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Autoriza o Município de Porto Alegre a
adquirir imóveis de propriedade da União e do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
autarquia federal, através de doações com
encargos destinados à Secretaria Municipal de
Saúde (SMS).

')

Vem a este Relator-Geral, para parecer conjunto, o PrcÜeto em epígrafe,
deautoriadoExecutivoMunicipal. ' ' ' ' '

A douta Procuradoria desta Casa, em seu parecer prévio, apresentou que
há vícios inorganicidade por ausência de especificação a respeito dos imóveis a serem

adquiridos por doação com encargo, na forma do art.82 $1', IX, da Lei Orgânica
Mun icipal .

E o relatório
'3

O presente Prometo de Lei tem como objetivo autorizar o Município de
Porto Alegre a adquirir imóveis de propriedade da União e do Instituto Nacional do
Seguro Social (]NSS), autarquia federal, através de doações com encargos destinados
à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Primeiramente, cumpre referir que nem o analítico texto da Constituição
Federal -- CF/88 nem a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul -- CE/89 preveem
restrições à Administração Pública para aquisição de bens imóveis por doação com
ou sem encargos.

A Constituição Federal em seus art. 49, XVll e 188, $1', por exemplo,
apenas prevê que compete ao Congresso Nacional aprovar, previamente, a alienação
ou concessão de terras públicas com área superior a dois míl e quinhentos hectares.'

Ademais, de acordo com o art. 48, V, da Constituição Federal, compete
ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República dispor sobre todas
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as matérias de competência da União que trate de limites do território nacional,
espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União.

Quanto à Constituição Estadual, a única obrigação expressa referente a
doações de bens é a de que "o Estado revogará as doações a instituições particulares
se o donatário lhes der destinação diversa da ajustada em contrato ou quando,
transcorridos cinco anos, não tiver dado cumprimento aos fins estabelecidos no ato de
doação"')

Em simetria com a Carta Magna, a Constituição Estadual também prevê
que compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do Govemador dispor sobre
todas as matérias de competência do Estado que trate de normas gerais sobre a
alienação, cessão, permuta, arrendamento ou aquisição de bens públicos.

No caso, a restrição de necessidade de autorização legislativa
aquisição de bens através de doação com encargos é inovação da Lei Orgânica
sem qualquer semelhança ou similitude com as disposições constitucionais.

para
LO,

Os artigos 56, V, e 82, ]X, da LO, ao prever a necessidade de autorização
legislativa não restringem tal autorização à lei específica, tampouco há vedação no
ordenamento para a existência de leis nos moldes do PLCE 003/1 9.

'1
A grande preocupação da Constituição Federal e da Constituição

Estadual refere-se à necessidade de licitação de doações de bens públicos à particular,
mas não prevê restrições de doações de bens públicos a outro ente público.

Os bens públicos, enquanto afetados, são absolutamente inalienáveis. e
para que possam ser alienados (doados, inclusive) necessitam ser desafetados, fato
que justifica a necessidade de autorização legislativa, e que é a grande preocupação
do legislador. Nesse sentido, o art. 100 do Código Civil prevê que os bens públicos
de uso comum do povo e os de uso especial (bens afetados) são inalienáveis enquanto
conservarem a sua finalidade e qualificação, conforme a lei determinar.

É .claro que somente lei específica pode desaÊetar um bem público, haja
vista a necessidade de análise do interesse público e autorização legislativa
devidamente justificada, de forma a garantir a apreciação da licitação ou motivar
excepcionalidade à regra do procedimento l icitatório.
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No caso, o que quer o Município de Porto Alegre é plenamente possível
e constitucional, sem qualquer risco ao erário e á ordem pública, uma vez que se
busca a autorização legislativa para que o Poder Executivo possa receber doações da
União e do INSS, o que sequer necessita de procedimento licitatório. Em outras
palavras, trata-se de prometo de lei específico, porquanto delimita os doadores (União
e INSS) e o donatário (Secretaria Municipal de Saúde) e vincula as
finalidades/encargos dos imóveis doados.

'n
Portanto, não há se falar em vícios de legalidade ou de

inconstitucionalidade, tampouco em riscos de lesão aos princípios constitucionais que
regem a Administração Pública brasileira, previstos no art. 37, caput, da Constituição
Federal.

A Lei Orgânica, ao contrário do que quer crer a Procuradoria desta casa,
não prevê a necessidade de lei específica para permitir aquisição de imóveis,
exigência esta que sequer ganha amparo constitucional. De mesma forma, não se trata
de delegação de competência a autorização de aquisição de imóvel, mas de lei que
regulamenta hipóteses de aquisição por doação com encargos, em consonância com
os artigos 52, 111, da Constituição Estadual e 48, V, da Constituição Federal.

Em mesmo rumo, há de se destacar que, além disso, não merece
prosperar a jurisprudência consultada, que se utiliza de caso não análogo, onde se
utilizou da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, que, ao contrário da
Constituição Estadual do Rio grande do Sul, prevê em seu art. 19, IV, a necessidade
de autorização legislativa para a alienação de bens imóveis do Estado ou a cessão de
direitos reais a eles relativos, bem como o recebimento, pelo Estado, de doações com
encargo, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem.

'''=

Certo é que a Lei Orgânica de Porto Alegre sequer pode ser comparada à
Constituição Estadual de São Paulo, haja vista trata-se de ente público distinto, mas
que não se olvida que esta mereça destaque quanto ao art. 19, IV, in fine, dispositivo
de alta relevância ao discorrer sobre a distinção da doação de encargos e de encargos
da simples destinação específica do bem. Ou sela, a Lei Orgânica, a contrário sensu,
não especifica - como faz a Constituição de São Paulo - o conceito de encargo, visto
que o PLCE 003/] 9 tem o condão, também, de clarear que os encargos se limitam às
ações necessárias para o cumprimento de sua finalidade, ou sda, há uma restrição dos
encargos no próprio Projeto de Lei, o que evidencia a singularidade do caso concreto.
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Já a mencionada ADI n' 425 --TO, de mesma forma, não trata de
situação análoga, uma vez que esta enfrenta Medidas Provisórias do Chefe do Poder
Executivo Estadual do Estado do Tocantins, MP n' 62/90 (Lei 219/90), MP 63/90
(Lei 220/90), MP 64/90 (Lei 215/90) e MP 65/90 (Lei 21 8/90), onde a MP 63/90,
convertida na Lei 220/90, pretendia doar bens do Estado às famílias carentes, num
total de terrenos equivalente a quase 30% do Município de Palmas (cerca de 665,7
km:). A referida ADI enfrentou o mérito da Medida Provisória no âmbito Estadual e
a Lei que autorizou a Companhia do Estado do Tocantins -- CODETINS a doar e
vender lotes a famílias carentes para atender política habitacional do Estado, e que o
Supremo Tribunal Federal sequer reconheceu inconstitucionalidade da norma. Além

disso, também não guarda qualquer relação com o Prometo de Lei Municipal a citada
MP 64/90, convertida na Lei 215/90, que autorizou o Chefe do Poder Executivo a
doar "quaisquer bens" do Estado a terceiros, posto que o que pretende o Poder
Executivo Municipal é notoriamente diferente.

''n

As demais jurisprudêncías juncadas pela Procuradoria da Câmara
referem-se à negócios de compra e venda ou doação de bens móveis, situação
também distinta da proposta no PLCE 003/19.

Na citada decisão do TJ/RS, este enfrenta dispositivos da Lei Orgânica
de Lagoa Vermelha que dispõe de fomla expressa sobre a necessidade de lei
específica para alienação de bens móveis, o que não é o presente caso, verbas:'''1

"Art. 9'. A alienação dos !!ç!!& municipais. subordinada à

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de
avaliação, , e de licitação pública que
cumprirá os ditames da lei federal que regula as licitações e contratos da
Administração Pública.

$ 2'. A avaliação de bens imóveis será feita por profissional
inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

mente habilitada e

( )

Portanto, resta claro que a jurisprudência acostada no parecer da douta
Procuradoria não guarda similaridade com o presente Prometo de Lei do Poder
Executivo Municipal.
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Diante do exposto, concluímos que as disposições da presente iniciativa
se encontram adequadas ao ordenamento jurídico, pelo que opinamos pela
inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo, e, quanto ao
mérito, opinamos pela aprovação do Prometo.

Sala das Sessões, 26 dejunho de 20 19

\

$$à&iü-..,
Vice-Presidente da CCJ e Relator-Geral

Aprovado pelas Comissões em 't k - b- /f $

rl.S
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