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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
 GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 1416, DE 18 DE JUNHO DE 2021. 

ALTERA O DECRETO N° 1.517, DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 2019 QUE DISPÕE SOBRE 
AS ÁREAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
DE 	SANEAMENTO 	AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS (PROSAP), DISCIPLINA OS 
PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE 
ELEGIBILIDADES DAS SOLUÇÕES PARA 
LIBERAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES SOCIAIS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Aux. Admustçatvo 

PUBLICADO NO QUADRO LE AVISO DA 

PREFEIPJRA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

EMJQJ Ô .J 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, no uso das atribuições que 
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e; 

DECRETA: 

Art. 11  O Decreto n° 1.517, de 19 de dezembro de 2019, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art. 2°-A Os critérios para o reassentamento involuntário de 
pessoas e atividades econômicas e as soluções de 
compensação e indenização em decorrência de obras PROSAP 
são regidos pelos seguintes objetivos: 

1 - liberar as áreas necessárias para a implantação do PROSAP 
através de mecanismos que promovam melhoria das condições 
de vida da população alvo de reassentamento; 

II - garantir a reposição das moradias que serão retiradas do 
perímetro requerido para implantação e operação do PROSAP, 
assegurando que nenhuma família fique em situação 
habitacional inferior àquela que tinha originalmente; 

III - apoiar a reinstalação e o desenvolvimento das atividades 
econômicas instaladas na área requerida pelo PROSAP, a fim 

de evitar o desaparecimento de postos de trabalho e de 
atividades de subsistência. 

Art. 21-B Os critérios para o reassentamento involuntário de 
pessoas e atividades econômicas e as soluções de 
compensação e indenização em decorrência de obras PROSAP 
tem como diretriz geral promover a recomposição da qualidade 
de vida das famílias afetadas pelo PROSAP, tanto em relação à 

moradia, quanto em relação à perda de rendimentos pela 
interrupção de atividades econômicas, observadas as 
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limitações do ordenamento jurídico brasileiro sobre a 
indenização de áreas públicas ocupadas. 

Art. 2°-C Para os efeitos do presente Decreto, entende-se por: 

1 - reassentamento involuntário: deslocamento fisico 
involuntário de famílias causado pelo PROSAP, especialmente 
as residentes em áreas de risco e assentamentos precários, em 
condições não solucionáveis de insalubridade das moradias e 
em situação de vulnerabilidade social, que não sejam passíveis 
de enquadramento nas situações de desapropriação e 
ressarcimento de forma regular e adequada, com o objetivo de 
minimizar a perturbação do meio em que vivem na área de 
influência do projeto, garantindo-se a produção de novas 
unidades habitacionais, nos termos do Glossário do Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 11 da Organização das 
Nações Unidas no Brasil (ONU-BR); 

II - soluções de compensação e indenização: medidas de 
compensação e reabilitação justas e adequadas, cujas espécies 
são disciplinadas a partir dos critérios de propriedade, regime 
de uso e ocupação das áreas objeto de intervenção do 
PROSAP, nos termos do ordenamento jurídico interno 
brasileiro em harmonia com os critérios complementares do 
contrato de empréstimo n°. 4917/OC-BR (Projeto n°. BR-
L1508) e da política operacional 710 (OP-710/BID); 

III - benfeitorias: é um trabalho de recuperação, conservação e 
melhoramento para melhor servir às necessidades, dar 
conforto, embelezar ou aumentar o rendimento, nos termos do 
art. 96 do Código Civil Brasileiro; 

IV - acessões: são formas de aquisição de propriedade, 
física a união sica da coisa acessória ao imóvel principal, 

aumentando o volume deste último, como nos casos de 
plantações ou construções, nos termos do art. 1.248, inciso V, 
do Código Civil Brasileiro. 

V - família ou grupo familiar: comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa e 
residentes no mesmo domicílio, abrangidas todas as espécies 
de famílias reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro; 

VI - renda familiar mensal: soma dos rendimentos brutos 
auferidos mensalmente pelos indivíduos com 18 anos ou mais, 
que residem no mesmo domicílio, computando-se a renda de 
cada componente; 
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VII - famílias de baixa renda: valor da renda familiar mensal, 
definido conforme o Plano Específico de Reassentamento (PER) 
do PROSAP; 

VIII - possuidor direto: a pessoa que tem o imóvel em seu 
poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, 
mediante negócios jurídicos, como nos casos de cessionários, 
locatários, usufrutuários, dentre outros admitidos em direito, 
nos termos do art. 1.197 do Código Civil; 

