.  10 -  Esta Instrução Normativa deverá ser  atualizada sempre que fatores que

organizações, legais ou técnico assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação

aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Normas das Normas), bem

como manter o processo de melhoria continua.
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Art. 11 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto

de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração

da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas;

Art. 12 – A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas,  sem a

observância  as  tramitações,  registro  e  controles  estabelecidos  nesta  Instrução

Normativa  estarão  á  responsabilização  administrativa,  sem  prejuízo  das  demais

sanções legais.

Art.  13 – Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsável

pela Secretaria Municipal  de Administração e Recursos Humanos do Município de

Santa Teresa, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta Instrução

Normativa, deverão obrigatoriamente ser comunicado à autoridade competente, bem

como à Unidade Central de Controle Interno – UCCI.

Art. 14 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da fata de sua publicação.

Santa Teresa – ES, 15 de agosto de 2017.
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Fluxograma
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DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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