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Decreto Municipal nº. 022/2020 - GPM/NP 

Revoga o Decreto Municipal nº 030/2011 que dispôs sobre 

a afetação de um terreno urbano pertencente ao Município 

de Novo Progresso/PA e dá outras providências. 

O Excelentíssimo Senhor Ubiraci Soares Silva, Prefeito Municipal de Novo 

Progresso/PA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 55, XXVI, da Lei 

Orgânica do Município de Novo Progresso/PA, e: 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 030/2011 não observou os requisitos 

exigíveis ao objeto e a forma prescrita em lei; 

CONSIDERANDO que a afetação não respeitou as disposições contidas na 

Constituição Federal, Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, Lei Orgânica Municipal, 

Plano Diretor do Município e demais disposições pertinentes à matéria, inclusive as normas 

gerais de Direito Civil; 

CONSIDERANDO que a incorporação do Imóvel matriculado no Departamento de 

Alienação da Prefeitura Municipal, sob nº. 8795 – 01.06.795.02.00, localizado na quadra 795, 

lote 02, Rua Figueira, Tom da Alegria, Novo Progresso/PA, não foi precedido de regular 

aquisição, seja pela via da doação ou desapropriação; 

CONSIDERANDO que a Declaração de Cessão de Espaço, emitida pelo Município de 

Novo Progresso, na época representado pela Prefeita Municipal, Madalena Hoffmann, cujo 

documento foi datado aos 05 de setembro de 2011, foi emitida sem a regular aquisição da 

posse/propriedade, em flagrante vício de legalidade; 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer processo administrativo, seja para 

aquisição do bem em questão, seja para afetação do referido bem; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, em observância ao princípio da 

autotutela, tem o dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios, conforme 

Súmula nº 473 do STF; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica revogado o Decreto Municipal nº 030 de 19 de setembro de 2011, por 

seus motivos e pelos vícios de legalidade constatados. 

Art. 2°. Fica declarada a nulidade da Declaração de Cessão de Espaço, emitida pelo 
Município de Novo Progresso, na época representado pela Prefeita Municipal, Madalena 
Hoffmann, cujo documento foi datado aos 05 de setembro de 2011 
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Art. 3°. Em consequência da revogação do Decreto Municipal nº 030/2011, autoriza-

se a desincorporação do patrimônio público municipal do Imóvel descrito como Um Lote de 

Terreno Urbano, sendo o Lote n° 02, da Quadra n° 795, Setor n° 18, localizado na Rua 

Maçaranduba, Bairro Setor Industrial II, desta cidade, com área de 6.075,98 m² (seis mil e 

setenta e cinco metros e noventa e oito centímetros quadrados), inscrito no setor de tributação 

sob n° 01.18.795.02.00, matrícula n° 8795, registrado no Cartório do Único Ofício de Notas e 

Registros – Registros de Imóveis da Comarca de Novo Progresso, no Livro nº 2 – J Registro 

Geral FL n° 191, Matrícula n° 1335, seguindo-se os atos de praxe. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Progresso, aos 23 de abril de 2020 

 

 

Ubiraci Soares Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 