IX - possuidor indireto: a pessoa que cede o uso do imóvel a 
terceiros, mediante negócios jurídicos, nos termos do art. 
1.197 do Código Civil; 

X - detentor: para além dos casos previstos no art. 1.198 do 
Código Civil, considera-se mero detentor, aquele que ocupa 
indevidamente um imóvel de propriedade pública, conforme a 
Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça; 

XI - uso para fins residenciais: imóvel utilizado para fins de 
residência e moradia; 

XII - uso para fins não residenciais: imóvel utilizado para 
atividades produtivas em sentido amplo, incluindo as 
atividades econômicas do setor primário, do secundário e do 
terciário, bem como para o desempenho de atividades 
religiosas, filantrópicas e demais imóveis que não são 
destinados à residência e moradia. 

Parágrafo único. Para fins de compreensão da extensão de 
indenização de benfeitorias prevista no art. 2°-C, III são 
consideradas para fins de indenização nos casos previstos no 
presente Decreto, apenas as benfeitorias necessárias, cuja 
finalidade é a conservação do imóvel, e as úteis que aumentam 
ou facilitam o uso do imóvel, excluindo-se as benfeitorias 
voluptuárias destinadas para mero deleite e recreação. 

Art. 30  ...................................................................... 

II - construção de unidades habitacionais, conforme a previsão 
do art. 2°, inciso III, da Lei Municipal n° 4.726/2017; 

III - aluguel social (auxílio-moradia) destinado ao custeio de 
locação de imóveis residenciais, observados os requisitos da 
Lei Municipal n° 4.532/2013, para as famílias residentes em 
áreas de risco e intervenção do PROSAP; 

§10  

1- indenização em espécie (dinheiro); 
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II - indenização do proprietário não morador; 

III - indenização de bem de herança; 

IV - indenização de atividades econômicas; 

Art. 40  O proprietário, o possuidor, o inquilino ou o cedido, de 
imóvel devidamente incluído no Cadastro Físico Territorial, 
situado na área de intervenção descrita no artigo 10  deste 
Decreto e que tenha respondido ao Cadastro Socioeconômico e 
a Revalidação do mesmo, fará jus a uma das soluções 
descritas no art. 30,  conforme critérios de elegibilidades nos 
moldes estabelecidos no Plano Específico de Reassentamento — 
PER e no presente Decreto. 

Art. 4°-A No reassentamento involuntário de pessoas e 
atividades econômicas em decorrência das obras do PROSAP, 
as soluções de compensação e indenização serão aplicadas 
considerando: 

1 - a propriedade pública ou privada da área objeto de 
intervenção; 

II - o regime de uso do imóvel, se para fins residenciais e/ou 
atividades não residenciais; 

III - o regime de ocupação do imóvel, isto é, propriedade, 
posse indireta, detenção, cessão, uso, dentre outros. 

Art. 4°-B Nos casos em que a área objeto de intervenção for de 
propriedade privada e a avaliação do imóvel corresponder aos 
valores máximos de referência do Plano Específico de 
Reassentamento, aplica-se a solução de indenização em 
espécie, a qual abrangerá terreno, as benfeitorias e as 
acessões. 

§1° A solução disposta no caput deste artigo também se aplica 
nos casos em que o expropriado apresentar título definitivo de 
propriedade, regularmente expedido pelo Poder Público, ainda 
que não registrado. 

§2° Na hipótese de imóvel público municipal, a reaquisição da 
área pelo Município se dará mediante cancelamento do título 
previamente expedido, com anuência do proprietário e a 
indenização cabível. 

§3° Se a área titulada, porém não registrada, foi 
sucessivamente alienada mediante negócios jurídicos 

,tarticularesdevidamente reconhecidos pelo titular do direito 
real, as benfeitorias e/ou acessões de terceiros serão objeto de 
indenização pelo Poder Público Municipal. 
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§4° A solução prevista no caput deste artigo se aplicará, ainda: 

1 - aos casos de inventários ainda não concluídos; 

II - quando se tratar de proprietário residente no imóvel que 
esteja inserido em programa habitacional ou se tratar de 
proprietário e/ou possuidor de imóvel residencial em outra 
área do Município, independentemente do valor de avaliação 
do imóvel; 

III - quando restar comprovado o direito de posse exercida por 
terceiros, devidamente comprovado, de boa-fé e sem oposição 
fundada, e nesse caso, a indenização abrangerá valor de 
avaliação da posse. 

Art. 40-C A solução de indenização em espécie prevista no 
artigo 4°-B também se aplica ao proprietário não residente no 
imóvel, independentemente do valor da avaliação. 

