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GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE

DECRETO N" 4.693, DE 11 DE MAIO DE 2016

o GOVERNADOR 00 ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 7B, inciso XXII, da Constituição Estadual,
RESOLVE:

Art. 10 Tornar sem efeito o Decreto n O 4.663, de 10 de maio de 2016,
publicado no Diário Oficial do Estado n O 11.802. de 11 de maio de 2016,
página 1 2 .

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. com
efeitos a contar de 30 de abril de 2016.
Rio Branco-Acre, 11 de maio de 2016,1280 da República, 1140 do Tra-
tado de Petrópolis e 55° do Estado do Acre.

T i t i o V i a n a

Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO N° 4.694, DE 11 DE MAIO DE 2016

o GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituiçi3o Estadual,
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar, a pedido, ISNEILA TELES, do cargo de Gerente de
Assistência á Saúde do Hospital de Dermatologia Sanitária de Cruzeiro
do Sul, Tipificação V, da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE,
nomeada através do Decreto n O 979, de 6 de fevereiro de 2 0 1 5 .

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 3 0 de abril de 2 0 1 6 .

Rio Branco-Acre, 1 1 de maio de 2 0 1 6 , 1 2 8 " da República, 114° do Tra-
lado de Petrópolis e 55° do Estado do Acre.

Tião Viana
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO N° 4.697, DE 11 DE MAIO DE 2016

Aprova o Regulamento da Lei Estadual 3 . 1 2 3 , de 3 de março de 2 0 1 6 ,

que ~Autoriza o Poder Executivo a alienar através de venda ou permuta,
imóveis de sua propriedade localizados na Cidade do Povo" á entidades
religiosas, filantrópicas e da sociedade civil organizada.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das suas atribuições
que lhe confere o art. 78, inciso IV, da Constituição Estadual,
RESOLVE:

Art. 1 ° Aprovar o Regulamento da Lei Estadual 3 . 1 2 3 , de 3 de março
de 2 0 1 6 , mediante o qual o Poder Executivo foi autorizado a alienar
ou permutar, à entidades religiosas, filantrópicas e da sociedade civil

organizada, os imóveis de sua propriedade, localizados no loteamento
Cidade do Povo.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre, 1 1 de maio de 2 0 1 6 , 127° da República, 113° do Tra-
tado de Petrópolis e 54° do Estado do Acre.

não Viana

Governador do Estado do Acre

REGULAMENTO DA lEI ESTADUAL 3.123, DE 3 DE MARÇO DE 2016

Estabelece normas e critérios para alienação ou permuta de imóveis de

propriedade do Estado do Acre localizados na Cidade do Povo para as

entidades religiosas, filantrópicas e da sociedade civil organizada.
CAPiTULO I

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1° A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas _

SEOP será o órgão responsável pela formalização do processo de alie-

nação, em caráter oneroso, bem como permuta de bens imóveis loca-

lizados na Cidade do Povo para as entidades religiosas, filantrópicas e
da sociedade civil organizada.

Art. 2° Os imóveis disponiveis para alienação através de venda ou per-

muta, suas dimensões e localizações são os constantes no Anexo I des-
te Regulamento.

Art. 3 ° As alienações dos bens imóveis especificadas na Lei Estadual
3 . 1 2 3 / 2 0 1 6 serão precedidas de avaliações coordenadas pela Secre-

taria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEOP, alendendo

ao disposto no art. 6° da respectiva Lei e art. 17, inciso I, da Lei Federal
8.666/1993.

Parágrafo único. Nova avaliação poderá ser realizada sempre que cons~

tatada valorização e/ou depreciação das áreas a que alude este Re-

gulamento, conforme critérios estabelecidos que assegurem adequada
comercialização dos lotes.

CAPiTULO II

DOS DESTINATÁRIOS DESTE REGULAMENTO

Art. 4° Poderão concorrer ao procedimento de alienação, em caráter
oneroso, ou mesmo permuta dos imóveis de propriedade do Estado do

Acre, as entidades religiosas, filantrópicas e da sociedade civil, com fun-

damento no art. 1°, caput, e seus respectivos parágrafos da Lei Estadual
3.123/2016.

CAPiTULO 1 1 1

DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS

Art. 5° A SEOP solicitará a abertura do Processo Ucitalório junto à Se-
cretaria Adjunta de Compras e Licitações - SELlC.

Paragrafo único. Os licitantes deverão atender às exigências dos Editais
e da legislação em vigor.

