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PROCURADORIA GERAL 

 

Orientação Jurídica nº 085/2019 

Referência: Projeto de Lei nº  050/2019 

Autoria: Executivo Municipal 

 

Ementa: Autoriza o Município de Gramado a realizar a 

alienação de bens imóveis, e dá outras providências. 

  

   I – RELATÓRIO 

   Foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa, para emissão de 

Orientação Jurídica, o Projeto de Lei nº 050/2019, de autoria do Executivo Municipal, 

protocolado em 15/10/2019, que requer autorização legislativa para o município alienar 

07(sete) bens imóveis do município, avaliados em R$ 6.127.129,00 (seis milhões, cento e 

vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais). 

   Na justifica, aduz o Poder Executivo que os valores obtidos com a 

alienação destes bens serão utilizados na edificação das novas instalações da Escola 

Municipal de Educação Infantil Raio de Sol, cujo valor estimado é de R$ 1.500.000,00 (hum 

milhão e quinhentos mil reais), além da reabilitação do pavimento  da ERS-373, no trecho 

compreendido entre o KM 0 + 00 até 7 + 800 e construção de duas rótulas, sendo uma de 

acesso ao Loteamento Mazzurana e outro no entroncamento com a estrada que liga à 

Renânia, com orçamentos estimados em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

Acompanha o PL, os laudos de avaliação nº 04-b/2018, referente às 

matrículas 9.169, 9.170, 14.601 e 1.969; laudo nº 12/2019, referente transcrição nº 5.279, 

livro 3-J, fls. 42; laudo nº 13/2019, referente transcrição nº 6.765, livro 3-k, fls 118 e laudo nº 

11/2019, referente matrícula 20.568.  

Atendidos os requisitos regimentais, está a proposição ora referida,  em 

condições de análise. 
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É o que basta a relatar. Passa-se a fundamentar: 

 

II – DA ANÁLISE JURÍDICA 

2.1 Da Técnica Legislativa adequada 

A uniformidade que requer o ordenamento jurídico não permite, no que 

concerne à forma, a plena liberdade ao legislador para alterar as leis. Assim, sempre que for 

deflagrado o processo legislativo, deve-se manter certo padrão, não sendo admitida a 

criação de estrutura destoante ou símbolos gráficos diversos daqueles comumente utilizados 

no processo de elaboração dos atos normativos, em conformidade com o que dispõe a Lei 

Complementar nº 95/1998. 

Neste quesito, observamos que o PL está disposto em 07(sete) artigos, 

em conformidade com o que a norma orienta. 

 No que se refere ao prazo de vigência, que ficou estabelecido para 

entrar em vigor na data da publicação, também segue o disposto na LC 95/98 para leis de 

pequena repercussão, apresentando formatação adequada, ao nosso juízo, dentro das 

normas legais vigentes. 

 

2.2 Da Competência e Iniciativa 

O projeto versa sobre autorização para realizar a alienação de bens 

imóveis do município. 

Quanto à competência para legislar a matéria, a Lei orgânica assim 

estabelece: 

“Art. 6º  Compete ao Município no exercício de sua autonomia: 

I – organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual; 

II – elaborar suas leis, expedir seus decretos e atos relativos aos assuntos de seu 

peculiar interesse; 
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III – administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados, 

heranças e dispor de sua aplicação; 

(...) 

XXIV – legislar sobre assuntos de interesse local;” 

 

“Art. 60. Compete privativamente ao Prefeito: 

(...) 

XXII – administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a 

fiscalização e a arrecadação de tributos; 

(...) 

XXIV – propor ao Poder Legislativo o arrendamento, o aforamento ou a alienação de 

próprios municipais, bem como a aquisição de outros; 

 

Assim, o presente PL encontra-se em conformidade com as normas 

legais vigentes, por ser de competência do Executivo Municipal normatização sobre 

desafetação e alienação de bens públicos, NÃO se registrando, desta forma, qualquer vício 

de origem na presente propositura, nos termos do art. 61, § 1º, II, “b”, da Constituição 

Federal, aplicado por simetria. 

 

2.3 Da constitucionalidade e legalidade 

Os bens públicos são aqueles que compõe o patrimônio público e que 

integram o patrimônio da administração pública direta e indireta, ou seja, são todas as coisas 

corpóreas ou incorpóreas, móveis ou imóveis. 

Na Lei Orgânica Municipal, os bens municipais estão definidos no art. 

