
Expediente 5053/2019 

Projeto de Lei do Executivo nº 1131/2019 

 

PARECER JURÍDICO 

 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal encaminha para apreciação 

deste Poder Legislativo projeto de lei, abaixo in verbis, que tem por finalidade: 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR E 
DOAR UM TERRENO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 
SECÇÃO RIO GRANDE DO SUL” 

Conforme art. 152, inciso I da Lei Orgânica é da Competência do Sr. 

Prefeito a iniciativa das leis. 

O Art. 30, I, CF/88, assegura aos Municípios que legislem sobre assuntos de 

interesse local. O art. 11, XXI e XXX, XXXII e XXXIII da LOM, também garante ao 

município legislar sobre o assunto em comento, uma vez que de interesse local. 

O projeto de lei vertente busca a autorização legislativa para a doação do um 

terreno para a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Rio Grande do Sul, subseção 

São Leopoldo. 

O art. 17 da Lei 8.666/93 prevê a possibilidade de alienação de bens da 

Administração Pública quando houver interesse público justificado e avaliação prévia 

do bem. 

No projeto que verte há as razões do interesse social para a referida doação, 

conforme justificativa apresentada. Também há avaliação prévia do lote, com 

especificações, medidas e avaliação financeira. 

O trâmite proposto é a outorga legislativa para a doação de terreno para 

entidade paraestatal, consubstanciado na não onerosidade da doação, assim como da 

despesas e encargos por conta do donatário, ou seja, sem ônus pecuniário ao ente 

público. 

Em pesquisa jurisprudencial sobre o tema da doação se verifica a 

possibilidade de doação de área de terras para entidades governamentais, autárquicas e 

paraestatais, quando atingido pela existência de interesse público, o que se verifica pela 



ação do Poder Executivo em apresentar o projeto, ou seja, se o Poder Executivo 

apresenta um projeto de doação de terra, por óbvio, mesmo que já justificado, há o 

interesse público do ente estatal na referida doação, como ocorre no projeto em 

comento. 

Ainda no que toca a busca jurisprudencial, se verifica que, corriqueiramente, 

há a reversão da doação em razão do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei 

de doação, assim, no projeto vertente há o art. 4º que prevê a revogação da doação se 

não atendido pelo donatário os pressupostos trazidos no parágrafo supradito. 

A justificativa do interesse social busca cimentar a existência, no âmago do 

projeto, dos princípios da isonomia e impessoalidade, ou seja, o interesse social do 

projeto em liça, buscando melhorias para a sociedade como um todo, contempla os 

principio da Carta Magna mencionados. 

Assim, diante de a aparente inexistência de vícios de origem, legalidade e 

constitucionalidade, não se impede o projeto da apreciação das Comissões Permanentes 

competentes, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça. 

Entendendo o Projeto de Lei como Constitucional e legal, esse merece 

trânsito entre as comissões. 

Observo que a matéria restará aprovada por maioria simples, de acordo com 

o art. 144 do Regimento Interno. 

São Leopoldo, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

Geison Freitas 

Assessor Jurídico. 

 