Art. 6° Será deliberada pela SEOP a quantidade de imóveis a serem

postos à venda, sendo solicitada a deflagração de divulgação de edital
licitatório, cujo Termo de Referência sera instruido, no minimo, com as
seguintes informações:

I - quantidade de áreas a serem licitadas (anexo I);
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11- matricula imobiliária e localização do imóvel a ser licitado (anexo J);

111- indicação da exdusividade e/ou prioridade de uso especffico, quan~
do for o caso (anexo I);

IV - prazo para instalação e funcionamento;

V - indicação dos documentos necessários à fase de habilitação.
CAPiTULO IV
00 PROCESSO DE PERMUTA DE IMÓVEIS

Art. 7° A permuta autorizada pela Lei Estadual nO 3.123/2016 aplicar-se-

-3 apenas quando houver obrigatoriedade de indenização de benfeito-
lias edificadas pejas respectivas entidades em imóveis congelados nas
áreas de origem das familias reassentadas no loteamento ~Cidade do

POVO",sendo dispensada a licitação nesses casos.

~1° A Secretaria de Estado de Habitação - SEHAB fornecerá à

SEOP a relação das entidades enquadradas no art. 4° deste re-
gulamento, e art. 1° da lei Estadual nO 3.123/2016, que possuam

indenização a receber de imóvel situado nas regiões dispostas no
art. 1°, ~2° da referida lei.

~20A Procuradoria Geral do Estado - PGE será responsável pela forma-

lização dos Termos de Permuta Administrativa dos imóveis disponíveis
no anexo I.

Art. 8° Em posse da relação, a SEOP lançará Edital de Chamamento

a ser publicado no Diário Oficial do Estado, visando a convocação dos
entes interessados na permuta imobiliária.

Art. 9° O critério de classificação será o de exercício do tempo de ativi-
dade fim e constituição.

Art. 10. Havendo empate, haverá sorteio entre os interessados.

Art. 11. A aceitação da proposta de permuta pelos interessados depen-
derá da anuência sobre a impossibilidade de restituição de valores nos

casos em que a coisa dada em troca resultar em valor financeiro supe-
rior ao indicado para o imóvel na Cidade do Povo.
Art. 12. Os imóveis permutados serão utilizados exclusivamente para

edificação e funcionamento de templos religiosos ou sede de prestação
dos serviços finalisticos das entidades descritas no art. 1° deste Regula-

mento, sob pena de rescisão da permuta, bem como a reversão do bem
ao patrimônio público estadual.

Art. 13. O permutante lerá o prazo de 01 (um) ano para iniciar a obra e

de até 03 (três) anos para conciui.Ja, a partir da respediva lavratura e
registro da permuta.
Art. 14. O permutante não poderá vender, ceder ou de qualquer forma

dispor do imóvel adquirido antes de quinze anos, de sua aquisição.
CAPiTULO V

DAS FORMAS DE PAGAMENTOS

Art. 15. Na data da lavratura da escritura pública relativa à alienação,

em caráter oneroso do imóvel, será exigido o pagamento, à vista, no mí-
nimo, 10% (dez por cento) do valor do imóvel, e a quantia remanescente

poderá ser parcelada em 120 (cento e vinte) prestações mensais, nos
termos do art. 5°, caput e ~ 1° da lei 3.123/2016.

9 1° No caso de alienação mediante pagamento parcelado, havendo
atraso no pagamento das prestações mensais, sobre estas incidirão ju-
ros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por
cento), conforme art. 5°, ~ 20, da lei Estadual 3.123/2016.

~ 20 O atraso OJmulativo de, pelo menos, três prestações mensais, en-
sejará na rescisão da alienação, reversão do bem ao patrimônio público
estadual. e sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e legisla-
ção em vigor.

Art. 16. O pagamento será realizado em favor do Fundo Estadual de
Habitação - FEH, ficando estabelecido que:

1- a SEOP encaminhará o processo com o procedimento administrativo
do licitante vencedor á PGE para a emissão de Parecer quanto á regu-
laridade do procedimento e lavratura da Escritura Pública.

11- os recursos obtidos com a alienação dos imóveis de que trata este
Regulamento serão recolhidos mediante pagamento de guia DAE;
111- os inadimplementos apurados pela SEHAB serão comunicados à

PGE para as providências judiciais.
CAPITULO VI

OOS TRIBUTOS

Art. 17. Os tributos referentes à realização do negócio jurídico, da trans-
ferência imobiliária e dos respectivos registros serão de responsabilida-
de dos adquirentes.

Art. 18. Durante o período de 5 (cínco) anos contados da data da
alienação das áreas em questão, os adquirentes deverão apre-

sentar á SEOP, semestralmente, documentos que comprovem a
regularidade fiscal do empreendimento nos ambitos federal, esta-
dual e municipal.
CAPiTULO VII

DO CRONOGRAMA DE OBRAS

Art. 19. O cronograma de obras a ser apresentado com os projetos de

engenharia e arquitetura, conforme edital, deverá prever a instalação,
a qual deverá iniciar-se no prazo de 01 (um) ano do início da obra e 03

(três) anos para conclui-Ia, a partir da respediva lavratura e registro da
escritura de compra e venda, ou de permuta, conforme art. -,o da lei
3.123/2016, incluindo:

I - edificação cujo coeficiente de aproveitamento do lote seja de, no

mínimo, 0,2 (dois décimos) da área do imóvel pretendido, respeitando

o coeficiente de aproveitamento máximo de 1 (um) estabelecido no art.
188 da lei Municipal 1.911/2012;

11- taxa de permeabilidade mínima de 30% (trinta por cento) da área do

imóvel pretendido, conforme estabelecido no art. 188 da lei Municipal
1.911/2012; e,

111 - taxa de ocupação máxima de 70% (setenta por cento) da área do

imóvel pretendido, confonne estabelecido no art. 188 da lei Municipal
1.911/2012.

9 1° Na hipótese de o interessado pretender ampliar a edificação, deve-
rá observar as limitações referentes ao parcelamento, uso e ocupação

do solo nas Áreas de Promoção de Habitação, regulamentadas na lei
Municipal 1.911/2012;

9 2° O cronograma de obras vincula o respectivo interessado que, no

caso de efetivo descumprimenlo das obrigações e prazos a que se com-

prometeu, ensejará a rescisão do negócio juridico. perdendo, em tal
caso, as benfeitorias realizadas, de qualquer natureza, e o bem será

revertido ao patrimõnio público estadual, nos termos do art. 10 da Lei
3.123/2016.

93° O prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado mediante
justificativa do comprador e anuência da Administração.
CAPiTULO VIII

DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA RELATIVA À ALIENAÇÃO
EM CARÁTER ONEROSO

Art. 20. Aprovada pela Procuradoria Geral do Estado a regularidade do

procedimento, será procedida a lavratura da Escritura Pública, compe-
tindo ao vencedor assinar o referido documento no prazo de 3 (três)

dias, sob pena dos autos retomarem á SEOP para prosseguimento na
forma dos artigos 19 e 20 deste Regulamento.

Art. 21. Para fins de lavratura da Escritura Pública relativa á alienação,

em caráter oneroso, a Procuradoria-Geral do Estado poderá solicitar as
certidões atualizadas necessárias á condusão do negócio jurídico, bem

como, as certidões complementares que forem solicitadas pela Serven-
tia Cartorária competente.

Art. 22. Formalizado o negócio jurídico com as averbações pertinentes,
o procedimento retomará á SEOP para ratificação da dispensa e publi-
cação de extrato da Escritura.
CAPiTULO IX

DA AUTORIZAÇÃO DE CONSTITUiÇÃO DE HIPOTECA

Art. 23. A autorização de constituição de hipoteca sobre o imóvel alie-

nado, com a finalidade de obter recursos junto ao sistema financeiro,
destina-se, exclusivamente, a garantir o projeto de instalação e ope-
racionalidade do respedivo estabelecimento na "Cidade do Povo", no
Estado do Acre.

~ 1° Em qualquer caso, a cláusula de reversão e as demais obrigações
serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do Estado do
Acre (outorgante ou alienante), na respediva escritura pública relativa á
alienação, em caráter oneroso, nos termos do artigo 17, ~94° e 5°, da
lei Federal 8.666/1993.

~ 2° No instrumento público de constituição de hipoteca sobre o imóvel
alienado, em caráter oneroso, deverá constar a destinação exclusiva
de uso.

~ 3° Em caso de rescisão da alienação de imóvel que seja objeto de gra-
vame hipotecário, será assegurado ao respectivo credor negociá-lo com
outros interessados, desde que respeitadas a destinação e as demais
obrigações, sendo necessária prévia autorização da SEOP.
CAPiTULO X

DAS DISPOSIÇCES FINAIS

Art. 24. Os casos omissos, dúvidas e quaisquer outros pontos de rele-

vante interesse público serão resolvidos no âmbito da SEOP, por deci-
são fundamentada, tendo em atenção os principias e normas constan-
tes na Lei nO3.123/2016 e legislação pertinenle, OJjas decisões serão
devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre para conhe-
cimento dos interessados.

Art. 25. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

CIDADE DO POVO

ÁREAS PÚBLICAS DE DOMINIO ESTADUAL (A.P.D.E.)
LOCALIZAÇÃO, MATRICULAS E ÁREAS DOS LOTES
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• ÁREAS PÚBUCAS DE DOMfNIO ESTADUAL

Discriminação Matricula Localização Área (m') %

APDE6 46045 Rua Francisca Barbosa de Lima - Setor I 7.655,175 0,11%

APDE7 46016 Rua Vereadora Maria Antonia - Setor 11 3.937,761 0,06%

APDE08/01 53327 Rua Doutora Maria Tapajós - Setor 11 3.314,270 0,05%

APDE08/04 53330 Rua Doutora Maria Tapajós - Setor 11 2.000,000 0,03%

APDE 08/06 53332 Rua Franco Silva - Setor 11 4.792,850 0,07%

APDE 11/03 S3335 Avenida Jorge Cardoso - Setor I 3.643,930 0,05%

APDE 19 46048 Avenida Afif Arão Alves da Costa - Setor 111 15.800,752 0,23%

APDE22 46050 Av. Jorge Cardoso, esquina com R. Jessé Santiago - Setor 11 2.905,835 0,04%

APDE 24 46052 Av. Jorge Cardoso, esquina com R. Sansão Pereira - Setor 111 2.732,819 0,04%

APDE 26 46054 Av. Jorge Cardoso com Av. Afif Arão - Setor 11 7.767,183 0,11%

APDE 27 46055 Av. Jorge Cardoso com Av. Afif Arão - Setor 111 7.918,343 0,12%

APDE 30 46057 Rua Lourival Marques de Oliveira - Setor 111 33.614,989 0,49%

APDE31/01 53339 Rua Prof. Almada Brito - Setor 111 6.937,720 0,10%

APDE 32 46058 Rua Adalberto Araújo - Setor 111 24.327,678 0,35%

APDE33 46059 Rua Florindo Poersch - Setor IV 37.415,746 0,54%

APDE 36 46062 Rua 17 - Setor IV 33.753,497 0,49%

APDE37 46063 Avenida 2 com Rua 18 - Setor IV 97S,027 0,01%

APDE 38 46064 Rua 18 - Setor V 48.243,417 0,70%

APDE39 46065 Rua 18, entre a Rua 35 e a Rua 16 - Setor V 96.679,915 1,40%

APDE43/01 53345 Rua 42, entre a Rua 20 e a Rua 23 - Setor V 4.84S,230 0,07%

APDE43/02 53346 Rua 20 - Setor V 3.603,110 0,05%

APDE45 46071 Rua 24 - Setor VI 37.094,049 0,54%

APDE47 46072 Rua 25 - Setor VI 30.935,506 0,45%

Área total de APDE 420.894,802 6,11%

Área total CDP 6.885.474,000 100,00%

Observações:

Os lotes acima relacionados poderão sofrer processo de desmembramento para viabilizar a implantação das entidades desaitas neste regulamen-
to, a serem definidos em edital específico;

Ficam estabelecidas as áreas máximas de A.P.D.E. destinadas a entidades religiosas, filantrópicas e da sociedade civil organizada. assim desaitas:

137.709,48 m
2

para entidades religiosas (2,00% do lotai da Cidade do Povo), 20.656,42 m Z para entidades filantrópicas (0,3% do total da Cidade do

Povo) e 20.656,42 m 2 para entidades da sociedade civil organizada (0,3% do total da Cidade do Povo), restando 241.872.48 m 2 correspondentes

a 3,51 % do total da Cidade do Povo como Áreas Públicas de Dominio do Estado, pOdendo essas áreas serem alteradas conforme interesse da
administração.

REPUBLlCADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE

DECRETO N" 4.689. DE 10 DE MAIO DE 2016

o GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual,
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar, a pedido, CLAYTON MAIA CAVALCANTE, do Cargo em Comissao, referência CEC-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, no-
meado através do Decreto nO263, de 19 de janeiro de 2015.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de abril de 2016.

Rio Branco-Acre, 10 de maio de 2016, 125° da República, 114° do Tratado de Petrópolis e 55° do Estado do Acre.

nao Viana

Governador do Estado do Acre
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