101, in verbis: 

“Art. 101. São bens municipais todos os objetos móveis e imóveis, direitos e ações que a 

qualquer título pertençam ao município, além dos bens adquiridos, pertencem ao município as 

vias, praças, jardins, passeios, cemitérios, ou quaisquer outros logradouros públicos circunscritos 

ao seu território, salvo aqueles de domínio da União, do Estado ou de particulares.” 
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No mesmo sentido, o Código Civil, em seu artigo 99 e seguintes,  

assim os classifica: 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento 
da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como 
objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito 
privado. 
 
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, 
enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 
 
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. 

 

No caso sob análise, está sendo proposta a alienação de 07(sete) bens 

imóveis indicados como de propriedade do município, aparentemente de uso dominicais, 

pois não estão relacionados como uso comum do povo, tampouco estão destinados a 

serviço da administração pública municipal, no rol dos imóveis de uso especial. Assim, por 

exclusão, os bens pretensos à venda referem-se a bens imóveis de uso dominicais, que 

constituem o patrimônio disponível do município (terrenos baldios, prédios sem 

destinação especial e sem afetação específica), ou seja, passíveis de alienação.  

Importante referir que apenas sobre os bens imóveis do município, de 

uso comum do povo (praças, ruas, estradas, etc) e de uso especial (edifícios e terrenos 

utilizados em serviços públicos), é exigido e indispensável, que antes de sua alienação, 

sejam desafetados.  

Com efeito, DESAFETAR significa desconsagrar, desincorporar, 

desativar. Trata-se da manifestação de vontade do Poder  Público mediante a qual 

um bem é subtraído do domínio público para ser incorporado ao domínio privado do Estado 

ou do particular. 

No caso pontual, por se tratarem de bens dominicais, dispensam a 

desafetação porque, por natureza, são alienáveis. 
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Todavia, em qualquer caso é exigido lei especial que autorize a venda, 

além de avaliação prévia e a licitação, portanto acertado o encaminhamento do PL, ora em 

análise, acompanhados das respectivas avaliações mercadológicas.. 

Importante referir ainda que é vedada a aplicação da receita de capital 

derivada de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, para o 

financiamento de despesa corrente, saldo se destinada por lei aos regimes de previdência 

social, geral e próprio dos servidores públicos, conforme determina a LC 101/2000 – lei de 

responsabilidade Fiscal: 

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos 

que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se 

destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

Assim, também adequada a indicação para aplicação do resultado 

estimado das vendas de imóveis, em outros imobilizados do município, quais sejam, 

investimento em escola do município e na recuperação de estrada, além da construção de 

duas rótulas, conforme indicado no texto legal, porquanto destinação em despesas correntes 

estariam vedadas pela lei de responsabilidade Fiscal. 

 A presente propositura também se faz acompanhar das respectivas 

avaliações dos imóveis, por servidores municipais habilitados, no caso engenheiros do 

quadro efetivo do município, apresentando os valores mínimos estimados no mercado 

imobiliário, que serão objeto do certame licitatório a qual será submetido o processo para 

venda dos respectivos imóveis. Conforme já se viu, também este é requisito a ser cumprido 

dentro das formalidades exigidas para a venda de bens imóveis públicos, como é o caso, o 

que restou atendido adequadamente pelo município. 

Tal exigência é encontrada na Lei nº 8666/93, que institui normas para 

de Licitações e Contratos da Administração Pública, senão vejamos:   

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 



 
 

 
Rua São Pedro, nº 369, Bairro Centro - Gramado/RS – CEP 95.670-000 

Fone: (54) 3295-7000 - camara@gramado.rs.leg.br - www.gramado.rs.leg.br 
 

dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos: 

(...) 

Contudo, em que pese se fazer acompanhar das respectivas 

avaliações mercadológicas e dos demais requisitos acima referidos, temos a observar a falta 

das matrículas atualizadas dos bens imóveis pretensos à venda. Dos imóveis relacionados, 

a situação encontrada é a seguinte: 

MATRÍCULA DESCRIÇÃO IMOVEL AVALIAÇÃO SITUAÇÃO 

9169 Terreno sem benfeitorias, c/ 

547,24 m², localizado na Rua 

Artesão – Bairro Moura 

R$ 297.687,34 Anexada matrícula 

desatualizada e 

incompleta. Em nome de 

Nelsi Ferreira 

9170 Terreno sem benfeitorias, c/ 

903,60 m², localizado à Rua 

Artesão – Bairro Moura 

R$ 366.845,79 Anexada matrícula 

desatualizada e 

incompleta. Em nome de 

Nelsi Ferreira 

14601 Box 41, c/ 12,50 m², localizado 

à Av. das Hortênsias, 2040 - 

Centro 

R$ 40.415,38 Anexada matrícula 

desatualizada e 

incompleta. Em nome de 

Tomazelli Constr. E 

Incorp. Ltda. 

