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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00294/2021-86
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00294/2021-86

 

 

Altera o inc. X do art. 1º e o caput do art. 2º da Lei nº 10.951, de 2 de setembro de 2010, que autoriza o
Município de Porto Alegre a alienar ao Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) os
imóveis próprios municipais que descreve.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o projeto em epígrafe, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o
Município a alienar ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) imóveis de sua propriedade.

 

A Procuradoria da Casa exarou o seu parecer, entendendo pela inexistência de inconstitucionalidade ou
ilegalidade  na proposição que impeça a sua tramitação ou que atraia a incidência do art. 19, II, “j” do
Regimento Interno.

 

É o Relatório.

 

A proposição sob análise, em síntese, visa autorizar o Município de Porto Alegre a alienar ao Departamento
Municipal de Água e Esgoto (DMAE) alguns dos imóveis de sua propriedade. A competência do Executivo
do Municipal para dispor sobre a matéria se encontra estabelecida nos arts. 8º, VII, e 9º, II e IV, ambos da Lei
Orgânica do Município.

 

Destaca-se que o projeto se encontra adequado, uma vez que visa autorizar a alienação dos bens públicos em
favor da autarquia, conforme demanda a legislação.
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Inclusive, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
estabelece, em seu art. 76, I, que a alienação deverá ser precedida de autorização legislativa expressa,
conforme propõe o projeto. Por oportuno, colaciona-se:

 

Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público
devidamente jus�ficado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá
autorização legisla�va e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de
licitação nos casos de: (...)

 

Não bastasse isso, a Lei Orgânica estabelece comando similar em seu art. 12, I, conforme demonstra-se:

 

Art. 12 – A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público
devidamente jus�ficado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá ao seguinte:

I – quando imóveis, dependerá de autorização legisla�va e concorrência pública, dispensada esta
nos casos de permuta;

II – quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos casos de doação, que será
permi�da somente por interesse social.

Parágrafo único – A venda, aos proprietários lindeiros, respeitada a preferência do an�go
proprietário, das áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação resultantes de
obras públicas ou de modificação de alinhameto dependerá de prévia avaliação e autorização
legisla�va, dispensada a concorrência pública.

 

 Nesses termos, o que a proposição encaminhada está em linha com o que exige a legislação nacional e
municipal sobre o tema.

 

Salienta-se que, nos termos do art. 36, I, do Regimento Interno, compete à Comissão de Constituição e
Justiça emitir parecer sobre aspecto constitucional, legal e regimental das proposições. Ora, o projeto é
senão a busca pela autorização legislativa exigida por lei, de modo que não poderia ser ele mesmo ilegal ou
inconstitucional.

 

Compreende-se que o Poder Legislativo Municipal, quando da votação em plenário, avaliará a conveniência
e a oportunidade da alienação, não devendo essa Comissão imiscuir-se em seara que não é de sua
competência.

 

Ante o exposto, entendo pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da matéria.

 

 

Sala de Reuniões Virtual, 13 de dezembro de 2021.
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           Vereador Felipe Camozzato

                         Relator

 

 

[1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. Ed. São Paulo: Malheiros, 2016. P. 639
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 308 – CCJ con�do no doc 0315651 (SEI nº 118.00294/2021-86 – Proc. nº
0956/21 - PLE nº 036), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia
 14 de dezembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 01 votos CONTRÁRIOS, conforme
Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
14/12/2021, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0316857 e o código CRC ACB7783F.
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