Art. 4°-D Nos casos em que a área objeto de intervenção for de 
propriedade privada e a avaliação do imóvel corresponder aos 
valores intermediários de referência do Plano Específico de 
Reassentamento, abrangendo o terreno, benfeitorias e 
acessões, deverá ser aplicada uma das seguintes soluções: 

1 - a aquisição de moradia no mercado imobiliário local, 
mediante permuta com o Poder Público Municipal, a depender 
de autorização legislativa; 

II - a aquisição de unidade habitacional a ser construída pelo 
PROSAP, preferencialmente para as famílias residentes, 
caracterizadas como baixa renda; 

III - indenização em espécie no caso de não anuência da 
família no caso do Inciso 1 e no não enquadramento no inciso 
II, mediante requerimento do beneficiário. 

Art. 4°-E Nos casos em que a área objeto de intervenção for de 
propriedade privada e a avaliação do imóvel corresponder aos 
valores mínimos de referência do Plano Específico de 
Reassentamento, a solução aplicável será a aquisição de 
unidade habitacional a ser construída pelo PROSAP. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á a indenização em espécie no 
caso de não anuência da família, mediante requerimento do 
beneficiário. 

91. 

Art. 4°-F A solução de indenização em espécie será aplicada 
nos casos em que a área objeto de intervenção for de 
propriedade privada e a avaliação do imóvel para fins não 
residenciais, abrangendo o terreno, as benfeitorias, as 
acessões e o negócio, corresponder aos valores máximos de 
referência do Plano Específico de Reassentamento. 
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Art. 4°-G Nos casos em que a área objeto de intervenção for de 
propriedade privada e quando a avaliação do imóvel para fins 
não residenciais, abrangendo o terreno e as benfeitorias 
enquadrar-se nos valores mínimos de referência do Plano 
Específico de Reassentamento, as soluções aplicáveis são: 

1 - se o uso do imóvel for exclusivamente econômico, aplica-se 
a indenização cabível e o recebimento de auxílio-comércio nos 
termos da regulamentação específica; 

II - se o uso do imóvel for misto ou exclusivamente econômico, 
aplica-se a aquisição de unidade comercial no conjunto 
habitacional a ser construído pelo PROSAP, nos termos da 
regulamentação específica; 

III - se o uso do imóvel for misto ou exclusivamente para fins 
religiosos, filantrópicos e demais fins não residenciais, aplica-
se a aquisição de unidade para o mesmo fim no conjunto 
habitacional a ser construído pelo PROSAP, nos termos da 
regulamentação específica. 

Art. 40-H Nos termos do ordenamento jurídico brasileiro e do 
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), aqueles que ocupam os imóveis de propriedade pública 
são considerados meros detentores, sendo precária a natureza 
da ocupação e insuscetível de direito de retenção ou de 
indenização por acessões e benfeitorias, salvo nos casos: 

1 - de direito subjetivo à moradia, nos termos do art. 1° da 
Medida Provisória n°. 2.220/2011, com redação dada pela Lei 
n°. 13.465/2017; 

II - de regularização fundiária urbana (REURB) instaurada 
pelo Município, conforme a Lei n°. 13.465/2017; 

III - em que o Poder Público aufere vantagem econômica com 
a intervenção feita pelo detentor, conforme entendimento 
exarado pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais 
850970-DF e 1310458-DF; 

IV - de disposições contratuais, em que sejam previstas 
salvaguardas de interesse social aos ocupantes de imóveis 
públicos residentes em moradias precárias e com 
vulnerabilidade social, como é o caso do contrato de 
empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) n° 4917/OC-BR para financiamento das obras do 
PROSAP. 

Art. 4°-I As soluções de compensação aqui previstas para 
ocupações irregulares de imóveis de propriedade pública e as 
salvaguardas de interesse social e de redução dos impactos 
socioeconômicos, da disposição contratual a que faz referência 
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o art. 4°-H, inciso IV, aplicam-se desde que os ocupantes não 
sejam concessionários, foreiros ou proprietários exclusivos de 
outro imóvel urbano ou rural. 

Art. 4°-J No caso em que a avaliação das benfeitorias e/ou 
das acessões da família residente em imóvel de domínio 
público municipal enquadrar-se nos valores intermediários de 
referência do Plano Específico de Reassentamento, as soluções 
aplicáveis são: 

1 - a aquisição de moradia no mercado imobiliário local, 
mediante permuta com o Poder Público Municipal, a depender 
de autorização legislativa; 

II - a aquisição de unidade habitacional a ser construída pelo 
PROSAP, preferencialmente para as famílias residentes, 
caracterizadas como baixa renda; 

III - reparação em espécie no caso de não anuência da família 
no caso do Inciso 1 e no não enquadramento no inciso II, 
mediante requerimento a ser apresentado pelo benfeitor. 

