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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ',~,:!~--,,,-,~~j
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO cAIMA=G.~

,.. _ cIIICunho. 7VI
_. Caiazlnl,o'RS

Of. N,o 021/13 - GPC Carazinho, 13 de fevereiro de 2013.

, ,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 013/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

013/13, desta data, que Inclui meta na Lei nO7.586 - LDO 2013 e autoriza abertura de

Crédito Especial no Orçamento de 2013, para apreciaçâo sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos: .

O presente projeto de lei se faz necessário para a designação de dotação

específica para manutenção das despesas decorrentes da reconstrução de muro de

contenção, em que o Município foi condenado a pagar, conforme determinação contida

na sentença proferida pelo processo judicial nO009/1.09.0004970-1.

Anexamos relatório emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, o

qual contém o valor aproximado a ser gasto com a reconstrução do muro, sendo que a

empresa que executará os serviços será contratada via processo Iicitatório.

Atenciosamente,

REN O SÜSS
Prefeito

DDV



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
secretaria de Planejamento e Urbanismo

Sr. Roberto Klein
Secretário de Planejamento e Urbanismo

Considerando a solicitação do Sr. Tarso Devicenzi Silveira, procurador do
município, o qual exige o cumprimento da sentença judicial proferida no processo
n2 009/1.09.0004970-1, assunto este que trata da execução de muro de arrimo
localizado na Rua João Teles nQ 35 temos a informar o que segue:

1) Segue anexo 4 (quatro) cópias do referido projeto elaborado pelo Eng.
Milton Tauchert, contento: Memorial Descritivo, planilha orçamentária
atualizada, cronograma físico-financeiro e planta com detalhes.

2) Sugerimos a contratação de empresa terceirizada para execução já que
considerando as condições técnicas e de pessoal da Secretaria de Obras
entendemos necessária abertura de processo licitatório para o objeto.

3) O valo da obra está orçado em R$ 53.478,78 (Cinquenta e três mil,
quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), do quais R$
29.974,08 (Vinte e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito
centavos) são de materiais e R$ 23.504,70 (Vinte e três mil, quinhentos e
quatro reais e setenta centavos) de mão de obra.

4) Alertamos que o prazo de 60 dias de execução proferido no processo, não
será suficiente para conclusão do objeto. Sugerimos solicitação de mais
prazo para conclusão justificando este com edítal publícado e/ou contrato
firmado com empresa, já que a obra está com estimativa de prazo de 90
dias após dada a ordem de início.

Grato

Carazinho, 16 de janeiro de 2013.



PROJETO DE LEI N° 013, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013.

Inclui meta na Lei nO7.586 - LDO 2013
e autoriza abertura de Crédito
Especial no Orçamento de 2013.

Art. 1° Fica incluída no Anexo de Programas, Metas e Objetivo das Leis n°
7.586 - LDO/2013, no órgão, unidade, função, Sub-função e programa orçamentários, com a
classificação e especificação, descritas nesta Lei, as seguintes ações e metas:

a) Órgão: 13 - Encargos Gerais do Município; Unidade: 01 - Encargos
Comuns a Órgãos Diversos; Função: 28 - Encargos Especiais; Sub-função: 846 - Outros
Encargos Especiais; Programas: 584 - Outras Despesas e Encargos da Administração;
Projeto/Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais; Recurso: Livre.

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Especial no Orçamento
do corrente exercício, no valor de 53.478,78 (Cinqüenta e três mil, quatrocentos e setenta e
oito reais e setenta e oito centavos), com a seguinte classificação:

13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNiCíPIO
1301 - Encargos Comuns a Órgãos Diversos

130128.846.584.0002 - Precatórios e Sentenças Judiciais
xxxx!344909100000000 - Processo Judicial R$ 53.478,78

Art. 3° Servirá de cobertura do Crédito Suplementar, autorizado pelo artigo
anterior, a redução de saldo da seguinte dotação;

08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS URBANOS
0804 - Setor de Obras e Serviços

080426.782.0536.2069 - Manutenção Setor de Obras e Serviços
883/3339030000000 - Material de Consumo R$ 53.478,78

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de fevereiro de 2013.

ATTV/DDV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

OBRA: RECOMPOSiÇÃO MURO DE ARRIMO EM CONCRETO E CALÇADA

LOCAL: RUA JOÃO TELLES, 35 - BAIRRO GLÓRIA

DOCUMENTOS:

• MEMORIAL DESCRITIVO - 03 FOLHAS
• PLANILHA DE ORÇAMENTO - 02 FOLHAS
• CRONOGRAMA FíSICO FINANCEIRO - 01 FOLHA
• A01- PLANTA DO MURO DE ARRIMO E CALÇADA

MEMORIAL DESCRITIVO

11. INTRODUÇÃO

o presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que
regerão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução do
projeto das obras de recomposição do muro e calçada, sito a Rua João Telles nO 35, no
Bairro Glória, no município de Carazinho/RS.

A obra será constituída na recomposição de um muro de arrimo na extensão de
18,25 m de comprimento por cerca de 3,00 m de altura e de calçada (passeio público) na
mesma extensão de 18,25 m e na largura de 3,65 m.

A empresa vencedora da licitação para construção da obra deverá apresentar ART -
Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, pela execução da referida obra.

Todos os materiais a serem aplicados na obra deverão ser de 1" qualidade, sendo
que a empresa vencedora da licitação e por ocasião da construção da obra, deverá
previamente submeter a apreciação da SEPLAN e ao autor do projeto para apreciação e
aprovação prévia dos materiais a serem aplicados na obra.

12. PROJETOS

o projeto é composto de uma única prancha.
A 1 - Muro de Arrimo e calçada - com corte transversal e localização.

13. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3.1 Demolições de alvenaria: consiste na demolição da atual escada existente em
alvenaria de tijolos maciços, a qual se encontra em mau estado e que deve ser removida
para execução dos demais serviços.
3.2 Demolições de alvenaria de pedras: no lado esquerdo do terreno(vista interna) se
encontra edificado uma parte do restante do muro de arrimo, com as mesmas
características da parte que desabou, o qual se encontra em mau estado, estando fora de
prumo, portanto apresentando sinais de que poderá cair a qualquer momento (está
"estufado"), bem como para executar o restante do trabalho certamente a sua condição de
estabilidade estará ainda mais prejudicada, portanto será necessária a sua demolição.
3.3 Carga e transporte de entulho: todo o material resultante das demolições bem como
do material que ruiu, devem ser removidos do local, e transportado para outro local a ser
indicado, considerando uma distância média de transporte de 10 km.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

14. TRABALHOS EM TERRA

4.1 Escavações mecânicas: para execução de novo muro de arrimo, e para atingir os
niveis necessários, serão utilizados equipamentos mecânicos (retroescavadeiras, tratores,
etc) para escavação e carga do material escavado.
4.2 Escavações manuais: para dar um melhor acabamento nas valas de fundação do
muro de arrimo, elas serão abertas manualmente, com as dimensões indicadas no projeto.
4.3 Reaterro mecânico, molhado e apiloado manualmente e/ou mecanicamente: o
material de 1" categoria, anteriormente removido, poderá ser reposto para recomposição do
aterro, tendo-se o cuidado para que os parâmetros internos do muro de arrimo e da escada
sejam preenchidos com terra de 1" categoria (isenta de entulhos), a qual será esparramada
em camadas de 20 cm, que serão umedecidas e apiloadas manualmente e/ou
mecanicamente até atingir os níveis indicados no projeto.

15. MURO DE ARRIMO

5.1 Escoramento: deverá ser previsto o escoramento contínuo dos taludes, com a
utilização de tábuas de 2,5x30 cm e escoras de eucalipto para evitar o deslizamento da terra
circundante ao muro de arrimo em construção.
5.2 Formas: para execução do muro de arrimo será necessário a utilização de formas
de madeira, poderão ser utilizadas tábuas de medeira de pinus de 2,Ox30 cm devidamente
escoradas com pontaletes de eucalipto.
5.3 Leito de pedra britada: sobre o terreno apiloado, inicialmente se colocará uma
camada de 3 cm de brita apiloada, no fundo vala.
5.4 Armaduras: na parte inferior do muro (fundação) será executada uma armadura com
aço CA50-B, com 01/4" a cada 25 cm no sentido longitudinal e CA60-B com 04.2mm cada
25 cm no sentido transversal; na parte superior (vertical) do muro de arrimo será executada
uma armadura com aço CA5D-B com 01/4" a cada 25 em no sentido transversal e CA60-B
com 04.2mm a cada 25 cm no sentido longitudinal, tudo conforme consta no projeto (vide
prancha 01).
5.5 Concreto 1:3:6: todo o muro de arrimo será preenchido com concreto, constituído de
no máximo 40% do volume de pedra de mão e o restante com concreto no traço 1:3:6 em
cimento, areia e brita, recomendamos que a concretagem seja feita em três etapas, ou seja,
preenchimento das formas com concreto a cada 1 m de altura, bem como dada etapa seja
preenchido em camadas para que as pedras de mão fiquem totalmente imersas na massa
de concreto, tendo-se o cuidado para o perfeito preenchimento e não tenham vazios na
estrutura de concreto(evitar surgimento de "bicheiras").
5.6 Camada drenante e gateiras em PVC: no parâmetro interno do muro será executado
um dreno com largura de 15 cm e no sentido longitudinal de todo o muro de arrimo,
constituído de camadas de brita nO 1 e 2; também serão colocadas gateiras em tubos de
PVC 075mm espaçados a cada 3m (horizontal) e 1 m (vertical).

16. ESCADA EM ALVENARIAS

6.1 Alvenaria com tijolos maciços: para acessar a casa será necessário a execução de
uma escada em alvenaria com tijolos maciços de boa qualidade, com espessura de 25 cm,
assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, largura da escada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

1,20 m com 17 degraus com altura de 17,6 cm e base de 29 cm;
6.2 Reaterro molhado e apíloado: os parâmetros internos da escada serão preenchidos
com terra de 1" categoria (isenta de entulhos), a qual será esparramada em camadas de 20
cm, que serão umedecidas e apiloadas manualmente e/ou mecanicamente até atingir os
níveis indicados no projeto.
6.3 Leito de pedra britada: sobre o aterro apiloado, se colocará uma camada de 3 cm de
brita apiloada.
6.4 Contrapiso: sobre camada de brita apiloada, será executado um contrapiso de
concreto, com espessura de 8 em, traço 1:2:6, em cimento, areião e brita que formarão os
degraus, com acabamento desempenado.
6.5 Chapisco: o lado extemo das alvenarias da escadaria serão chapiscadas com
argamassas de cimento e areião no traço 1:4, com espessura média de 7mm.
6.6 Corrimão: de um dos lados da escada será executado um corrimão com altura de 90
em, executado em tubo de ferro mecãnico com 1x 050mm e 2x 040mm, chumbados nas
alvenarias da escadaria, e serão lixadas e escovadas e terão acabamento com fundo em
zarcão e no mínimo duas demãos de tínta esmalte.

17. PASSEIO PÚBLICO

7.1 Nivelamento e compactação manual de aterro: na parte externa ao muro de arrimo a
área correspondente ao passeio público, o aterro será nivelado, molhado e apiloado
manualmente.
7.2 Piso de basalto irregular: sobre o aterro nivelado e compactado será executado o
passeio público com pedras irregulares de basalto, assentes em pó de brita e rejunte com
cimento e areia traço 1:4 (ci:ar).

18. DIVERSOS
8.1 Realinharnento de meio fio: devido ao movimento com a execução da obra, o meio
fio deverá ser nivelado e alinhado, com aproveitamento dos meios-fios existentes.
8.2 Limpeza final: a obra deverá ser entregue limpa, com a remoção dos entulhos e
restos de materiais de construção.

Carazinho, 16 de Janeiro de 2013

Renato Süss
Prefeito Municipal de Carazinho

I iovanni Fiorese
l£ng. ivi/- CREA 104.257



Planilha de Orçamento GLOBAL
RUA JOÃO TELLES N" 35

CARAZlNHO

Preço Unttário/Preço Total
Material Mão-de-Obra

Obra: MURO' DE ARRIMO E CALÇADA

Cliefit9-: PREFEITURA MUNCIPAL CARAZlHO

Item/Descrição

1. DEMOUÇOes E REMoçOES
,1 DEMOUCAO DE J\l.VENARIA DE TUOlOS

(E5CADAR'AI

.2 DEMOUCAO DE ALVENARIA DE PEDRAS

(MURO RUIM)

.3 CARGA E TRANSPORTE ENTULHO. DMT"'10KM

Total de DEMOLIÇÕES E REMOçÕeS

2. TRABALHOS EM TERRA
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4.SOM

,2 ESCAVACAO MAMJAL DE SOLO DE 1,t,. ATE 1.501.4

,3 REATERRO I MATERIAL DA VALA-SI CONTROLE

,4 ATERRO L'lOLHADOE APllOADO MANlJAl..MENTE

Total de TRABAlHOS EM TERRA

Qtd. Un

7.50 M3

10,50 M3

46,00 M3

198,00 M3

3,00 M3

168,00 M3

168,00 M3

0.00
0.00
0,00
0,00
28,69

1.319,74

1.319,74

9,56
1.892,88

0,00
0,00
1,50

252,00
0,00
0,00

2.144,88

36,56
274,20
79,38
633,49
13,05
600,30

1.707,99

2,11
417,78
35,96
107,94
9,23

1.550,64
18,45

3_099,60

5.175.96

16/0112013
Página 1 de 2

Total

274,20

833,49

1.920,04

3.027,73

2.310,66

107.94

1.802,64

3.099,60

7.320,84

3. MURO DE ARRIMO
.1 ESCORAMENTO CONTINUO DE ATERRO

.2 FORMA -TABUAS P1NU8-REAPRO\IEITAMENTO 3X

_3 LEITO DE PEDRA BRITADA seM

.4 ARMADURA CA-SO MEDIA 1/4 A 3IS-6,3S A 9,S3MM

5 ARMADURA CA.SO FINA 311&4,76MM

.6 CONCRETO CIClOPlCo-1:3:6+3O%PEDRA MAo-PREF'IlANCAM.

.1 CAMADA DRENANTE BRITA 1 E 2

.6 TUBO PVC RIGlOO 75MM (GATEIRAS)

Total de MURO DE ARRJMO

68,00 M2 22,49
1.529,32

120,00 M2 45.44
5.452,80

40,00 M2 4.58
183,20

153,00 KG 8,1B
1.251,54

64,00 KG 7.56
483,84

52,00 M3 178,65
9.289,80

9,00 M3 87,69
789,21

17,00 M 10,06
171,02

19.150,73

24,03

1.634,04
28,80

3.456,00
1,89

75,60
2.65

405,45
2,65

169,60
121,16

6.300,32
18,45
165,05
9,29

157,93

12.364.99

3.163,36

8.908,ao

258,80

1.656,99

653,44

15.590,12

955,26

328,95

31,515,72

4. ESCADA EM AL VENARfA CI rUOLOS MACiÇOS
.1 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 2seM,C1ARG.DE CIM.EARElA 1:"1

.2 REATERRO COM MATERIAL LOCAL

..3 A 1ERRO MOLHADO E APn.OADO MANUALMENTE

.4 LEITO DE PEDRA BRITADA 3eM

.5 CONTRAPtSQ CONCRETO. 8CM-3OOKG CIIM3

.6 CHAPISCO Cl-AR 1:4-7MM PREPARO E APUCACAO

.7 GRADIL SIMPLES-FERROIPARA GUARDA CORPO 00 CORRIMAO

.8 FlNTURA ESMALTE $ILUMINARIA 2X2O

Total de ESCADA EM ALVENARIA Cf ruOLOS MACiÇOS

5. PASSEIO PÚBUCO
_1 NIVEUMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO

.2 PtSO 8ASIU..TO IRREGUlAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

Total de PASSa0 PÚBUCO

15,00 M2

7,50 M3

7,50 M3

3,50 M2

3,50 M2

30,00 M2

6,00 M2

12,00 UN

68,00 M2

68,00 M2

120,63
1.809,45

0,00
0,00
0,00
0.00
4,58
16,03
21,66
75,81
1,71
51,30
150,91
905,46
2,76
33,12

2.891,17

0.00
0,00
43,70

2.971,60

2.971,60

49,34
740,10
13,84
103,80
18,45
138,38
1,89
6,62
14.09
49,32
4.84

145,20
23,91
143,46
2,84
34,08

1.360,96

3,69
250,92
28,53

1.940,04

2-190,96

103,80

138,36

22,65

125,13

196,50

1.048,92

67,2~

4.252,13

250.92

4.911,64

5.162,56

6. DIVERSOS
-'ART 1,00 UN 1,56

1.56
PREFEITURA MUNICiPAL DE CARAZINHO ~CNPJ: 87.613.53510001-16
Av. Flores da Cunha, 1264 - Carazinho - RS - FONE: (54)3331-2699 - CEl.:

468,75
468,75 470.31



Obra: MURÓ DE ARRIMO E CALÇADA

Cliénte: PREFEITURA MUNCIPAL CARAZIHO

Item/Descrição
.2 PLACA DE OBRA.prNTADAIFlXADA ESTRlJTUAA DE MADEIRA

.3 REAUNHAt.1ENTO DE I.4Elo-FlO DE CONCRETO

_4 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Total de DIVERSOS

Planilha de Orçamento GLOBAL
Endereço: RUA JOÃO TELLES ND 35

Cidade: CARAZlNHO

Preço Unitário/Preço Total
Qld. Un Material Mão-<le-Qbra
3,00 M2 474,00 22,16

1.422,00 66,48
19,00 M 0,11 3,94

2,09 74,86
1,00 CJ 70,31 93,75

70,31 93,75

1.495,96 703,84

TOl AL 00 ORÇAMENTO 29.974,08 23.504,70

16/0112013
Página 2 de 2

Total

1.488,48

76,95

164,06

2.199,80

53.478,78

PREFEITURA MUNICIPAl DE CARAZJNHO - CNPJ: 87.613.53510001-16
Av. Flores da Cunha, 1264 4 Carazinho - RS - FONE: (54}3331-2699 - CEL.:



Obra: GI0001 - MURO DE ARRIMO E CALÇADA
Cliente: PREFEITURA MUNCIPAl CARAZJHO

CRONOGRAMA FíSICO

Endereço: RUA JOÃO TELlES NO 35
Cidade: CARAZINHO

16/01/2013
Página 1 de 1

2. TRABALHOS EM TERRA

I
! ITEM

r-i. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

! ETAPAS I ,~

i 1 I 2 3 I Total Geral I
1100,00 %~! 0,00 % 1-0,00% I 10000 %1
! 40,00 % 150,00 %! 10,00 % I' 100,00 %
I I I

I 3. MURO{)E ARRIMO I 10,00 % 30,00 %' 60,00 % 1
0'''100,00 %

I
, 4. ESCADA EM ALVENARIA Cf TIJOLOS MACiÇOS I 10,00 % I 30,00 % 60,00 % I 100,00 %

I 5. PASSEIO PÚBLICO I 0,00 % 130,00 % I 70,00 % 100,00 %

l~~IVERSOS I 0,00 % I 0,00 % 1100,00 % I_~O,OO %

PREFEITURA MUNICIPAl DE CARAZINHO ~CNPJ: 87.613.535/0001-16
Av. Flores da Cunha, 1264 ~Carazinho - RS - FONE: (54)3331-2699 - CEl.:



Obra: Gloo01 • MURO DE ARRIMO E CALÇADA
'Cliente: PREFEITURA MUNCIPAL CARAZlHO

Cronograma Financeiro - Preço

Endereço: RUA JOÃO TELLES N° 35

Cidade: CARAZINHO

16/01/2013
Página 1 de 1

~~~~--~--~--~-------I I ETAPAS I
l-IT-E-M------ ------ I 1 I 2 3 =r=r0tal I
I I i 'I)1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 13.027,73! 0,00 0,00 I 3027,73

1

, 2. TRABALHOS EM TERRA 12.928,341 3.660,42 732,08 7.320,84 II I I 1, 3. MURO DE ARRIMO '-'.'. 3.151,57 i 9.454,72 18.909,43 31.515,72 i
i 4. ESCADA EM ALVENARIA CI TIJOLOS MACiÇOS 425,21! 1.275,64

1

' 2.551,281 4.252,13 i
Is. PASSEIOPÚBLICO 0,001

1' 1.548,77 3.613,79: 5.162,561

',i 6. DIVERSOS 0,00 I 0,00 li' 2.199,80 I 2.199,80 i
I I I

I i I II Total da Etapa 9.532,85 I 15.939,55 28.006,38 I 53.478,78 I

i I ! I I Ii To!al Acumulado ; 9.532,85 ! 25.472,40 I 53.478,78 i I

/.......•..•..
/

Giovanni ~ioresf
Eng" eMI

C\lEA.RS 104.251

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 87.613.53510001.16
Av. Flores da Cunha, 1264 - Garazinho. RS - FONE: (54)3331.2699 - CEL.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EPLAN. Secretaria de Plane amento e Urbanismo

Obra; Muro de arrimo e calçada
ndereço: Rua Jofio Telles nO 35 ~Bairro Glória. Carazinho RS

"-
rancha: Prefeito: ,RSN.oTO 9ÜS5 Projeto:Eng"Civil MiIt n Tauchert-CREAna 29.643-0

MURRO DE ARRIMO E CALÇADA
scala: indicada Data:I J AN.I 13
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APELAÇÃO CíVEL. RESPONSABILIDADE CIVil DO
ESTADO. QUEDA DE MURO SOBRE RESIDÊNCIA.
MURO DE PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE
DO MUNiCíPIO. CONSTRUÇÃO REALIZADA PARA
MELHORIA DO TRÁFEGO. OMISSÃO DA
MUNICIPALIDADE QUANTO AO DEVER DE
CONSERVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR
RECONHECIDO.
Tratando-se de omissão do Estado, afigura-se
impreterível um exame quanto à conduta do agente
público, de modo a verificar se, diante do fato ocorrido,
os métodos tomados foram ou não suficientes.
Demonstrado que o muro desabado sobre a residência
da parte autora foi mal construido e a cargo da
municipalidade, em razão do desnível natural da rua, a
fim de facilitar o tráfego naquela região, bem como que
a residência já estava construída quando erguida a
contenção, se tem que os prejuízos causados,
decorrentes do desabamento, efetivamente
decorreram da omissão quanto à conservação do
muro. Presente o nexo de causalidade entre o evento
danoso e a conduta omissiva da administração, certo é
o dever de reparar. Manutenção da sentença de
parcial procedência, sendo provido em parte o apelo
do Município tão somente para fins de declaração da
aplicabilidade do art. o art. 1°-F da lei n. 9.494/97,
com a redação que lhe foi dada pela lei n.
11.960/2009, a partir da vigência desta última,
relativamente à incidência dos juros de mora e
correção monetária nos casos em que vencida a
Fazenda Pública.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À
UNANIMIDADE.

APELAÇÃO cíVEL

N° 70045919974

DÉCIMA SÉTIMA CÃMARA CíVEL

COMARCA DE CARAZINHO

MUNICIPIO DE CARAZINHO

ALBERI BURGEL

VALDERES DE FATIMA BURGEL
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Sétima

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar
parcial provimento ao recurso.

Custas na forma da lei.
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes

Senhores DES. LUIZ RENATO ALVES DA SILVA E DES." BERNADETE
COUTINHO FRIEDRICH.

Porto Alegre, 10 de maio de 2012.

DES." L1ÉGE PURICELLI PIRES,
Relatora.

RELATÓRIO
DES .• L1ÉGE PURICELLI PIRES (RELATORA)

Adoto, de início, o relatório da sentença:

ALBERI BURGEL e VALDERES DE FÁTlMA BURGEL,
ajuizaram a presente ação de indenização por danos materiais e
morais, em face do MUNICíPIO DE CARAZINHO. Alegaram que o Sr.
Alberi é o proprietário do imóvel localizado na rua João Teles, n. 35,
Bairro Glória, em Carazinho/RS, de acordo com contrato particular de
compra e venda, sendo que a autora Valderes era, na época dos fatos,
a moradora do referido imóvel, há cerca de 22 (vinte e dois) anos. O
autor esclareceu que o imóvel foi cedido ao seu filho e à autora, por
ocasião do casamento de ambos, para que fixassem residência, e que
atualmente o casal encontra-se separado, porém, decidiram que a
autora permaneceria no imóvel juntamente com os dois filhos do casal.
Diante de tal fato, é a autora possuidora do imóvel podendo figurar no
pólo ativo da demanda juntamente com ó autor, proprietário do referido
imóvel.

Aduziram que na data de 26 de outubro de 2008, por volta da uma
hora da manhã, o muro de contenção da rua existente em frente ao
imóvel dos autores desabou, tendo os entulhos se chocado contra o
imóvel, causando prejuízos de ordem material. Alegaram que referido
muro havia sido construído há cerca de vinte dias pela Administração
Pública, com o fim de realizar o nivelamento da rua. Que o imóvel foi
construído muito antes do muro de contenção, e que o fato do referido
imóvel encontrar-se construído em declive natural da rua, gerou um

2
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transtorno para a Administração Pública, porém o engenheiro da época
entendeu que o tráfego seria mais fácil em uma rua sem declive, sendo
necessária a construção do muro. Alegaram que para a construção do
dito muro o município se comprometeu em arcar com os custos e evitar
prejuízos ao autor Aduziram que em razão das obras, o imóvel ficou
cerca de três meses abaixo do nível da rua. Discorreram acerca da
necessária manutenção da obra para que não houvesse prejuízos, pois
a maior beneficiária da mesma é a comunidade. Alegou a autora que
em 17 de outubro de 2008, percebendo que o muro poderia ceder, a
demandante entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, tendo os
mesmos comparecido no local e realizado avaliação, sendo constatado
que o muro efetivamente poderia vir a desabar a qualquer momento,
tendo a autora sido orientada a sair do imóvel. Após tal fato, narra a
exordial que a autora procurou a Secretaria de Obras do município, para
que tomassem as devidas providências, em prol do interesse público.
Em 20/10/08, a autora solicitou urgentemente junto a prefeitura
providências, tendo sido informada por um vizinho, que houve a visila
de funcionário da prefeitura no local, porém nada foi feito. Tanto é que
na noite do dia 26/10/08 o muro desabou, estando os filhos da autora
sozinhos em casa, pois a mesma trabalha no hospital no período da
noite, tendo os mesmos vivenciado um susto, ante o barulho e o
impacto dos entulhos do muro chocando-se contra a parede do imóvel,
sendo que caiu o poste de luz, e estourou o hidrômetro da CORSAN,
ocorrendo extravasamento de água, e ausência de energia elétrica. No
dia seguinte, a CORSAN e a t=LETROCAR compareceram no local,
tendo sido realizada uma instalação provisória de luz, sendo que quanto
ao hidrômetro, nada se pôde fazer, pois o mesmo se encontrava sob os
entulhos, sendo instalada uma mangueira provisória. Na manhã
seguinte, afirmou a autora que contatou com a prefeitura, noticiando os
fatos e pugnando por providências, sendo que na parte da tarde, o
Secretário de Obras do Município compareceu ao local,
comprometendo-se a retirar os entulhos, desobstruindo a entrada do
imóvel.

Alegou que a retirada dos entulhos não foi providenciada, e com a
previsão de mais chuvas, narrou a autora que teve de acionar a
imprensa, que na mesma tarde uma equipe estava no local, registrando
o ocorrido. Alegou que dias depois a prefeitura realizou uma escavação,
a fim de localizar o hidrômetro, sendo que funcionário da CORSAN
orientou a autora a registrar um Boletim de Ocorrência, junto à
Delegacia de POlícia, a fim de registrar a avaria no hidrômetro. Em
razão de à água estar sendo fornecida à autora mediante uma
mangueira, que estava ligada no hidrômetro da vizinha, alegou a
demandante que a potência da água era mais forte, tendo queimado o
chuveiro da autora, e estragado a torneira da cozinha e uma torneira
externa. Aduziu que procurou a administração pública e novamente
nada foi feito, tendo a autora procurado o Ministério Público, porém,

3
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desmoronamento. Discorreu acerca da responsabilidade do poder
público, asseverando que o dano causado aos autos não tem relação
com ação ou omissão do município, não havendo nexo de causalidade.
Alegou excludente de responsabilidade, uma vez que os danos foram
causados por culpa exclusiva do proprietário. Aduziu que não há como
prosperar nenhum dos pedidos constantes na demanda. Quanto ao
dano moral, refutou sua incidência, sustentando culpa exclusiva da
vítima. Por fim, requereu fosse declarada a ilegitimidade da autora
Valderes, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos vertidos
na inicial. Juntou documentos (fls. 93/95).

Houve réplica (fls. 97/103), momento em que a parte demandante
suscitou a intempestividade da peça contestatória e os efeitos da
revelia, tendo impugnado todos os termos da contestação e postulado o
prosseguimento do feito, com a prolação de sentença.

Instadas as partes acerca das provas pretendidas (fl. 104), os
autores pugnaram pela prova oral, arrolando testemunhas (fl. 106),
sendo que o réu quedou-se silente (fi. 106-v).

Designou-se audiência (fi. 107), sendo intimadas as partes e o
MP.

A parte autora informou novo endereço nos autos (fi. 119).
Em sede de audiência, proposta conciliação, não houve acordo.

Ato contínuo, foi colhido o depoimento pessoal das partes, bem como,
inquiridas as testemunhas arroladas pelos demandantes (fls. 127/131).
Em seguida, encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado
alegações finais remissivas (fl. 126).

Acrescento que sobreveio julgamento de parcial procedência
(fls. 133-143), para o fim de condenar o réu a reconstruir o muro de
contenção em frente à casa dos autores, no prazo máximo de 60 dias, bem
como a pagar à autora Valderes o valor correspondente a título de aluguel,
desde a data do contrato, ou seja, desde 5/412009, até que o muro seja
reconstruído e a casa possa ser habitada, o que deverá ser atestado por
perícia municipal. Determinado que o valor do aluguel deverá ser corrigido
monetariamente desde o desembolso até o limite de R$ 400,00 mensais
(valor nominal). Ainda, foi condenado o réu ao pagamento de indenização
por dano moral à autora Valderes, no montante correspondente a 20
salários-minimos (nacional vigente), importância a ser corrigida
monetariamente pelo IGP-M e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
desde o momento do desembolso.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, foi condenado
apenas o réu ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação.

5
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Inconformado, O réu interpôs recurso de apelação (fls. 148-
161). Em preliminar, arguiu preliminar de ilegitimidade da autora Valderes de
Fátima Surgel, alegando que não pode ser responsabilizado pela relação
mantida entre os autores, considerada a cedência do imóvel de um ao outro.
No mérito, salientou a inexistência de prova de que a obra foi realizada pela
municipalidade. Destacou o art. 20 do Código de Posturas, salientando ser
do proprietário ou possuidor a obrigação de manter e executar muro e
passeio público. Salientou áusência de ação, omissão, dano e nexo de
causalidade. Disse que, além da questão da responsabilidade sobre o muro,
o evento se deu pelo excesso de chuva e falta de existência de passeio
público. Impugna a concessão de indenização por dano moral, alegando que
a expressão está sendo subvertida. De forma subsidiária, pede a redução da
indenização a tal título, além de que os juros de mora e correção incidam de
acordo com o art. 1°-F da Lei n. 11.960/2009. Pede a redução do valor
fixado a título de verba honorária. Nesses termos, pugna pelo provimento.

Recebido o recurso no duplo efeito (fi. 162), a parte adversa
apresentou suas contra-razões (fls. 164-174), requerendo a manutenção da
sentença.

Acostado parecer do Ministério Público de 2° Grau opinando
pelo conhecimento do apelo, afastamento da preliminar e parcial provimento
quanto ao mérito (fls. 178-179).

Observado o previsto nos artigos 549, 551 e 552 do Código de
Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

VOTOS
DES.' L1ÉGE PURICELLI PIRES (RELATORA)

Por atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à competência interna para
análise, em que pese possível enquadramento na subclasse
"responsabilidade civil", haja vista a discussão sobre responsabilidade civil
do Estado e, portanto, extracontratual, entendi correta a distribuição em
"direitos de vizinhança", pois, como será visto, a resolução do impasse
perpassa também pelo exame de direito de tapagem. Enfim, há, neste caso,
uma mescla entre as subclasses.

Número Verificador: 700459199742012762682
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Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
em que os autores pretendem a responsabilizaÇão do Município de
Carazinho em virtude da queda de um muro de contenção, alegadamente
construido pela administraÇão pública, sobre o imóvel de propriedade do
autor Alberi, onde morava a autora Valderis há 22 anos com seus filhos, na
qualidade de possuidora por ser ex-nora de Alberi.

Segundo a inicial, a queda do muro ocorreu em 26/10/2008, e a
construçãO se deu há aproximadamente 20 anos, com ó objetivo de realizar
o nivelamento da rua, para corrigir um declive natural. Disse o autor Alberi
que ele e o Engenheiro da ré à época, Sr. Ari Radke, em concordância,
entenderam que o tráfego, tanto de veículos quanto de transeuntes seria
mais fácil em uma rua sem declive, e que para isso seria necessário
construir um muro de contenção em frente ao imóvel. Porém, alega que para
a construção de tal muro, o qual facilitaria o tráfego da comunidade, a
administração pública havia se comprometido a arcar com os custos e, por
consequência com sua fiscalização e manutenção, bem como para evitar
prejuízos ao proprietário. Salienta o autor que em nenhum momento fora
comunicado que a manutenção ficaria sob sua responsabilidade.

Afasto, de início, a preliminar de ilegitimidade da autora
Valderes, haja vista que, na qualidade de possuidora do imóvel, foi quem
sofreu diretamente os danos decorrentes da ruína do muro, tanto que teve
de deixar o bem após o desabamento. Assim como tinha o dever de zelar
pela residência, é legitimada para arguir e receber eventual indenização por
oportunação à posse exercida.

Quanto ao mérito, ampara-se a causa de pedir na não
intervenção (omissão) dos agentes da municipalidade quanto à conservação
do muro.

É conhecida desta Corte a divergência doutrinária e
jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade da administração
decorrente de atos omissivos de seus agentes, se objetiva ou subjetiva.
Ponderando sobre os doutos ensinamentos, conclui que o acolhimento da
ideia de responsabilidade objetiva nas condutas omissivas, ou seja,
independente de dolo ou culpa do agente público, conduziria, em não raras
situações, a equiparar a teoria do risco administrativo, sabidamente adotada
pelo nosso ordenamento para justificar a responsabilidade objetiva do
Estado, a teoria do risco integral, restrita a situações excepcionalíssimas, em
razão do alto grau de periculosidade da atividade, como nos casos de danos
causados por acidentes em usinas nucleares.

7
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A aferição da responsabilidade da administração por conduta
omissiva do agente público demanda, forma inequívoca, um exame acerca
da conduta esperada do agente na situação concreta. Caso contrário, se
entendermos irrelevante a conduta esperada pela sociedade, haveria de ser
reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado por furtos ou roubos em
veículos estacionados em vias públicas, ainda que em local ermo, pois o
dever do Estado de garantir segurança abrange toda a circunscrição
geográfica de sua atribuição (estadual, municipal ou federal), de modo a
tornar o Estado um garante absoluto do patrimônio privado, impingindo-Ihe o
dever reparatório sempre que a empreitada criminosa mostrar-se exitosa.
Tal entendimento, como bem se sabe, não encontra eco na ampla maioria
da jurisprudência pátria. Dessa forma, se a análise da responsabilidade
passa necessariamente pelo exame da conduta esperada no caso concreto,
o que a doutrina entendeu por denominar de omissão específica, estaremos,
no mínimo, diante de um exame de culpa, ou seja, responsabilidade de
natureza subjetiva.

Sobre o tema, vale transcrever lição de Celso Antônio Bandeira
de Mello:

[...}
g) No caso de dano por comportamento comISSIVO, a

responsabilidade do Estado é objetiva. Responsabilidade objetiva é
aquela pará cuja irrupção basta o nexo causal entre a atuação e o dano
por ela produzido. Não se cogita de licitude ou ilicitude, dolo ou culpa.

h) Quando o comportamento lesivo é omissivo, os danos são
causados pelo Estado, mas por comportamento alheio a ele. A omissão
é condição do dano, porque propicia sua ocorrência. Condição é o
evento cuja ausência enseja o surgimento do dano.

i) No caso de dano por comportamento omissivo, a
responsabilidade é subjetiva. Responsabilidade subjetiva é aquela cuja
irrupção depende de procedimento contrário ao Direito, doloso ou
culposo.

j) O Estado responde por omissão quando, devendo agir, não o
fez, incorrendo no ilícito de deixar de obstar àquilo que podia impedir e
estava obrigado a fazê-lo.1

Nessa senda, resta impreterível um exame quanto à conduta
do agente público no caso concreto, de modo a verificar se, diante do fato

1 Artigo publicado na RT 552/11-20, cilado na obra "Responsabilidade Civil", de Carlos
Roberto Gonçalves, Ed. Saraiva, 2003, p. 179.
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ocorrido, a atenção da administração á conservação do muro, foi ou não
suficiente.

Afirmo a responsabilidade do Município pela queda da
contenção, o que causou os grandes estragos estampados nas fotografias
das fls. 37-48. A prova dos autos é farta no sentido de que a construção se
deu para facilitar o tráfego de automóveis e transeuntes, não possuindo a
parte autora relação com tal relação administrativa, como será visto.

Assim que verificado, em 17/10/2008, que o muro estava
cedendo, a parte autora acionou o Corpo de Bombeiros para realizar vistoria,
órgão que a encaminhou para a Secretaria de Obras para a tomada de
providências cabiveis, o que foi feito em 20/10/2008, conforme Protocolo n.
123685/2008.

Assim consta do referido protocolo (fI. 38):

Muro de contenção construído pela Prefeitura na rua João Teles,
35, está cedendo, pondo em risco a casa do requerente, o qual pede
providências URGENTE.

Contudo, como já se disse ao inicio, sem a tomada de
providências pela municipalidade, em 26/1012008 o muro veio a desabar
durante a madrugada (fi. 49), enquanto dormiam os filhos da autora
Valderes, netos do autor Alberi, tendo eles experimentado temor por sua
segurança e integridade pessoal. Considerando que a época era de fortes
chuvas, fato incontroverso, se reconhece a conduta omissiva culposa da
administração por meio dos agentes públicos, haja vista que, mesmo diante
dos pedidos de providências, estas não foram tomadas.

A responsabilidade do Município de Carazinho pela construção
e, consequentemente, conservação do muro de contenção, pode ser aferida
por meio do documento acostado á fi. 53, consistente na Ordem de Serviço
n. 136/2008, emanada pelo Prefeito Alexandre A. Goellner ao Engenheiro
Milton Tauchert, para que este último elaborasse o projeto para a execução
da obra referente ao desabamento de passeio público ocorrido na Rua João
Teles, em frente ao número 35.

Ademais, além da prova documental, a testemunhal produzida
dá conta acerca pela construção de iniciativa do Município e posterior

Número Verificador: 700459199742012762682 9



Número Verificador: 700459199742012762682

•
~.y. ESTADO DO RIO GRi>:NDE DO SUL
,.' '" PODER JUDICIARIO
" ..;t TRI8uNAL DE JUSTiÇA

~

LPP
N° 70045919974
2011/clvEL

omissão quanto ao dever de conservação, como se vê do seguinte trecho
sentencial:

~ O que se pode concluir a partir das declarações tecidas pela
testemunha NELSON MARTINS (ff. 129), que esclareceu os fatos
ocorridos: • (..) O muro ainda esta desabado. Acha que esta piorando a
situação porque esta baixando mais o calçamento naquela parte da rua.
Lembra que os bombeiros estiveram no local fizeram uma perícia e ela
saiu da casa. A casa ficou desocupada um bom periodo e agora o ex-
marido de Valderes mOra no local. Pelo Procurador do Autor: Aquele
local era um buraco e quando fizeram o calçamento foi feito o muro para
sustentar o calçamento da rua. Acha que quem fez o calçamento foi a
prefeitura. Houve problemas nas tubulações, entupiram os boeiros
e eles andaram mexendo nas tubulações. Isso é bem na frente da
casa de Valderes. Antes de mexerem houve vazamento de água
para a rua. Tem duas bocas de lobo na parte de cima da rua e a
canalização para o escoamento desta água passa na frente da casa
de Valderes. Não sabe se o vazamento de água era frequente.
Acredita que a água do vazamento estava infiltrando porque viu um
vizinho dizer que tinha umidade. O depoente é mecãnico. Não viu
nenhuma estrutura de ferro depois do desabamento do muro. Foi
colocado bastante terra na época que foi feito o aterramento, não
sabe quanto precisamente. O muro tem aproximadamente de 50 a
60 metros de comprimento. Mostrado o croqui da fI. 61 o muro
começa no inicio da rua João Peres e vai até o depois da casa de
Valderes. No dia que aconteceu o desabamento a filha de Valderes
estava sozinha em casa e estava muito nervosa e assustada. ( __y
(GRIFEI)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha ANGELA
MARIA MARTINS (fi. 130): • (.) Pelo que sabe quem construiu o
muro que desabou foi a prefeitura. Não sabe quando foi construído.
Foi na época que estavam calçando a rua, que tinha que nivelar a
rua. Não viu o desabamento, ficou sabendo no outro dia. Hoje em dia a
situação está do mesmo jeito e esta começando a desmoronar a rua e
esta começando a prejudicar a casa do lado. Na casa onde morava
Valderes mora o ex-esposo dela com a mulher. Depois que Valderes
saiu a casa ficou desocupada um bom tempo. Valderes saiu do local
porque a prefeitura falou que a casa estava Condenada. Pelo
Procurador do Autor.' Lembra que foi feito um encanamento para
escoar a água das casas até em baixo e o calçamento foi feito em
cima. Não sabe se houve problemas com os encanamentos. Quando
caiu o muro isso causou muitos transtornos porque Valderes não
tinha condições de pagar aluguel. Tanto que a prefeitura disse para
ela que iria arrumar um lugar para ela morar ou até fazer uma casa
nova, mas não fizeram. ( ..r (GRIFEI)

E ainda, a testemunha GILMAR GONÇAL VES (fi 131) corrobora
as afirmações tecidas pelas demais testemunhas, quanto aos fatos

10
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narrados na inicial: " (...) O depoente morava no local quando
construiram o muro quem construiu foi a prefeitura. O muro caiu e
hoje a rua que esta começando a ceder, começou a afundar a terra
inclusive dificulta para o depoente entrar em casa. Pelo Procurador
do Autor: o muro foi construido para poder fazer o calçamento,
entraram em contato comAlberi. Tiveramque fazerbastanteaterropara
fazer o calçamento.A prefeitura que fez o calçamentoe o aterro.Foram
colocando terra e passavamcomorolo para compactar.O muro é desde
a esquina até o fim do terreno de Valderes.Não sabe a extensão do
muro, acha que é uns 30 ou 40 metros nias não tem noção de
metragem O depoente é funcionário da prefeitura, pedreiro. Para
fazer o muro de contenção tem que fazer uma viga em cima e
colocar ferros o que não tem no muro que desabou. Na época que
foi feito o muro não tinha praticamente transito naquele local e
hoje tem. Não tem amarração de ferro no muro que desabou e para
suportar o aterro tem que ter. O muro é totalmente inadequado. O
muro só não caiu antes porque era largo. Tinha problemas naquele
local de infiltração naquele local tanto que depois que o muro caiu
foram trocadas as tubulações que estavam quebradas. Essa
tubulação é paralela ao cordão mas no calçamento. Jorrava bastante
água na super.ficieda rua. Tem uma casa próxima a boca de lobo e
essa casa inundava. Esse é um dos fatores que pode abalar a
estrutura do muro, como a má construção e o fato de na frente da
casa não haver calçada. Quando desabou o muro fazia dias que
tinha rachaduras. Na noite do desabamento quando ouviu o
barulho o depoente correu porque achava que podia desabar a
casa e desconfiou que fosse o muro, tanto que caiu terra na parede
da casa. Os filhos de Valderes passaram o resto da noite na casa
do depoente. A filha estava muito assustada. Foi um barulho
horrível. Pelo Procurador do Réu: a falta de construção da calçada
contribuiu mas muito pouco para o desabamento, menos de 1por
cento." (GRIFEI)

Ou seja, as testemunhas são unissonas ao afirmar que a
Prefeitura construiu o muropara fazer o nivelamentoda rua e o fez sem
respeito as normas técnicas, ou ao menos sem garantir a manutenção,
tanto que o muro desabou.

O laudo da própria Prefeitura fi. 36 constataque o muro era frágil,
demonstrandoa omissão da ré em conservá-lo.

Quanto ao enquadramento jurídico da responsabilidade em
análise, encontra-se na Constituição da República, quando trata da
responsabilidade civil do Estado, no Código Civil, ao prever sobre o direito
de tapagem, e no Código de Trânsito Brasileiro (art. 1°, ss2° e 3°), que
dispõe sobre o dever da administração de manter as vias públicas em bom
estado de conservação e trafegabilidade e fiscalizar a situação em que se
encontram, a fim de que seja garantida a segurança e a integridade física da

11
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população. Ora, se o muro foi efetuado para facilitar o tráfego, a ele diz
respeito.

A tapagem concretiza o atributo da exclusividade da
propriedade, aCàutelando os vizinhos de forma recíproca. De acordo com o
91° do art. 1.297 do CC, existe uma presunção de compropriedade do muro.
No entanto, trata-se de presunção juris tantum de comunhão, que cede se
um dos vizinhos demonstrar que executou a obra ás suas expensas, sem ter
sido indenizado pelos gastos decorrentes2. Sendo certo que a construção se
deu sem qualquer ajuda física ou econômica do autor, fato alegado à inicial
e não contestado, essa última é a hipótese do càSOconcreto, ou seja, de
que não há falar em condomínio quanto à tapagem porque construída
unicamente pelo Município réu. Excetuada a presunção legal, portanto,
porque relativa. Tal conclusão acerca da propriedade do muro afasta o
pedido de aplicação do art. 20 do Código de Posturas citado na contestação
à fI. 81.

Assim, demonstrado que o muro foi mal construid03 e a cargo
da municipalidade, em razão do desnível natural da rua, a fim de facilitar o
tráfego naquela região, bem como que a residência dos autores já estava
construída quando erguida a contenção, se tem que os prejuízos causados
aos autores, decorrentes do desabamento, efetivamente decorreram da
omissão quanto à conservação do muro. E, presente o nexo de causalidade
entre o evento danoso e a conduta omissiva da administração, certo é o
dever de reparar, nos termos dos arts. 186 e 937 do Diploma Civil. Não há
falar em excludente de responsabilidade pelas fortes chuvas ocorridas, haja
vista que sobejamente demonstrado ter a queda ocorrido pela má
construção e ausência de conservação. Fosse forte e estivesse conservado,
não teria caído.

Ficam mantídas, portanto, as condenações do Município a
título de reconstrução do muro, danos materiais e morais, sendo estes
últimos in re ipsa, ou seja, independentes de prova, porque o evento danoso
atentou contra a integralidade física da família residente no local, ferindo,
portanto, direito de personalidade (art. 5°, X, da Constituição). No tocante ao
valor da indenização por danos morais, a quantia arbitrada não merece
reparos, bem indenizando o dano extrapatrimonial causado pela queda de

2 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6 ed. Rio de Janeiro:
Lúmen Juris, 2009. p. 460.
, Aqui considerados os relatos testemunhais de ausência de estrutura de ferro no murro e
existência de infiltração no local diante de encanamentos de esgoto passarem pelo trajeto.

12
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um muro sobre a residência, durante a madrugada, fato de extrema
gravidade.

A ser reformada a sentença tão somente no tocante à
incidência dos juros moratórios e correção monetária, pois aplicável o
disposto na Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei
nO9.494197. In verbis, o referido dispositivo:

Art. 1°_F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos indices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
(Redação dada pela Lei n° 11.960, de 2009)

Nada a modificar quanto aos ônus sucumbenciais, porque
corretamente distribuídos e considerando que a verba honorária em 20%
sobre o valor da condenação está de acordo com a dificuldade da lide,
tempo de tramitação, necessidade de prova testemunhal e trabalho bem
elaborado, tudo em observância ao art. 20, 93°, alíneas 'a', 'b' e 'c', do
Código de Processo Civil.

Por fim, evitando a oposição de embargos de declaração, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais arguidos pelas partes no
decorrer do processo.

DISPOSITIVO
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso,

apenas para declarar que, atinente à incidência dos juros de mora e
correção monetária sobre as condenações impostas na sentença, aplicável
se mostra o art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n. 11.960/2009, a partir de sua vigência.

É o voto.

DES. LUIZ RENATO ALVES DA SILVA (REVISOR) - De acordo com o(a)

Relator(a).
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DES .• BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH - De acordo com o(a)

Relator(a).
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TERMO DE AUDIÊNCIA - CíVEL

Tais Culau de Sarros
009/1.09.0004970-1 (CNJ:.0049701-
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Indenizatória
Alberi Surgel
Valderes de Fatima Surgel

Adv: João Alcindo Dill Pires - RS/6376
Adv: Vânia dos Santos - RS/35E393
Adv: Elisangela dos Santos - RS/75441
Adv: Giane Fátima Marins Ecker - RS/75947

Adv: Joel Ecker RS/45577
Município de Carazinho

Adv: Tarso Devincenzi Silveira - RS/53950
Adv: Patricia Gutkoski da Cruz - RS/63446
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Data:
Juiz Presidente:
Processo nO:

Natureza:
Autor:

Réu:

07/12/2010 Hora: 15:00

•

•

Ministério Público:
Oficial Escrevente: Larissa Oliveira

Aberta a audiência pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito, presentes as partes
e seus procuradores, foi dito que proposta a conciliação esta restou.
inexitosa. A seguir pelo Dr. Juiz foi dito que passava a tomada dos -
depoimentos pessoais bem como oitiva das testemunhas arroladas em
termo apartado. Em prosseguimento pelo Dr. Juiz foi dito que, dava por
'encerrada a instrução, debatendo a causa na forma remissiva, postulando a
parte autora pela procedência da ação nos termos da inicial e prova~
produzidas, e a parte requerida, postulou pela improcedência da ação nos -

•
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e provas produzidas. Venham conclusos para
ados. Nada mais.

Tais Culau d arras
Juíza de Direito

termos da contestaç-
sentença. Presente I
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TERMO DE DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR

Alberi Burge!. Pelo Depoente: O depoente tem a casa desde 1977. O muro
foi construído em 1984. Quando o depoente construiu a casa a casa ficava
em um declive, quando construíram a rua pediram para o depoente para
construir o muro. Foi a prefeitura quem pediu a autorização e construiu o
muro. Valderes não mora mais naquele local porque o engenheiro da
prefeitura disse para ela sair. Aquela casa o depoente deu para o filho e
para a nora. A casa estava desocupada até 2 meses atras, hoje o.filho do
depoente esta morando lá O muro até hoje não foi consertado. pelo
Procurador do 1~él1)4da. Pelo MP: Nada. Nada mais.
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Valderes de Fátima Burgel. Pelo Depoente: A depoente morou na casa de
1986 a 2009. O sogro da depoente deu a casa para os filhos da depoente.
No sábado anterior ao desabamento o leiteiro alertou a depoente que o
muro estava torto. A depoente chamou os bombeiros e eles orientaram para
procurar a prefeitura porque a prefeitura que tinha construído o muro e que
era uma zona de risco que o muro podia cair. A depoente procurou Alberi
que foi até a prefeitura. Se alguém da prefeitura foi até o local não conversou

. com a depoente. Alberi fez um protocolo quando foi na prefeitura. O muro
caiu no dia 25 de outubro, uma semana depois desses fatos. Quem
construiu o muro foi a prefeitura. Antes da construção do muro a' rua era

•
mais alta e a casa ficava lá em baixo então para fazer o calçamel1to a
prefeitura' pediu parà' fazer o muro nivelar a rua. Quando o muro caiu

. estourou o hidrometro, a torneira da frente, a depoente ficou sem água 4
dias, caiu a calçada e o murinho e também uni poste. Não houve dano na
estrutura da casa, mas as pedras bateram na par~de da frente. Depàis disso
não foi feita nenhuma outra obra para evitar novos desabamentos. Heje o
buraca já esta chegando na rua, a depoente saiu da casa porque o

. engenheiro da prefeitura pediu que ela saisse. A depoente saiu em abri dê
2009. a depoente ia todos os dias na prefeitura até que um dia o engenheiro
da prefeitura disse que ela deveria sair da cas~ porque podia desabar a
casa. ,",oje em dia a depoente paga aluguel no valor de R$ 300,00 .. tem
recibos dos aluguéis. Pelo que sabe o ex-marido de vez em quando vai na

. casa porque estavam furtando as coisas da casa, inclusive as aberturas.
Quem estava na casa no momento do desabamento eram os dois filhos da
depoente que tinham na época 17 e 22 anos. No local não tem calçàdas só
grama. A parte da calçada que caiu que aparece na fI. 37 foto 09 efa da
vizinha, na frente da"casa da depoente tinha grama. Pelo Procurador do

, . Réu, N.da.Pelo MP, N.d.N"r
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TERMO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO AUTOR
'Ângela Maria Martins, Advertido e compromissado, Pelo Depoente: A
depoente é vizinha dos autores mas a casa ficava no lado de cima na
esquina, Pelo que sabe quem construiu o muro que desabou foi a prefeitura,
Não sabe quando foi construído, Foi na época que estavam calçando a rua,
que tinha que nivelar a rua, Não viu o desabamento, ficou sabendo no outro

'dia, Hoje em dia a situação está do mesmo jeito e esta começando a
de3smoronar a rua e esta começando a prejudicar a casa do lado, Na casa
onde morava Valderes mora o ex-esposo dela com a mulher. Depois que
Valderes saiu a cas~)icou desocupada um bom tempo, Valderes saiu do
local porque a prefeitura falou que a casa estava condenada, Pelo

, Procurador do Autor: Lembra que foi feito um encanamento para escoar a
água das casas até em baixo e o calçamento foi feito em cima, Não sabe se
houve problemas com os encanamentos, QuandQcaiu o muro isso causou
muitos transtornos porque Valderes não tinha condições de pagar alu'gueL
Tanto que a prefeitura disse para ela que iria arrumar um lugar para ela

• morar ou até fazer uma casa nova, mas não fizeram, Pelo Procurador do

Réu: Nada, Nada mais, ,~\

- . '.
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Tais Culau de Barros i

" \
Juíza de Direito \ ,
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'~ngela Maria Martins

Testemunha •
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TERMO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO AUTOR
Gilmar Gonçalves, Advertido e compromissado. Pelo Depoente: O depoente
é vizinho. O depoente morava no local quando construíram o muro quem
construiu foi a prefeitura, O muro caiu e hoje a rua que esta começando a
ceder, começou a afundar a terra inclusive dificulta para o depoente entrar

em casa. Pelo Procurador do Autor: o muro foi construído para poder
fazer o calçamento, entraram em contato com AlberL Tiveram que fazer

bastante aterro para fazer o calçamento, A prefeitura que fez o calçamento e
o aterro. Foram colocando terra e passavam como rolo para compactar. O
muro é desde a esquina até o fim do terreno de Valderes, Não sabe a
extensão do muro, acha que é uns 30 ou 40 metros mas não tem nução de
metragem, O depoente é funcionário da prefeitura, pedreiro. Para fazer o

muro de contenção tem que fazer uma viga em cima e colocar ferros o que
não tem no muro que desabou, Na época que foi feito o muro não tinha
praticamente transito naquele local e hoje tem, Não tem amarração de ferro
no muro que desabou e para suportar o aterro tem que ter. O' muro é
totalmente inadequado. O muro só não caiu antês porque era largo. Tinha
problemas naquele local de infiltração naquele local tanto que depois que o
muro caiu foram trocadas as tubulações 'que estavam quebradas. Essa
tubulação é paralela ao cordão mas no calçamento. Jorrava bastante água
na superfície da rua, Tem uma casa próxima a boca de lobo e essa casa
inundava, Esse é um dos fatores que pode abalar a estrutura do muro, Gomo
a má construção e o fato de na frente da casa não haver calçada, Quando

. desabou o muro fazia dias que tinha rachaduras. Na noite do desabamentO
quando ouviu o barulho o dE!poente correu porque achava que podia
desabar a casa e desconfiou que fosse o muro, tanto que caiu terra na .-
parede da casa. Os filhos de Valderes passaram õ resto da noite na casa do
depoente, A filha eStáva muito assustada, Foi um barulho horriveL Pelo
Procurador do Réu: a falta de construção da calçada contribuiu mas muito
pouco para o desabamento, menos de 1 por cento. Nada mais.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURíDICOS

SUBSTABELECIMENTO

Por este instrumento particular de mandato, eu, PATRíCIA GUTKOSKI DA CRUZ

substabeleço, COM RESERVAS, TAILlNGUI BARBOZA ANHAIA, brasileira, solteira,

advogada, com registro na OAB/RS sob n° 78.987, com escritório profissional na Av.

Flores da Cunha, 1264, centro, Carazinho - RS, os poderes que me foram outorgados

pelo Município de Carazinho - RS.

Sem mais.

Carazinho, 22 de novembro de 2010.

n ()-r:t~"~hl(,
PATRICIA GUTKOSKI DA CRUZ

I

PAB/RS 63.446
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Processo n":
Natureza:
Autor:

Réu:
Juiz Prolator:
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Indenizatória
Alberi Surgel
Valderes de Fatima Surgel
Município de Carazinho
Juíza de Direito - Dra. Tais Culau de Sarros
15/04/2011

Vistos etc.

ALBERI BURGEL e VALDERES DE FÁTIMA BURGEL,

I,,

ajuizaram a presente ação de indenização por danos materiais e morais, em face

do MUNiCíPIO DE CARAZINHO. Alegaram que o Sr. Alberi é o proprietário do

imóvel localizado na rua João Teles, n. 35, Bairro Glória, em Carazinho/RS, de

acordo com contrato particular de compra e venda, sendo que a autora Valderes

era, na época dos fatos, a moradora do referido imóvel, há cerca de 22 (vinte e

dois) anos. O autor esclareceu que o imóvel foi cedido ao seu filho e à autora, por

ocasião do casamento de ambos, para que fixassem residência, e que atualmente o

casal encontra-se separado, porém, decidiram que a autora permaneceria no

imóvel juntamente com os dois filhos do casal. Diante de tal fato, é a autora

possuidora do imóvel podendo figurar no pólo ativo da demanda juntamente com o

autor, proprietário do referido imóvel.

Aduziram que na data de 26 de outubro de 2008, por volta da

uma hora da manhã, o muro de contenção da rua existente em frente ao róvel dos

".;-()09I2O' ""m 009-'.0900'"'''.) :NJ~'J
29.2009 8 21 0009) J
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autores desabou, tendo os entulhos se chocado contra o imóvel, causando

prejuízos de ordem material. Alegaram que réferido muro havia sido construído há

cerca de vinte dias pela Administração Pública, com o fim de realizar o nivelamento

da rua. Que o imóvel foi construído muito antes do muro de contenção, e que o fato

do referido imóvel encontrar-se construído em declive natural da rua, gerou um

transtorno para a Administração Pública, porém o engenheiro da época entendeu

que o tráfego seria mais fácil em uma rua sem declive, sendo necessária a

construção do muro. Alegaram que para a construção do dito muro o município se

comprometeu em arcar com os custos e evitar prejuízos ao autor. Aduziram que em

razão das obras, o imóvel ficou cerca de três meses abaixo do nível da rua.

Discorreram acerca da necessária manutenção da obra para que não houvesse

prejuízos, pois a maior beneficiária da mesma é a comunidade. Alegou a autora que

em 17 de outubro de 2008, percebendo que o muro poderia ceder, a demandante

entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, tendo os mesmos comparecido no

local e realizado avaliação, sendo constatado que o muro efetivamente poderia vir a

desabar a qualquer momento, tendo a autora sido orientada a sair do imóvel. Após

tal fato, narra a exordial que a autora procurou a Secretaria de Obras do município,

para que tomassem as devidas providências, em prol do interesse público. Em

20/10/08, a autora solicitou urgentemente junto a prefeitura providências, tendo sido

informada por um vizinho, que houve a visita de funcionário da prefeitura no local,

porém nada foi feito. Tanto é que na noite do dia 26/10/08 o muro desabou, estando

os filhos da autora sozinhos em casa, pois a mesma trabalha no hospital no período

da noite, tendo os mesmos vívenciado um susto, ante o barulho e o impacto dos

entulhos do muro chocando-se contra a parede do imóvel, sendo que caiu o poste

de luz, e estourou o hidrômetro da CORSAN, ocorrendo extravasamento de água, e

ausência de energia elétrica. No dia seguinte, a CORSAN e a ELETROCAR

64.1-009/2011/48713
29.2009.8.21.0009)
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compareceram no local, tendo sido realizada uma instalação provisória de luz,

sendo que quanto ao hidrômetro, nada se pôde fazer, pois o mesmo se encontrava

sob os entulhos, sendo instalada uma mangueira provisória. Na manhã seguinte,

afirmou a autora que contatou com a prefeitura, noticiando os fatos e pugnando por

providências, sendo que na parte da tarde, o Secretário de Obras do Município

compareceu ao local, comprometendo-se a retirar os entulhos, desobstruindo a

entrada do imóvel.

Alegou que a retírada dos entulhos não foi providenciada, e com

a previsão de maís chuvas, narrou a autora que teve de acionar a imprensa, que na

mesma tarde uma equipe estava no local, registrando o ocorrido. Alegou que dias

depois a prefeitura realizou uma escavação, a fim de localizar o hidrômetro, sendo

que funcionário da CORSAN orientou a autora a registrar um Boletim de

Ocorrência, junto à Delegacia de Polícia, a fim de registrar a avaria no hidrômetro.

Em razão de a água estar sendo fornecida à autora mediante uma mangueira, que

estava ligada no hidrômetro da vizinha, alegou a demandante que a potência da

água era mais forte, tendo queimado o chuveiro da autora, e estragado a torneira

da cozinha e uma torneira externa. Aduziu que procurou a administração pública e

novamente nada foi feito, tendo a autora procurado o Ministério Público, porém,

narrou que nada foi resolvido, pois o município alegava que estava estudando o

caso.

Sem nenhuma providência por parte do município, a autora

novamente procurou o Ministério Público, tendo havido uma solicitação deste ao

município, sendo que o município determinou, mediante Ordem de Serviço, que o

engenheiro elaborasse o projeto para a execução da obra, tendo o engenheiro

solicitado o prazo de sessenta dias para a entrega do projeto. Apresentado o

projeto, o engenheiro reComendou que o imóvel em que9~everia ser.. nJ 3
009i1.09.0004970-1 (dU.Q3'4970'1-
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desabitado, ante O risco de novo desmoronamento. Que somente em 20/0212009 o

projeto de execução foi encaminhado. Que a autora teve que locar um imóvel e

realizar mudança, tendo um gasto mensal de R$ 300,00 (trezentos reais). Aduziu

que diante da impossibilidade de resolver a lide de forma amigável, recorreu ao

judiciário. Discorreu acerca do seu direito, alegando a não aplicação do artigo 37,

6º da CF/88, bem como, asseverando a configuração do nexo de causalidade, pois

o evento danoso se deu em razão da queda do muro, o qual estava em mau estado

de conservação. Pugnaram pelo reconhecimento da ocorrência de dano moral.

Mencionaram a existência de danos materiais, pois além dos prejuízos sofridos, a

autora encontra-se pagando aluguel, valor este que postula lhe seja ressarcido pelo

município. Requereu antecipação dos efeitos da tutela, a fim de o réu pagar à

autora os valores relativos ao aluguel, ou a realização das obras necessárias para

que a autora volte para sua residência em segurança. Por fim, postulou a

procedência da ação, a fim de condenar o réu ao pagamento de dano moral e

material à autora. Pugnou pela concessão da AJG. Instruiu a inicial com os

documentos das fls. 30/65.

o Ministério Público exarou parecer opinando pelo indeferimento

do pedido de antecipação de tutela.

Deferida a AJG, e determinado aos autores que esclarecessem

sobre os pedidos finais (fi. 67).

Adveio manifestação da parte autora (fls. 69171), a qual referiu

que o pedido liminar final é referente ao pagamento dos aluguéis por parte do réu.

4
64-1-009/2011/48713
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Determinada nova vista ao Ministério Público (fI. 72), este

manteve a posição anteriormente adotada (fI. 73).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela postulado (fI. 74-v).

Citado (fi. 77-v), o réu apresentou contestação (fls. 80/92),

oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora

Valderes. No mérito, alegou que não há provas nos autos de que a obra tenha sido

realizada pela municipalidade, que conforme legislação, a obrigação de manter e

executar muro e passeio é do proprietário/possuidor do imóvel, bem como, que

tentou, de forma espontânea ajudar os autores, mas sem qualquer imposição legal

para isso. Aduziu que da análise dos levantamentos feitos, restou claro que o muro

desmoronou pela falta da execução do passeio público, que nos imóveis lindeiros,

nos quais há passeio público, não há perigo de desmoronamento. Discorreu acerca

da responsabilidade do poder público, asseverando que o dano causado aos autos

não tem relação com ação ou omissão do município, não havendo nexo de

causalidade. Alegou excludente de responsabilidade, uma vez que os danos foram

causados por culpa exclusiva do proprietário. Aduziu que não há como prosperar

nenhum dos pedidos constantes na demanda. Quanto ao dano moral, refutou sua

incidência, sustentando culpa exclusiva da vítima. Por fim, requereu fosse

declarada a ilegitimidade da autora Valderes, e no mérito, pugnou pela

improcedência dos pedidos vertidos na ínicial. Juntou documentos (fls. 93/95).

64-1-009/2011/48713
29.2009.821.0009)
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Houve réplica (fls. 97/103), momento em que a parte

demandante suscitou a intempestividade da peça contestatária e os efeitos da

revelia, tendo impugnado todos os termos da contestação e postulado o

prosseguimento do feito, com a prolação de sentença.

Instadas as partes acerca das provas pretendidas (fi. 104), os

autores pugnaram pela prova oral, arrolando testemunhas (fI. 106), sendo que o réu

quedou-se silente (fI. 106-v).

Designou-se audiência (fI. 107), sendo intimadas as partes e o

MP.

A parte autora informou novo endereço nos autos (fI. 119).

Em sede de audiência, proposta conciliação, não houve acordo.

Ato contínuo, foi colhido o depoimento pessoal das partes, bem como, inquiridas as

testemunhas arroladas pelos demandantes (fls. 127/131). Em seguida, encerrou-se

a instrução, tendo as partes apresentado alegações finais remissivas (fI. 126).

RELATEI.

DECIDO.

o feito encontra-se apto

64-1-009/2011/48713
29.2009.8.21.0009)

para julgamento sendo que
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primeiramente passo a analisar a preliminar de ilegiti idade ativa alegada pelo

requerido.

Saliento que a alegação não merece rosperar, pois legítima é a

parte autora Valderes para figurar no pólo ativo da prese~te demanda, uma vez que

a mesma residia no imóvel há anos, e inclusive na data 60S fatos, vindo a se retirar

do imóvel por orientação a fim de evitar maiores riscoJ e prejuízos em virtude do

desmoronamento do muro. Logo, os danos morais e m Iteriais teriam sido sentidos

pela autora Valderes. Assim, não há que se falar em ileg timidade ativa.

Ainda, quanto a alegação d intempestividade da

contestação, suscitada pela parte autora, em sede de ~rPlica, ressalto que o autor

tem prazo em quádruplo para contestar, portanto, juntad6 o mandado de citação no

dia 01/03/2010 (fI. 77 -v), e sendo o prazo normal de qUi1ze dias, computar-se-á em

quádruplo tal prazo, de forma que o mesmo não se e~cerra em 30/04/2010, pois

contado o prazo dessa forma, estar-se-ia considerando J prazo em dobro.

De acordo com disposição expressa Jevista no CPC:

Art. 188. Computar-se-á em quádruplo lprazo para contestar e em

dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o

Ministério Público.

Dessa forma, afastada a alegaçã, de intempestividade da

I
li

I,
. .

009/1. 9.0004970-1 (CNJ::004 '70 -
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!i 6" As pessoasjurídicasde direitopúblicoe as de direito privado
prestadorasde serviços públicos responderãopelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurandoo direitode regressocontrao responsávelnos casos
de dolo ou culpa.

(...)

-Art. 37. A administraçãoPúblicadireta e indiretade qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,moralidade,publicidadee eficiência e, também,
ao seguinte:

motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda indenizatória.

De acordo com os elementos trazidos ao feito, o muro de

contenção que ficava em frente à residência dos autores desmoronou o período de

fortes chuvas, causando prejuízos de ordem material e moral aos demandantes,

Note-se que, para caracterização do dever de reparar é

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

necessária a conjugação de três elementos: conduta (ativa ou omissiva), resultado

lesivo e nexo de causalidade. Presentes esses pressupostos, sem a incidência de

excludentes, torna-se certo o dever de reparar, mormente diante da dicção dos

in verbis:

artigos 186 e 927 do Código Civil. Em se tratando de responsabilidade civil do

Estado, dispensa-se o elemento da culpa, tendo em vista que o art. 37, s6º da
Constituição Federal estabelece que a responsabilidade Civil do Estado é objetiva,

Desse modo, verifica-se que o Estado é responsável pelos

danos causados por seus agentes a terceiros, na qualidade de agente público,

8
009/1.09.0004970-1 (CNJ:.0049701-
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independente da presença da culpa, sendo suficiente para tanto, a demonstração

do dano e dOnexo de causalidade com a atividade desenvolvida.

Ocorre que, o caso dos autos não se trata de ato comissivo

praticado pelo ente público, mas de ato omissivo, haja vista que o evento lesivo

noticiado na inicial decorreu da omissão da municipalidade em zelar pela boa

conservação e manutenção do muro de contenção.

Em situações como a que se apresenta, incide o principio geral

da culpa civil, ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo,

portanto, imprescindível a análise quanto à existência da culpa.

O Superior Tribunal Federal orientou nesse sentido no RE

382054/ RJ, de relataria do Ministro Carlos Ve/loso', no qual os Ministros

mencionaram que: " (...) Tratando-se de ato omissivo do poder público, a

responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em

sentido estrito, esta numa de suas três vertentes .- a negligência, a imperícia ou a

imprudência -- não sendo, entretanto, necessário individualizá-Ia, dado que pode

ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. 11._A falta do

serviço -- faute du service dos franceses -- não dispensa o requisito da

causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao

poder público e o dano causado a terceiro. 111.- Detento ferido por outro detento:

responsabilidade civil do Estado: ocorrência da falta do serviço, com a culpa

genérica do serviço público, por isso que o Estado deve zelar pela integridade física

'(RE 3820541 RJ, Julgamento: 03/08/2004, Órgão Julgador: Segund~urma,

Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO).

64-1-009/2011/48713
29.2009.8.21.0009)
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do preso. IV. - RE conhecido e provido. (...)."

o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello', também

afirma que, nas hipóteses em que o dano decorrer de uma omissão do Estado (o

serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente), aplica-se a teoria da

responsabilidade subjetiva

Nesse norte, entendo que o pedido do autor merece prosperar.
Explico.

Restou demonstrado que o muro que desabou foi construído

peia municipalidade, em razão do desnível natural da rua, a fim de facilitar o tráfego

naquela região, bem como, que a residência dos autores já estava construída em

tal local, sendo posteriormente construído o muro.

o Município, como órgão da Administração Pública, tem a

obrigação de manter as vias públicas em bom estado de conservação e

trafegabilidade e fiscalizar a situação em que se encontram, a fim de que seja

garantida a segurança e a integridade física da população. Essa obrigação, além de

decorrer da relação entre Administração e Administrado, está prevista no art. 1", SS
2" e 3" do Código de Trânsito Brasileiro, que diSpôe o seguinte:

Art. 1"O trânsitodequalquernaturezanasvias terrestresdo
território nacional, abertas à circulaçâo, rege-se por este
Código.

S 2" O trânsito,emcondiçõesseguras,é umdireitode todos
e dever dos órgãos e entidades componentesdo Sistema

'( Curso de Direito Administrativo, pág.524 e seguintes,Ed. Malheiros,1998).

64-1-009/2011/48713
29.2009.8.21.0009)
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Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a
assegurar esse direito.

9 32 Os órgãos e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas
competências, objetivamente, por danos causados aos
cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução
e manutenção de programas, projetos e serviços que
garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

A respeito do dispositivo legal acima colacionado, é oportuno

transcrever a lição do doutrinador Arnaldo Rizzardo, que muito bem esclarece a

responsabilidade da Administração Pública quanto à conservação das vias, bem

como a relevância dessa obrigação, haja vista que objetiva também facilitar e

organizar o tráfego de veículos e pessoas;'

Tão importante tornou-se o trânsito para a vida nacional que
passou a ser instituído um novo direito, ou seja, a garantia
de um trânsito seguro. Dentre os direitos fundamentais, que
dizem como a própria vida, como a cidadania, a soberania,
a saúde, a liberdade, a moradia e tantos outros,
proclamados no art. 52 da Constituição Federal, está o
direito ao trânsito seguro, regular, organizado ou planejado,
não apenas no pertinente à defesa da vida e da
incolumidade física. mas tambêm relativamente à
regularidade do próprio trafegar. de modo a facilitar a
condução dos veículos e a locomoçâo das pessoas. (...)

Em contrapartida a esse direito, exsurge uma enorme gama
de obrigações ou deveres do Poder Público consistentes,
basicamente, em garantir trafegabilidade normal. Para tanto,
incumbe-lhe oferecer condições de segurança e
regularidade aos motoristas, munindo as estradas de
sinalização e de advertências nos locais de perigo. A tal
ponto foi elevada esta exigência que ressalta expressa a
responsabilidade no caso de omissão. (...).

11
701-009/'1,09,0004970-1 (

/IComentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 7' Ediçâo. São Paulo: Ed' r Revista
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No entanto, apesar do dever de manter as vias públicas, as

fotografias juntadas às fls. 37, 39/48 demonstram a existência de um

desmoronamento localizado em frente de uma casa, a qual seria da parte autora, o

que causou prejuízos, e continua causando, uma vez que o muro que cedeu fora

construído com o objetivo de facilitar o trânsito no local, a fim de corrigir um declive

natural, alinhando das vias de circulação do Município.

Ou seja, embora o Município tenha dito que a responsabilidade

pela manutenção do muro seria do proprietário e autor da ação, nos autos restou

demonstrado que o Município foi quem construiu o muro ao fazer o nivelamento da

rua e deixar a casa do autor que já existia muito abaixo do nível da rua nova

construída.

Os elementos coligidos ao feito comprovam suficientemente

que o referido muro foi construído pela Administração Pública, sendo que por

ocasião do desmoronamento, verificou-se a ausência de estrutura de ferro no muro.

Ainda, de acordo com relatos testemunhais, havia infiltração naquele local, em

virtude de encanamentos de esgoto passarem pelo trajeto.

É o que se pode concluir a partir das declarações tecidas pela

testemunha NELSON MARTINS (fI. 129), que esclareceu os fatos ocorridos: "(. ..) O

muro ainda esta desabado. Acha que esta piorando a situação porque esta baixando mais o

calçamento naquela parte da rua. Lembra que os bombeiros estiveram no local fizeram uma

perícia e ela saiu da casa. A casa ficou desocupada um bom período e agora o ex-marido

de Valderes mora no local. Pelo Procurador do Autor: Aquele local era um buraco e quando

fizeram o calçamento foi feito o muro para sustentar o calçamento da rua. Acha que quem

fez o calçamento foi a prefeitura. Houve problemas nas tubulações, entupiram os

64-1-009í2011/48713
29.2009.8.21.0009)
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E ainda, a testemunha GILMAR GONÇALVES (fI. 131)

corrobora as afirmações tecidas pelas demais testemunhas, quanto aos fatos

narrados na inicial: "(. ..) O depoente morava no local quando construíram o muro

quem construiu foi a prefeitura. O muro caiu e hoje a rua que esta começando a

ceder, começou a afundar a terra inclusive dfficulta para o depoente entrar em casa.

Pelo Procurador do Autor: o muro foi construído para poder fazer o calçamento,

entraram em contato com Albed. Tiveram que fazer bastante aterro para lazer o

calçamento. A prefeitura que lez O caiçamento e o aterro. Foram colocando terra e

passavam como rolo para compactar. O muro é desde a esquina até o fim do terreno de

Valderes. Não sabe a extensão do muro, acha que é uns 30 ou 40 metros mas não tem

noção de metragem. O depoente é funcionário da preteitura, pedreíro. Para fazer o

muro de contenção tem que fazer uma viga em cima e colocar ferros o que não tem

no muro que desabou. Na época que foi feito o muro não tinha praticamente transito

naquefe local e hoje tem. Não tem amarração de ferro no muro que desabou e para

suportar o aterro tem que ter. O muro é totafmente inadequado. O muro só não caiu

antes porque era fargo. Tinha problemas naquele focal de infiltração naquele local

tanto que depois que o muro caiu foram trocadas as tubulações que estavam

quebradas. Essa tubulação é paralela ao cordão mas no calçamenlo. Jorrava baslante

água na superfície da rua. Tem uma casa próxima a boca de lobo e essa casa

inundava. Esse é um dos fatores que pode abalar a estrutura do muro, como a má

construção e o fato de na frente da casa não haver calçada. Quando desabou o muro

fazia dias que tinha rachaduras. Na noite do desabamento quando ouviu o barulho o

depoente correu porque achava que podia desabar a casa e desconfiou que fosse o

muro, tanto que caíu terra na parede da casa. Os filhos de Valderes passaram o resto

da noite na casa do depoente. A filha estava muito assustada. Foi um barulho

horrível. Pelo Procurador do Réu: a falta de construção da calçada contribuiu mas

muito pouco para o desabamento, menos de 1por cento." (GRIFEI)

Ou seja, as testemunhas são uníssonas ao afirmar que a

Prefeitura construiu o muro para fazer o nivelamento da rua e o fez sem respeito as
14
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normas técnicas, ou ao menos sem garantir a manutenção, tanto que o muro

desabou,

o laudo da própria Prefeitura fI. 36 constata que o muro era

frágil, demonstrando a omissão da ré em conservá-lo,

Inclusive antes do desabamento a autora, segundo relata na fI.

128 chamou os bombeiros pois notou o problema e eles orientaram-na a procurar a

Prefeitura, referiu que o proprietário Alberi foi na Prefeitura e uma semana depois o

muro desabou, Ou seja, a Prefeitura tomou ciência do problema e se omitiu, há

inclusive documento nos autos, fI. 38, onde consta a reclamação do autor na

Prefeitura,

O desabamento não foi contestado e nem poderia, face as

fotografias acostadas aos autos, Note-se que, embora as testemunhas não tenham

presenciado o momento exato do desmoronamento, do impacto, ouviram o barulho

do muro cedendo, sendo uníssonas no sentido de que o local apresentava

infiltrações, bem como, que o muro foi construído pela prefeitura, uma vez que o

terreno possuía desnível, e ainda, que o muro não apresentava sinais de estrutura

de ferro, a qual é necessária em muros de contenção, Restou claro também que a

parte autora tentou resolver a lide, porém, sem êxito, tendo que sair do local em

que morava, em razão da situação de risco, tendo sido orientada em tal sentido,

Saliento ainda, que sequer a municipalidade se preocupou em

fornecer ajuda à autora, no sentido de retirar os entulhos de sua casa, a fim de

poder restabelecer a energia elétrica, e a água, Ainda, apesar de o engenheiro da
íI

prefeitura ter orientado a autora a sair da residência, a mesma te;'~ arcar com

.' 15
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todas as despesas, sendo que a prefeitura deveria ter fornecido outra casa e/ou

arcado com os pagamentos dos aluguéis da autora, uma vez que o muro foi

construído pela municipalidade, vindo a desabar, tendo o município a

responsabilidade sob os danos causados, poís caso o mesmo tivesse sido

construído de acordo com as necessidades do caso (amarrações de ferro), e

tivesse recebido a manutenção devida, o incidente não teria ocorrido.

Logo, o acervo probatório é uníssono no sentido de que os

prejuízos causados aos autores efetivamente decorreram de ação (construção do

muro e nivelamento da rua) e posterior omissão na conservação do muro levada a

efeito pelo Município. A casa dos autores já existia e estava segura antes do

nivelamento da rua feito pelo município.

Desse modo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre

o evento danoso descrito na inicial e a conduta omissiva da Administração,

consubstanciada na omissão quanto à conservação do muro pela municipalidade.

Com isso, tenho como certo o dever de reparar.

Nesse sentido leciona o mestre Yussef Cahali:

A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e
logradourospúblicos inserem-seno âmbito dos deveres juridicos
da Administração razoavelmente exigiveis, cumprindo-Ihe
proporcionar as necessárias condições de segurança e
incolumidadeàs pessoas e aos veículos que transrtam pelas
mesmas;a omissãono cumprimentodessedever jurídico,quando
razoavelmente exigfvel, e identificada como causa do evento
danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a

64.1-009/2011148713
29.2009.8.21.0009)

16
00911.09,0004970-1 (CNJ:.0049701-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

responsabilidade indenizatória do Estado. '

Portanto, é cristalina nos autos a responsabilidade do réu, já

que o evento lesivo decorreu do desmoronamento de muro que foi construído de

forma irregular, pela municipalidade, a fim de melhorar as condições de

trafegabilidade naquela rua. Então, passo a apreciar e quantificar os danos, que,

segundo a parte autora, atingiram a esfera patrimonial e extra-patrimonial - moral.

Dano material

o dano patrimonial (material) é a lesão que atinge os bens

integrantes do patrimônio da vítima, ou seja, que seja suscetível de apreciação

pecuniária e que, por isso, pode ser reparado diretamente ou por meio de

equivalente ou indenização pecuniária.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho':

o dano patrimonial, como o próprio nome diz, também chamado
de dano material, atinge os bens integrantes do patrimônio da
vítima, entendendo-se como talo conjunto de relaçôes jurídicas de
uma pessoa apreciáveis em dinheiro (...).

o dano patrimonial, como assinala Antunes Varela com
propriedade, é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser
reparado, senão diretamente - mediante restauração natural ou
reconstituição específica da situação anterior à lesão -, pelo
menos indiretamente - por meio de equivalente ou indenização
pecuniária [...]

4(Cahali, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 1996,
p.300).

64-1-009/2011148713
29.2009.8.21.0009)
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Os danos materiais subdividem-se em danos emergentes e

lucros cessantes: o primeiro significa a imediata diminuição do patrimônio da vitima

em razão do ato ilícito, representando aquilo que ela efetivamente perdeu, ao passo

que o segundo, caracteriza-se pela perda do ganho esperável, ou seja, na

diminuição potencial do patrimônio do ofendido, sendo o reflexo futuro do ilícito no

acervo de bens da vítima.

No caso dos autos, a título de danos materiais, o autor

requereu a condenação do réu na reconstrução do muro de contenção, a retorma

da casa da autora, bem como, a condenação do réu ao pagamento do valor dos

aluguéis a que a autora está sendo obrigada a adimplir por conta de ter tido que

sair de sua residência.

Em relação à condenação do réu na reconstrução do muro é

cristalina sua incidência no caso em tela, uma vez que necessário se restabelecer a

condição anteriormente vivenciada, bem como, que o muro não pode ficar caído,

prejudicando mais ainda as pessoas, e trazendo riscos aos que transitam pela rua e

residem próximo ao local.

Dessa forma, resta o réu condenado, a efetuar a reconstrução

do muro, no prazo máximo de sessenta dias, conforme estipulação do próprio

Município, fI. 63.

Quanto à reforma da residência da autora, em virtude da queda

do muro, tenho que por certo houve prejuízos a serem reparados, porém, a parte

64-1-009/2011/48713
292009.8.21.0009)
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autora não acostou ao feito nenhuma nota fiscal de compra de materiais, ou recibo

de pagamento de mão de obra. Também não demonstrou quais os danos na casa,

pelo que não pode ser condenado o Município. Além disso nas fotografias

acostadas somente há visualmente muita sujeira e não danos materiais, ainda, no

laudo acostado fI. 54, o perito somente refere o risco da casa em função do muro

caído e não por danos na estrutura da construção.

Já em relação ao pagamento dos valores do aluguel,

considerando que o contrato possui validade a partir de 05/04/2009 (fI. 62163), e

que o preço mensal é de 300,00, bem como, considerando a situação peculiar do

caso, tem o município o dever de indenizar a vítima pelo ocorrido, inclusive com o

pagamento dos valores gastos em razão da autora e seus filhos terem saído de

casa, após terem recebido orientação nesse sentido, e que a prefeitura arcaria com

as despesas.

Assim, referentes às despesas havidas com o valor do aluguel,

determino ao réu que pague os valores já adimplidos, bem como arque com as

demais despesas de aluguel em favor da parte autora, desde 05/04/2009,até o

mometno em que for efetuada a reconstrução do muro. O aluguel fica fixado em R$

300,00 mensais de 05/04/09 até 05/04/2010 e após tal período o aluguel poderá

ser de até R$ 400,00 mensais comprovando-se os pagamentos.

Esse valor deverá ser devidamente atualizado monetariamente

e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, consoante Súmulas 43 e 54

do STJ.

64-1-009i20 11/48713
29.2009.8.21.0009)
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de Fátima Surgel em face do Município de Carazinho, para o fim de CONDENAR o

réu a reconstrução do muro de contenção em frente à casa dos autores, no prazo

máximo de sessenta dias, bem como, a pagar À autora Valderes o valor

correspondente à título de aluguel, desde a data do contrato, ou seja, desde

05/04/2009, até os presentes dias, até que o muro seja reconstruído e a casa possa

ser habitada o que será atestado por perícia municipal. O valor será o do aluguel

corrigido monetariamente desde o desembolso até o limite de R$ 400,00 mensais(

valor nominal). Ainda, CONDENAR o réu ao pagamento de dano moral à parte

autora Valderes, no montante correspondente a 20 salários mínimos nacional

vigente, cuja importância deverá ser corrigida monetariamente pelo IGPM e

acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 CC c/c art. 161, S 1°, CTN),

desde o momento do desembolso, considerando que o caso dos autos versa sobre

responsabilidade civil extracontratual, em atendimento ao art, 398 do CC e Súmulas

43 e 54 STJ.

Diante do decaimento ínfimo do autor, condeno apenas o réu

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos procuradores

do au1or, arbitrados em 20% do valor da condenação considerando a natureza da

causa, o trabalho desenvolvido e grau de zelo empreendido, conforme parâmetros

estabelecidos no art. 20, S 4Q e parágrafo único, do art. 21, ambos do CPC.

! !~.
I .
i ,
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Porto Alegre, 25 de janeiro de 2013.

INFORMAÇÃO N.• 370

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

Municipio de Carazinho/RS, Poder legislativo.

Ahmad Rahman, cargo não informado

Presidente da Cãmara

Abertura de Créditos Especiais.

Projetos de lei de abertura de Créditos Adicionais Especiais. Análise quan-
to à adequação aos requisitos iegais vigentes. Considerações.

o consulente endereçou a esta Delegações, para análise e parecer,

cópia dos projetos de lei nO006/2013,010/2013,011/2013 e 013/2013 com as respectivas

exposições de motivos, dispondo sobre a abertura de créditos adicionais especiais, ao que

nosso Departamento de Assuntos Contábeis e Orçamentários expende as seguintes consi-
derações:

1. Ao exame dos documentos enviados, depreende-se que o Poder

Executivo Municipal, através dos referidos projetos de lei, pretende criar condições orça-

mentárias para viabilizar a execução de despesas não previstas da Lei Orçamentária Anual,

para atender as seguintes finalidades, respectivamente:

a)designação de dotação específica para as despesas administrati-
vas da FUNDESCAR;

b)aquisição de material para distribuição gratuita pelo Fundo Munici-
pal de Habitação e Defesa Civil;

c)manutenção das despesa com assistência ao idoso desenvolvidas
pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; e

b r
1
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dia construção de muro de arrimo de contenção em cumprimento de
sentença judicial.

Como fonte de recursos para ditas alterações orçamentárias foram

indicadas a "redução de dotações", com exceção da manutenção das despesas do CRAS

que é por "superávit financeiro".

2. A Constituição Federal, em seu art. 167, inciso V, estabelece que é

vedada '''abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e

sem indicação dos recursos correspondentes". Nessa esteira, a Lei Federal 4.320/64, pres-
creve:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será prece-
dida de exposição justificativa.

!j1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não com-
prometidos: (grifou-se)

I • o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercicio
anterior;

11 - os provenientes de excesso de arrecadação;

111- os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentá-
rias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridica-
mente possibilite ao poder executivo realizá-Ias. (grifou-se)

I

3. Como se verifica, o citado artigo permite que sejam indicados como

recursos para abertura de créditos especiais, dentre outros, os provenientes de superávit fi-

nanceiro ou resultantes de anulação de dotações, ressalvando, entretanto, que tais recursos

devem estar disponiveis. E por recursos disponíveis, deve-se entender aqueles que, efetiva-

mente sobre os quais não recaia nenhum ônus, ao passo que recursos comprometidos são

aqueles decorrentes de contratos, convênios ou atos normativos que vínculem a sua utiliza-

2www.dpm-rs.com br
v. Pernambuco. 1001 . Bairro Navegantes Fone: 151)3027.3400. Fax 151)3027.3401.3027.3402
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ção a determinadas despesas, como é o caso daqueles destinados à educação e saúde, ou

seja, os que já estão destinados a atender despesas obrigatórias ou contrapartidas.

4. Em resumo, sob o ponto de vista da legalidade nada obsta que o su-

perávit financeiro ou a redução de dotações sejam utilizados para os créditos especiais em

pauta, pois, como se vê do art. 43 da Lei 4.320/64, citadas fontes podem ser indicadas para

a cobertura de créditos adicionais, desde que disponiveis e não comprometidas.

5. Na esteira desse entendimento, verifica-se na documentação envia-

da para nossa análise, especialmente a exposição de motivos que acompanha o projeto de

lei nO011/2013 de que não há informações sobre a efetiva disponibilidade dos recursos indi-

cados, ou seja, não foram encaminhados dados que permitam afirmar - de maneira inequi-

voca - que esses recursos não estão comprometidos, no caso do superávit financeiro, com

déficits financeiros de exercícios anteriores ou até mesmo com despesas eventualmente já

realizadas no exercicio de 2013.

6. Tratando-se, no caso, de abertura de créditos adicionais por conta da

anulação de dotações, previstos na Lei nO4.320/1964, deve-se ter em conta que a anulação

parcial ou total de dotações, poderá, em certos casos, deturpar a programação inicial cons-

tante no orçamento o qual, supõe-se, decorreu de um planejamento criterioso e técnicamen-

te preparado. Assim, a premissa básica a ser observada é a existência dos recursos indica-

dos para a cobertura dos créditos propostos, e o não comprometimento dos mesmos.

7. Embora tais fatos, a nosso ver, não configurem fator impeditivo para

a apreciação dos projetos de lei em questão, que têm apenas caráter autorizativo, cabendo

ao executivo a responsabilidade pela execução das despesas, seria de bom alvitre diligenci-

ar junto ao Executivo informações complementares sobre a efetiva disponibilidade dos re-

cursos indicados. Neste caso a prova da disponibilidade dos recursos indicados por superá-

vit financeiro poderá ser feita, por exemplo, mediante declaração do Contador atestando a

3
W W W . d p m . r s. c o m . b r
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efetiva disponibilidade ou, alternativamente, cópia do Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos

a Pagar - Exercício de 2012 constante no item 5.2.7 do Relatório de Validação e Encami-

nhamento emitido pelo Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas (SI-

APC) do Tribunal de Contas do Estado. Neste demonstrativo poderá ser visualisada a dispo-

nibilidade financeira e os compromissos a pagar da fonte de recursos indicada no Projeto de
Lei.

Essas são as informações.

TAIANA S. BARBOSA NORONHA
CRC/RS N° 75.994

BARTOLOMÊ BORBA
OAB/RS N° 2.392

LOURENÇO DE WALLAU
CRC/RS N° 49.992

4
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONSULTORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N° 013/13, autoriza abertura
de crédito especial no orçamento 2013

Da Iniciativa:

Compete, efetivamente, ao Executivo Municipal, na pessoa do
Excelentissimo Prefeito Municipal, a iniciativa de Projeto de Lei que inclui meta na lei LDO 7 586/2013

Art. 29 - São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

1-( ...)
11 - (".)
111 - (".)
IV - matéria orçamentaria e tributaria e que autorize a abertura de créditos ou conceda
auxilios, prêmios ou subvenções.

Do Projeto de Lei apresentado

Considerando que o presente projeto visa cumprir uma determinação
judicial para reconstrução de muro de contenção em que O municiplo foi condenado a pagar,
conforme determinação conlida na sentença profendo no presente processo 009/109.00049701 da
Comarca de Carazinho em prazo pretérito de 60 dias aliado a obrigação do cumprimento, justifica-se
a contratação da empresa terceirizada para a execução, em face da necessidade de conhecimento
técnico para elaboração e execução do projeto de reconstrução.

Portanto, o refendo projeto é viável, pois, compete, efetivamente. ao
Executivo Municipal, na pessoa do Excelentissimo Prefeito Municipal, a iniciativa de Projeto de Lei
que disponha sobre o orçamento público.

Diante diSSO,OpinOpelà viabilidade do projeto.

E o parecer

Carazinho. 26 de fevereiro de 2013.

ful W, 1'1.
aine Chagas ~~

Pr curador Geral do Legislativo
l~raLOngO

Assessor Juridico da Mesa

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHd - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov,br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projêto de Lei nO013/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Inclui meta na meta na Lei nO7.586 - LDO 2013 e autoriza abertura de

Crédito Especial no Orçamento de 2013.

VOTO

O presente Projeto de Lei n° 013/13 é viável conforme parecer jurídico e DPM.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos-S-chlichting, 28 de fevereiro de 2013.

,.~J~h~
Secretário

Av.Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO- RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER
Clnial'll Munldpal d. Carazlubo
APROVADO '!"lA MIDADE

Projeto de Lei n° 013/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Inclui meta na Lei nO7.586 -LDO 2013 e autoriza abertura de Crédito Especial no

Orçamento de 2013.

VOTO

O presente Projeto de Lei está apto a ser incluído na Ordem do dia.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlichting,28 de fevereiro de 2013.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


l

NÃOSIM
PROCESSO N°: Oó2D\ oóJ.Dl ..t 3

Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X

Eduardo Assis X

Erlei Vieira Ausente Ausente

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X

Gian Pedroso X
Marcio Luiz Hoppen X I
Orion Albuquerque X

alto A. Gerhardt Neto Presidente Presidente

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla X
TOTAL 12



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP 025/2013 Carazinho, 05 de março de 2013

Assunto: Aprovação de Projetos

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal:

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Ordinária no dia 04/03/2013, aprovou por unanimidade os seguintes projetos de lei,
oriundos desse Poder Executivo, os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei 006/13 de autoria do Executivo Municipal, o qUal Inclui meta
na Lei n° 7.586 - LDO 2013 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei 008/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Cria vagas
de cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Municipio constante da Lei Municipal n°
7.088/09.

Projeto de Lei 010/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei 011/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Inclui meta
na Lei nO7.586 - LDO 2013 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei 013/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Inclui meta
na Lei nO7.586 - LDO 2013 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei Complementar 001/13 de autoria do Executivo Municipal, o
qual Dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei çomplementar 07/90 -
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Renato Suss
Prefeitura Municipal de Carazinho
Carazinho, RS

PreI, Muniàpal <k carazinho
Secretaria de Administração

G 5 MAr,. 20\3

ÜJrrespondênlia Horario Rubrica

RECEBIDA NA ~
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