1969 Terreno c/ 2600,85 m², com 

duas casas em alvenaria 

(antigo Artesanato 

Gramadense) 

R$ 1.834.623,98 Anexada matrícula datada 

de 28/09/2015, portanto 

desatualizada. Averbada 

desapropriação do 

Município, porém não o 

registro da transferência 

definitiva 

T 6765 Terreno c/ 1028 m² (diz que é 

sem benfeitorias). Porém, está 

situado na Rua São P, onde 

atualmente funciona sede AA, 

R$ 1.850.000,00 Anexado matrícula 

desatualizada e 

incompleta. Em nome do 

Roupeiro da criança Pobre 
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ou seja, tem prédio existente no 

local 

20568 Terreno c/ 903,37 m², com 

prédio de madeira de 63 m² e 

prédio de alvenaria de 208 m², 

localizado à Rua Faustino Rissi, 

nº 808 – Várzea Grande 

R$ 546.096,20 Anexado matrícula 

desatualizada e 

incompleta. Foi adquirido 

pelo município em 

22/09/2004, através da lei 

municipal nº 2239/2004 

(Prefeito Pedro Bertolucci) 

T 5279 Terreno c/ 660 m² sem 

benfeitorias, localizado à Rua 

Piratini, Bairro Planalto (diz que 

é parte ideal de 2200 m² dentro 

de todo maior de 9200 m²) 

R$ 825.000,00 Anexado matrícula data de 

jan 2006, portanto, 

desatualizada. É fração 

dentro de todo maior e não 

aparece o nome do 

município na propriedade. 

TOTAL  R$ 5.760.668,69  

 

Com efeito, sugerimos à Comissão de Legislação que oficie município, 

pedindo cópias das matrículas atualizadas, a fim de verificar, primeiramente, se as 

propriedades estão em nome do município, e ainda, se existe mais alguma averbação 

assentada às referidas matrículas, o que não é possível verificar pelos documentos 

acostados ao PL, que se apresentam de forma incompleta e com datas desatualizadas. 

Neste sentido, só será possível autorizar a venda dos bens que encontram-se, efetivamente, 

na propriedade oficial do município, e livre e desembaraçados de quaisquer ônus. 

Também sugere-se verificar se existe Convênio firmado com o Estado 

do RS, para que se efetive a pretensão de recuperação da RS 373, por se tratar de uma via 

Estadual, de competência do Estado, não podendo o município, por sua disposição direta, 

sem convênio, realizar melhorias ou investimentos naquele local, conforme indicado no texto 

legal, ainda que tal providência possa ser tomada a posteriori à aprovação do Projeto de Lei. 
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Alertamos, por fim, que, conforme dispõe o art. 104 da Lei Orgânica,  a 

aquisição, alienação ou doação de bens imóveis do município dependerá de lei com 

aprovação mínima de 2/3 dos vereadores, portanto, qualificada. 

Também sugerimos a realização de audiência pública, em 

conformidade com art. 60, § 8º, “j”, fundamentado no amplo interesse público da matéria. 

  

 

III – CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, no aspecto jurídico, em observância aos princípios 

constitucionais vigentes, conclui-se que o PLO 050/2019 atende as normas legais impostas,  

todavia observadas as providências indicadas, que restam pendentes de averiguação prévia, 

visando confirmar a legalidade e constitucionalidade. 

Desta forma, esta Procuradoria exara Parecer jurídico favorável  à 

sua tramitação, caso se confirme a legitimidade para as respectivas alienações, com 

situação regular dos imóveis, e sem ônus ou impedimentos averbados às matrículas. 

Reitera-se a obrigatoriedade de 2/3 dos votos favoráveis, para aprovação do PL, cfe 

art. 104, Lei Orgânica.  

Destarte, encaminha-se a Comissão de Legislação e Redação Final, 

Para Comissão de Orçamento e Finanças e Contas Públicas, e para Comissão de 

Infraestrutura, Turismos, Desenvolvimento e Bem Estar Social para posterior deliberação, 

com emissão dos pareceres respectivos, e na sequencia, e aos nobres edis para análise de 

mérito, em Plenário, no que couber. 

É o parecer que submeto à consideração. 

        Gramado, 30 de outubro de 2019. 

 

Sônia Regina Sperb Molon  
Procuradora Geral 

OAB/RS 68.402 