Art. 4°-K No caso em que a avaliação das benfeitorias e/ou 
das acessões da família residente em imóvel de domínio 
público municipal enquadrar-se nos valores mínimos de 
referência do Plano Específico de Reassentamento, a solução 
aplicável é a aquisição de unidade habitacional a ser 
construída pelo PROSAP. 

Parágrafo único. Aplica-se a reparação em espécie no caso de 
não anuência da família, mediante requerimento a ser 
apresentado pelo benfeitor. 

Art. 4°-L Quando o imóvel para fins não residenciais 
localizado em área de domínio público municipal, abrangendo 
as benfeitorias e acessões, for avaliado no valor mínimo de 
referência do Plano Específico de Reassentamento, as soluções 
aplicáveis são: 

1 - se o uso do imóvel é exclusivamente econômico, aplica-se a 
indenização cabível e o recebimento de auxílio-comércio nos 
termos da regulamentação específica; 

II - se o uso do imóvel é misto ou exclusivamente econômico, 
aplica-se a aquisição de unidade comercial no conjunto 
habitacional a ser construído pelo PROSAP, nos termos da 
regulamentação específica; 

III - se o uso do imóvel for misto ou exclusivamente para fins 
não residenciais, aplica-se a aquisição de unidade para o 
mesmo fim no conjunto habitacional a ser construído pelo 
PROSAP, nos termos da regulamentação específica; 
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Art. 4°-M Nos casos em que a área objeto de intervenção for 
ocupada por famílias residentes na qualidade de possuidores 
indiretos, como locatários, cessionários, usufrutuários, dentre 
outros, ainda que em coabitação com os possuidores diretos, 
independentemente da propriedade pública ou privada do 
terreno, aplicam-se as seguintes soluções: 

1 - a aquisição de unidade habitacional a ser construída pelo 
PROSAP, se a família é caracterizada como baixa renda, ou; 

II - o recebimento de auxílio-moradia, nos termos da 
regulamentação específica, se a renda familiar é superior aos 
valores de referência de uma família de baixa renda. 

§1° No caso de possuidor indireto que resida sozinho, aplicar-
se-á a solução prevista no inciso H. 

§2° Caso a família não aceite a proposta de solução prevista no 
inciso 1, aplicar-se-á a solução prevista no inciso H. 

Art. 41-N Nos casos em que na área objeto de intervenção o 
imóvel é ocupado para uso de atividades econômicas, em razão 
de posse indireta, como locatários, cessionários, 
usufrutuários, dentre outros, independentemente da 
propriedade pública ou privada do terreno, aplicam-se as 
seguintes soluções: 

1 - se o valor do aluguel enquadra-se nos valores máximos de 
referência do Plano Específico de Reassentamento, aplica-se a 
solução de recebimento de auxílio-comércio nos termos da 
regulamentação especifica; 

II - se o valor do aluguel enquadra-se nos valores mínimos de 
referência do Plano Específico de Reassentamento, aplica-se a 
solução de aquisição de unidade comercial no conjunto 
habitacional a ser construído pelo PROSAP, nos termos da 
regulamentação específica. 

Art. 8°-A As situações e casos particulares que não se 
enquadrem nos critérios previstos neste Decreto deverão ser 
objeto de análise específica, por meio da realização de estudo 
de caso, podendo ser convertidas em pareceres normativos que 
passarão a complementar a aplicação do presente Decreto. 

Art. 8°-B Os critérios para as soluções de compensação e 
indenização previstos no presente Decreto, que levam em 
consideração as salvaguardas do BID, aplicam-se 
exclusivamente nas áreas de intervenção do PROSAP. 
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Art. 8°-C Em caso de não enquadramento às soluções 
previstas no presente decreto e recusa em liberar a área, 
especialmente nas áreas públicas municipais ocupadas, o 
Município de Parauapebas poderá valer-se das ações 
administrativas e judiciais cabíveis. 

Art. 8°-D Os demais critérios, formas de avaliação do perfil 
social e os valores de referência utilizados para a aplicação das 
soluções de compensação e indenização previstas neste 
decreto são estabelecidos no Plano Específico de 
Reassentamento do PROSAP, anexo ao presente Decreto e 
sujeito a atualizações periódicas". 

Art. 2° Ficam revogadas as alíneas "a" e "b" do inciso III e §3°, ambos do 
artigo 3° do Decreto n° 1.517, de 19 de dezembro de 2019. 

Art. 3° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas, 18 de junho de 2021. 
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