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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N' J} /19 - CCJ

Cria o Programa de Aproveitamento e
Gestão dos Imóveis Próprios Municipais
de Porto Alegre, autorizando o Poder
Executivo a alienar bens imóveis próprios
e de suas autarquias e fundações por meio
de leilão, permuta por outros imóveis
públicos ou particulares, bem como por
permuta por área construída.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal.

A proposta já foi objeto de deliberação em reunião de comissão
conjunta, em 12 de dezembro de 2018, oportunidade em que foi rejeitado o parecer
conjunto n' 39/18, da relatoria do vereador Jogo Carlos Nedel, Presidente da
Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (fls. 22/24),
retornando à Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do art. 53, $ 2', do
Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre.

E o relatório

A proposta objeto de exame visa à criação de um Programa de
Aproveitamento e Gestão dos Imóveis Próprios Municipais, autorizando o Poder
Executivo a alienar imóveis do Município de Porto Alegre, de suas Autarquias e
das Fundações de Direito Público, que estalam classificados como bens dominiais,
criando, assim, uma gestão de imóveis com vista a viabilizar investimentos de
infraestrutura necessários ao atendimento dos cidadãos porto-alegrenses.

De acordo com a justificativa encaminhada pelo proponente, o mérito
do projeto está na possibilidade de ser conferida utilidade a imóveis hoje
subutilizados, promovendo novos investimentos vinculados ao interesse público.

A Constituição da República de 1988 prevê que a Administração
Pública deve observar, entre outros, o princípio da eficiência. Para o saudoso Hely
Lopes Meirelles, o princípio da eficiência "exige que a atividade administrativa
seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional" e "é o mais modemo
princípio da função administrativa, que já não contenta em ser desempenhada
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membros''
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(Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37' Edição, Malheiros
Editores, pag. 98).

Essa é nobres colegas, a finalidade da proposta, dar destinação, de
uma forma mais célere e eficaz, aos imóveis que não estalam afetados a nenhuma
utilidade pública e que possam ser alienados, revertendo o seu produto para o
atendimento de demandas da sociedade.

Exigir uma lei específica para a alienação de cada imóvel, certamente
vai contra a celeridade e a eficiência. Nesse sentido, a Lei Federal n.' 1 3.240, de 30
de dezembro de 20]5 e a Lei Estadual n.' 14.954, de 30 de novembro de 2016,
ambas dispondo sobre a gestão de imóveis próprios e autorizando o Poder
Executivo a dar a correta destinação.

Quanto aos demais requisitos previstos na Lei Federal n' 8.666, de 21
de junho de 1993, a proposta prevê, em seu art. 2', que serão observadas as
disposições da Lei de Licitações.

Em consonância com o acima exposto, manifestamo-nos
inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

pela

Sala de Reuniões,

Aprovado pela Comissão em ,í $ - ''3
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Comissão de Constituição e Justiça Votação  
Vereador Ricardo Gomos -- Presidente    
Vereador Cassio Trogildo -- Vice-Presidente    
Vereador Aderi Sell    
Vereador Clàudio Janta    
Vereador Márcio Bens Elv     b.
Vereador Mandes Ribeiro    
Vereador Reainaldo Paiol    
     
 

TOTALDEVOTOS  Não: -
Abstenção:


