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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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Excelenlissimo Senhor,

Ver, Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de leI n" 053/18

Senhor Presidente:

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

053/18, desta data, que Autoriza a concessão de uso de dois poços artesianos à empresa

NesUe Sul Alimentos e Bebidas LIda e revoga a Lei Municipal n" 7.073/09.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação da Empresa

Nesllé Sul Alimentos e Bebidas ltda, conforme oficio em anexo, a fim de revogar a

• concessao de uso dos poços artesi,mos 2 e 4. concedidos por intermédio da Lei Municipal

nO7.073/09, bem como no sentido de prorrogar a concessão dos poços 1 e 3, por mais dez

anos.
A solicitação da empresa deve-se em fUrlção da mesma ter irlvestido rla

perfuração de dois poços artesianos próprios, localizados no interior da fabrica, poços

estes aprovados e aptos para captação, conforme Portarias DRH n'" 432 e 43312017.

Encaminhamos, em anexo, iaudo de vistoria emitido peia Secretaria

Muniapai de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, referente a averiguação dos

equipamentos e infraestrutura instalada nos poços artesianos que estão sendo devolvidos.

Atenciosamente,
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PROJETO DE l.EI W 053, DE 04 DE JUNHO DE 2018.

Autoriza a concessão de uso de dois
poços artesianos oi empresa Nestlé Sul
Alimentos e Bebidas Ltda & revoga a Lei
Municipal nO 7.073/09.

Art. 1° Fica o Município de Caralinho autorizado a conceder, para fins de
uso, nos termos da minuta anexa, ã Empresa NesUe Sul Alimentos e Bebidas lida. 02
(dois) poços artesianos, de propriedade do Município de Carazinho, com a seguinte
localização geográfica: Poço 1 _ 5 - 28° 17'39.4" W _ 052°44'45.5"; Poço 3 - S - 28°
17'55,3" W _ 052°44'22.6"; conforme croqui de localização que é parte integrante desta
Lei.

Art. 2" Os poços objeto da presente concess~o destinam-se para
abasteCimento de água potável à Empresa Nesllé Sul Alimentos e Bebidas LIda -
Carazinho.

Art. 3° Fica assegurado ao Municipio o direito de uso dos poços da
concession<lria para eventual necessidade da municipalidade.

Paragrafo unlco. O uso dos poços previsto neste artigo devera ser
solicitado com antecedência minima de 10 (dez) dias e colocado à disposição.
gratuitamente.

Art. 4" A concessão autorizada pelo Art. 1", é pelo prazo de dez (10)
anos, a contar da vigência da presente lei, podendo ser prorrogada por novos períodos,
mediante acordo entre as partes.

Parágrafo unico. Ao término do prazo, ou rescindido o contrato de
concessão, a concessionária restituirá os poços ao Municipío, incorporando-se as
melhorias ao patrimônio municipal, sem ônus, em virtude da gratuidade do uso.

Art. 5° O contraIOde concessão será rescindido:
a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária:
b) instaurada a insolvência civil da concessionária:
c) transferência da concessionária para outro Municipio:
d) por razões de interesse público:
e) decorrido o prazo da ooncessão;
f) uso dos poços pela concessionária diversamente da finaiidade a que

foi concedido:
g) pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações ora

estipuladas:

Art. 6° Fica a concessionária obrigada a conservar e preservar os poços
descritos no artigo 1". em boas condições, não podendo locar ou arrendar a terceiros .
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Art. 7" Fica a concessionária, desde já, obrigada a efetuar a lransaçao
junto ao Departamento de Recursos Hídricos do Estado com a finalidade de obter a
outorga dos poços artesianos, á suas expensas.

Art. 8° Serão de responsabilidade da conceSSlonana, as despesas de
manutenção, incidentes sobre os poços artesianos descritos no Art, 1°, bem como a
averbação do contrato no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

Art. 10. Revogam-se as disposições da Lei Municipal n' 7.073 de 08 de
dezembro de 2009.

Gabinete do Prefeito, 04 de junho de 2018 .
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MINUTA
TERMO DE CONCESSÃO DE USO

CONCEDENTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHO, pessoa jurldica de direito público
interno, com sede na Av. Flores da Cunha. 1"10 1264. inscrito no CNPJ sob 1"10

87.613.535/0001-16, represerl\ado por seu Prefeito, Sr. Milton Schmitz.

CONCESSIONÁRIA: NESTL.É SUL ALIMENTOS E BEBIDAS LTOA. inscrita no CNPJ
sob 1"1" 11.051.859/0001-46, com sede no Distrito Industrial Carlos Augusto Frilz, em
Carazinho - RS, neste alo representada por seu Gerente Industrial, Sr. Anselmo
Nascimento.

As partes acima nominadas e qualificadas, com base na Lei Municipal n° •.....................
têm entre si, certo e ajustado, a concessão de uso de 02 (dois) poços artesianos de
propriedade do Município de Carazinho, sob as cláusulas e condições a seguir
estipuladas:

cLÁUSULA PRIMEIRA: A CONCEDENTE é senhor e proprietârio de 02 (dois) poços
artesianos, com a seguinte IOC8lização geográfica: Poço 1 - S - 280 17'39,4" W -
052044'45.5": Poço 3 - S - 28° 17'55.3" W _052044'22.6

CLÁUSULA SEGUNDA: Os poços referidos na Cláusula Primeira. serão concedidos na
sua integralidade ã CONCESSIONÁRIA, conforme Art. '0 da Lei Municipal nO

CLÁUSULA TERCEIRA: A concessão de uso dos poços ã CONCESSIONÁRIA destina-
se para o abastecimento de água potável á Empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas
LIda. CaraDnho.

CLÁUSULA QUARTA: A CONCEDENTE flC8 assegurado o direito de uso dos poços da
CONCESSIONÁRIA para eventual necessidade da municipalidade.

Parágrafo único. Para uso consoante o disposto nesta Cláusula. a CONCEDENTE fara
solicitação com antecedência minima de 10 (dez) dias e colocado á disposição,
gratuitamente.

CLÁUSULA QUINTA: A concessM dos poços artesianos é pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados da vigência da Lei Municipal nO podendo ser renovado por
novos periodos. mediante acordo entre as partes.

cLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo ou rescindido o presente instrumento. a
CONCESSIONÁRIA restituirá os poços à CONCEDENTE, incorporando as melhorias ao
patrimônio municipal, sem ônus, em virtude da gratuidade do uso.

Parágrafo único. O contrato de concessão sera rescindido'

I " no caso de dissolução ou desativação da concessionária;
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II - instaurada a insolvência civil da concessionária;
111-transferência da concessionária para outro Município;
IV. por razões de interesse publico:
V - decorrido o prazo da concessão;
VI - uso dos poços pela concessionãria diversamente da finalidade a que

foi concedido:
VII - pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações

ora es~puladas,

cLÁUSULA SÉTIMA: A CONCESSIONÁRIA oompromete-se a conservar e preservar
os poços descritos na Cláusula Primeira, em boas condições, dentro das normas e
legislação municipal em vigor, não podendo locar ou arrendar a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA: Serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA todas as
despesas de manutenção incidentes sobre os poços artesianos descritos acima. bem
como a averbação do contrato no Cartório de Registro de Imóveis,

E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento
em duas (02) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas infra, tudo após
ler sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Carazinho, .. de de 2018.

• Anselmo Nascimento
Nestlé Sul Alimentos e Bebidas LIda

Testemunhas:

Milton Schmitz
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SecreTaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Set(lTde Arqu itelura e F.ngenharla

LAUDO DE VISTORIA

Objeto:

Averiguar os equipamentos e infraestrutura instalada
nos Poços Artesianos na 2 e 4 - NesUé Sul Alimentos e
Bebidas Itda - Distrito Industrial Carlos Augusto FrilZ

Técnico responsável:

EngO Civil Giovanni Fiorese _ CREAlRS nO 104.257

Data de emissão:

Carazinho, 29 de maio de 2018.

---------------Págína 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO
Secretaria de Planejamento, UrbanIsmo e Obras públicas

Setor de Arqulletura e Engenharia

1, LOCAL DA VISTORIA
Poço Artesiano nO02 _ proximidades da Rua Egidio A, Endler e

Afluente do Rio Glória
Poço Artesiano n ° 04 _ proximidades da BR 386

Distnto Industrial Carlos Augusto Fritz - Carazinho/RS

• 2, SOLlClT ANTE DOS SERViÇOS (LAUDO DE VISTORIA.)

_Nestlé Sul Alimentos e Bebidas Uda

_Olicio nO0412018 de 25/04/2018

3. OBJETIVO DA VISTORIA
Constatar as condições físicas, operacionais e de melhorias dos poços artesianos n°

02 e nO04, cedidos pelo municipio para empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas Uda
através da Lei Municipal nO7,073 de 8 de dezembro de 2009, objetivando a reintegração
destes ao património municipal, em virtude do interesse pela devolução da solicrtante.

1_

4. VISTORIA
• Em 22/05/2018 vistoriei os Poços n° 02 e nO04, acompanhado dos funcionários

Mariana de Souza Antonio e Leandro, e assim após a vistoria constatei o que segue:

9:uanto ao Poço nO02;

• Equipamentos:

I) Motobomba Trifásica potência 20 Hp - 6"

2) Hidrõmetro FAE - vazão nominal de 40 m'/h

3) Proteção Sanitária _ piso em concreto com dimensões de 4 x 4 metros com

cercamento (h " 1,80 m) e porta0 para acesso com cadeado,

4) Tubulação em ferro fundido diâmetro nominal 6'"

• Características;

1) Vazão de exploração: 25 m'lhora ou 450 m' hora

2) Nivel Dinâmico: 22,15 m

3) Tempo Bombeamento máximo diárío: 18 hrs

_ Pagina 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
S~cn.taria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Setor de ArquItetura e Engenharia

•

•

4) Regime de Bombeamento: 45 minutos bombeamento x , 5 minutos repousO

5) Profundidade perfuraçáo: 84 metros

6) Revestimento: Tubo de Ferro Fundido diãmtro 6"

• Fotos:

Quanto ao Poco nO Q4;

• Equipamentos;

1) Motobomba Trtfásica potência 35 Hp - 6"

2) Hidrômetro FAE - vazão nominal de 40 m'lh

3) Proteção Sanitaria - perimetro de proteçao de 10 x 8 metros com cercamento (h =:

1.80 m) e portão para acesso com cadeado

4) Tubulação em ferro fundido diâmetro nominal 6"

5) Subseslaçào de energia elétrica e transformador, com quadro de comando:

• Caracteristicas;

1) Vazão de exploraçào: 23 m'/hora ou 450 m' hora

2} Nivcl Dinâmico: 9,24 m

3) Tempo Bombeamento máximo diârio 18 hrs

_______________ Pal:illa 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Setor de Arquitetura e Engenharia

•

4) Regime de Bombeamento: 45 minutos bombeamento )( 15 minutos repouso

5) Profundidade perfuração: 91 metros

6) Revestimento: Tubo de Ferro Fundido diâmtro 6"

• Fotos;

•
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
S~cretaMa de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Setor dI'!Arquitetura e Engenharia

•

5. CONSIDERAÇÔES FINAIS

•• Quanto ao Poço Artesiano 02:

o motor da bomba estava desligado no momento da vistoria Segundo informações

do pessoal da Nestlé este seguira desligado aguardando a transferência para o

municipio.

A linha de recalque passa pelo poço 01 (que não sera desativado), distante 170,39

metros do poço 02 . e somente ap6s é recalcado para o reservatório. distante

• aproximadamente uns 400 metros, existente no patio da Nesllé:

Para aproveitamento deste poço por outra empresa ou até mesmo pelo distrito

industrial, será necessário investimento em uma nova linha de recalque destinando

o bombeamento para um novo reservatório:

Considerando que o investimento em linha de recalque e novo reservatório são

expressivos, e que o distrito industrial já possui rede pública de abastecimento de

água, sugerimos o tamponamento e isolamento do poço 02;

Não foram avaliados os processos junto ao DRH - Departamento de Recursos

Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, relativo a Portaria DRH W 101012014.

porêm caso existam passivos relativos a outorga do poço 02 estes deverão ser

resolvidos pela empresa Nestlé:

•• Quanto ao Poço Artesiano 04:

No dia da vistoria este poço estava em funcionamento. e segundo informações do

pessoal da Nestlé, abastece moradores da area (2 casas e 1 galpâo) que sM

invasões e edificações irregulares;

A linha de recalque passa pelo poço 03 (que não sera desativado) e somente após

é recalcado para o reservatório, distante aproximadamente uns 550 metros,

existente no pátio da Nestlé;

- Assim considerando os investimentos necessários para uma nova linha de recalque

e novo reservatório, e que o distrito industrial ja possui rede pública de

abastecimento de água. poderiamos tamponar e isolar o poço 04, porém devemos

verificar a situação das invasoes e moradores da área,

Verificamos visualmente que a subestação elétrica abastece de energia as

edificaÇÕes irregulares do local, o que também deve ser avaliado em caso de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras públicas

Setor de Arquitetura e Engenharia

desligamento. SugerimoS também ava\iaçao da Eletrocar para este quesito;

Não foram avaliados os processOs junto ao DRH - Departamento de Recursos

Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, relativo a Portaria ORH N° 1010/2014,

porém caso existam passivos relativos a outorga do poço 04 estes deverão ser

resolvidos pela empresa Nestlé;

Por fim sugerimos apreciaçao da procuradoria do municipio para o assunto para as

tramitações e consideraçOes legais. Fico à disposiçãO para quaisquer esclarecimentos

adicionais que se fizerem necessários,

_______________ Página 6
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bmo. Prefeito Municipal Sr.Milton Schmitz

Oficio n2 02/2018

Prelado Senhor,

Ahnh~da aos mai~ recentes compromissos globais de atuaçAo sustentável, associados ;,
melhoria wntinua do controle e gestão do uso dos recursos naturais, a Nestle" Sul Alimentos
e Bebidas ltda., buscando otimizar as operações da lábrica de Caralinho, requisitou e
investIu na perfuraçào de 2 (dois) poços artesianos próprios e localizados nO inte'lor da
fabrica, poços estes aprovados e <lptos para captação <;onforme portarias DRHIRSde outorga
n2 432/2017 e 4B/201].IVer .apia Anexo)

Isto e~ecutado. 6 necessario a Nestlé interromper o uso de 02 (dois) poços do município de
Carazinho (n.2 2 e nº 4), atualmente utilizados, em contrapartida ao inicio de captação dos
02 (do;s) poços próprios, já devidamente aprovados nos termos acima mencionados.

o plano de inicio de operação dos novos poços e a partir de 01 de fevereiro de 2018 e
considera"do que os poços atualmente utilizados pertencem ao Município de Carazinho.RS e
estão em uso por concessão dil lEI MUNICIPAL,,~ 7.073 de 08 de de.embro de 2.009. a
Nestle vem através deste formalizar a intenção de, a partir de 05 de março de 2018,
mterromper o uso dos poços definidos no Ar!. 1º da tei de concessão municipal e no Art, 32
da portaria DRH1010{2014, como ,egue: .

•
NÇ01, proce5so OO7862-U5,67/1O-0
caorderlOdo gl'ográficG 5 28' 17 36.7..
coorden(Jdo plono (UTM) N. 6869.035
N°.04. proce55o 007866.05.67/10-1
coordenodo geográfica 5.28.18' 18.r
caordenodlJ plono (UTM) N. 6.867.750

W. 52" 44'41,0 ...
f.328.906

W 52" 44.22,2"'
f.329.437

Cumpre res,altar que estas medidas se referem apenas aos poço, mencionados acima e quI'
to fundamental milnter a concessão de U:iOpara os PUç(lSN201 e 03 definidos no Art. 12 da
referida Lei de concessão municipal e no Art. 3~ da portaria DRH1010/2014,

A Nesth~ informa. por oportuno, que
(i) os referidos poços 2 e 4, conform~ Ar!. 22 da Portaria ORHn2 1010/1014. tem a

finalida:le para uso indlJstlial (beneficiamento de leite), irrigação de ja,dins ~
SISlema de combate a incêndios; os poços estão, até 8 pre,ente data, err, perfeitoS
condições d~ liSOe maolJterção;

(il1 Formaliura junto ao DRHa ce:i<;aç!íodo u~o em poços 02. 2 e 4, solicital'dc ainda
a reviS30 da autorizaç30 n~ 1010/2014, par~ q~" sejam mantidas a, autcrizaçces
vigente, apenas para os poço, n". 1 e 3
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Desta forma. os referidos peços 2 e 4 ticarão disponíveis e em caráte, de devolução ao
Municipio a partir de 05 de março de 2018 sendo certo que desde já nos colocamos a
disposição para proceder com a correspondente inspeção junl"mente com a Secretaria ou
Departamento Municipal responsável, bem como dar S"Buimento a todoS os procedimentos
necessarias à ",fet,,,,, devolução desses poços, conforme Ar!. 4Q

, Parágrafo emico da LeI

Municipal 7.073/2009,

De vez que a concessão de uso dos poços 2 e 4 foi conferida a Nestlé por meio da Lei
Municipal n. 7.073/2009 c, inexistindo interesse por parte dess<l empresa em manter os
direitos que lhe foram concedidos, essa empresa vem comunicar tal fato à Municipalidade,
bem como solicitar que proceda com a, medida~ que eventualrr.ente emender cabíveis no
intuito de (1] revogar o~ direitos de uso dos poços 2 e 4~e (2) manter a concessão à Nestlé
dos direito, de uso dos poços 01 e 03, mnforme e,peci!icaçoe' mntida, na referida lei.

Sendo o que cumpria para o momento, a Ne,tlé permanece no aguardo do pronunciamento
dessa Municipalidade, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se

fizerem necessários.

Carazinho, 06 de fevereiro de 2018.

~-~~~~----
Anselmo Nascimento
Gerente de Fabrica

,
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,ubterri.""" atra'-'" ó. um poço ,ubu\ar localizado nOpont<>de coordenada> i',eog

rnfica

,
28' 11"4r S,' 52" 44' 40" Vo'<: d~ co.:>r<leMó'Splanas 6.1168910 ~ I 318.950 E. em aquife<o fnllmadO.
~" Sistem" /l.quífero semo G"",l. 1\0 n-e'" d" BR 285 com a BR ]86. ~'n. nO Distrito llldu<lr;al do
município de ewu

inho
. na a'CI. Hidrogriftca do A\to locui. n~"e Estado. "onforme o proceio.,O

nO U05l54-l15Jllllt 1-0 .
."'ri. 2" _ A finalidade de USOé indu.lda! (1.o-li•• ,,1<>5).
Ar\. 3' _ A ,ui" pa'" ."p\"tação .ut(}!"inlda e de (,\2 ",'/llia, em um regime de \)<lml>eamel1tode

;;I ",'Ih. 12 horas por dia. durante 7 di", da sem""a.
M1.~•. O poço de,er~ ser d()U!dode porimen-<limedi~to de prulcÇ;.o san;ulrü,. """,ado e pro:cgidO. d.
hir\r~m.1ro e de dispo,iü

v
" pua merlição dos "hei. e,l;t;CO e dinam;eo. ""nforme OSDecreta' n' ~~.04"

de :6 de daem!>ro de 2\l02 e n' 52.\l3 5 M i9 de no,-emO
ro

<le20 \~,

Porto Alegre. 2'1de A~oslo de 20 17.

~,=i.do Ambieotoo D<","""I,im",IO Su"eo"".1
Dep01l'-'l'.er.tode R<cu""" Hidrioo' - 1),,\<;.'10CcOU'O'," < Fi",.i,nlã<>

A, _8orge>óe Mdc"O" 261 _ 11"."d", - CEPQCO.:iJ-(l21- Porw Alegre'R,S

o Di,elo' do Departa,ncnlo de R.curSO' HidriC(l; da s.creuuia do Ambiente <: [)e>en,'o\,'imenlo
S",,",''''. oo'~" w•• ,,0',<''' ,,,••' , ,m"m,"~ow .0' óO,O",i<''''d, k~ -•...'oó» ".
do.m'" " ,do ,.""ro ,. do,m.s'" d. r<'o' "',' do"do d=m"" " ""'. ms"=oo,~o
,o'" Do,m'"o'"'" d'" d,o",m'rod' ""'. o'"M' d," d,""m'"'' "", " ",OI
de \" de ",wembro d. 2(}\4 e" ,,;<toda POlta,i~ SEM'" nO0(17103de 04 ó. fe,'ef""" do 200].

•

•
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PORT.<\RlA oJUl:"l~433/1017

Art. SO. Sem."",im'r.". d",'erão <ef e~.oaminh.ado, a.>te Departame~lO. relalilriM Iccn;co-; de mMllO-
"""e,,'o. conlendo "bela, e grirLOO. {parim<tro x tempo) com aS medições do, niv ••is <,Ia,ioo < din.ãmi.
'o. tcmpo e volume da< caprações (leiWf"" diária.). anill;'" da efLc,eneia do uSO do ~u,,~ \1íd,.;co..•• ltT
do ,ccnie" fe,ponsil,"e\ e anã!,"" fi,ico-quimica e bac!e,iL.,lógica (anli!;"'" trimes,rais;. conforme o' ,e-
guinte. p", •.melros: d"re)'ll IOraI. ,mbido •• ?H. s6lido,; 10lais :\;s50[>'ido-;, ferro IOral alumini~ ~loreIC~.

n,I<11I<><.fi"",. chumbo, califorme< fceai,. ,o",i. e te""o'oleronl.;":
I'ar-.i.j\rafe> i'Dice> .AS "",dições de níveis cie água dc,'em ser fOshlada. uma vez no ir.ic:o da manh~ e ou-
tra ao (mal da I"de junlo com a met!i:;iiO diária de vazão. ""ndo, p""8nlO. a ,"azia medida "ma ém;c. ,'ez

a" dia,\rt. 6' _ lõ>ta 8UlO,;l.açãO poderi ,er ~u,l"'"sa nO oa;o da ",'n,ta!aç5-o de " ..mo, u,O>, OUde inf"nn"ç~;

o<)nu:>dito,ia, ,,, quc ,:>n,ta nO pro<:"'$O n",ncõonad" nO Art. 1°.
Art. 7" • A presente au'ori~lo é concedida om eacite, preário. poder.cio ier re'>'og;<da B qualquer
memento e não dL>pen>a ncm substItui llS demais l;crn<;"" ambientais. al'":lIá, OU cert:d5e< de qualqu~'

narure'" e,<igidas pelos legi,lac<r.s Municíp.al, E"3~un\ o'J F"doral.

ATI. ~o. E>ta po""..-ia ~nt",ri em '"'!,lo' n. dct. de ,ua publie~çào.

,.-.rt. l" _ A final;dlI.dc d' u<;Oé indu$lrial (Ia1icioi"").
Art. 3" _ 1\ "uão par. e~p\o,"ç.liO aulo";Ulda é de 62~ ",'Idi". em um ,egime de I>omheamcnlO ~e

52 m'm, 12 horas por dia. durante 7 dias da ;;:mana.
Art.~" . ü P"'i'0 M\era ""r dolado de pe"mello iro"oiato de protei,lo sanitMia. "~",ado e prote:;ido, do
hid,,,,,,elr<l ~ de dispositivo para mediçlo do. ni,'ei • .-.citico e din~mico. conforme o-; De,ll'lOS li" 4:.041

de 26 de duembro de 2002. n' 52.03S dc 19 de no,'em~'" de 2QP

P""" Alegro. 29 de AgosI" de 2017.

, 'f
,j;J-.2J-/)o'J' '",~-- "-

Fe[ttW:!O S~",mbrino Cru; Meirelles
D;,,;:O' do DepBrtamenlO d~ R.curses H,dricos

Ol;.ORGA:Art. l' _ ."utorU.:>çii.o, á :,,! •• ,Ié Sul AHm."'''' e Bebida< Lld •.., CJ';-PJ ,,' 11.051.859100
U1

-
46

, rara
cap •• ção de agu, subl.miMa. alfaVe. de um p<>ÇOrubu\u toe.lindo n" p<mlo di: ceordc" .•da' geog,áf,e3S
28. 17' 58" S I 52' 44" :; \~ 'lo' e d. ;;coro.nadas pIar •• ' 6.868,385 '" I 329.232 E. em "'1

u
;fe'o r,Olurodo .

no SIStema Aquife'o SeITa Ge",1 • nO tre"O do aR 285 com a BR 386, .in, nO D;w;lo lnduw,al do
municipio> de Ca,azin!lo, na Bacia H;dra;n,r,oa do AlIO Jacu;. ~e<le 8.",do. confonn

e
" pro<:<,s.'

n" 1lO52S~..ljS.OO!11-1I.

o Di«\o' do "Dep.,.,amento de Recurso' Hidri~QS d. Secre,.,ia do ,\mbic"le e De'Sen~ol,';mcn1Q
Su'temá"el, na uSO d<: soas atribuiçõeS legais e em cumpri me,,'" .", dispositivoS d. le"" "0". inciso \1.
do anigo 1\ • do po.rágrafo 1° do ortigo 2q da I..<i o. 10350 de 30 de dezembro de 1994, regulamentadO
p.e\o. Decrel<><,,' )1.033 de 2\ de n",'embro de \996. ,,' 42.047 de 26 de dezembro de 2002 e ,,0 52.03:
de \9 de no\'ombro de 10\4 e. "i,ta d. PO<U[l' SEM!\' ,,0 00')103 dc 04 de fev<""ir<> de 2003.

•

•
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ORIENTAÇÃO TECNICA
460/21)18

Matéria: PL 05312018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. LlCITAÇÓES E
CONTRATOS PROJETO DE LEI DE
INICIATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. CONCESSÃO DE USO DE
POÇOS ARTESIANOS A NESTLÉ,
HIPÓTESE DE AUTORIZAÇÃO DE USO,
ATO ADMINISTRATNO UNILATERAL,
PRECÁRIO E SEM DIREITO À
INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
INSTITUTO JURIOICO CONCESSÃO DE
USO QUE EXIGE PREVIO PROCESSO
L1CITATÓRIO E GERA DIREITO A
INDENIZAÇÃO ORIENTAÇÃO
DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão de Justiça e
Finanças ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emrtida
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n.
053, de 04 de junho de 2018, de autoria do Chele do Poder Executi~o, que autoriza a
concessfio da uso de dois poços artesianos à empresa Nesllé Sul AUmentos e Bebidas
LIda e revoga a Lei Municipal n. 7,073/09

Os motivos estão devidamente apresentados

Foram acostados documentos,

E o brevissimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, autoriza
a concessão de uso de 02 (dois) poços artesianos de propriedade do Municipio de
Carazinho á empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas LIda, pelo prazo de 10 (dez) anos,
admitidas prorrogações e sem qualquer custo à concessionária. Revoga, ainda, a lei
Municipal n, 7,073109.

L Av. Flores da Cunha, 799. Caixa Postal: 440. Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-.000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs,gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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Sobre o uso privativo de bens públicos, FERNANDA MARINELAT,
leciona a respeito dos diferentes institutos Jurídicos possivelmente

A autorização de "';0 de bem publico & o alo al!m'nlSlfatilt" U/lilateral.
discrici""iirio lOp,eeario, pelo qual OPoo,e, PiJblfcopefm~••a u1ilizaçãoespedal de
bem por um partiCIJlard" modo privatIVO,atendendo ao inte,,,•••• ~.ado, mas, ê
daro, sem p,ejudicar ,,;n!f!f"sse piJbhco.Por exemplo, " uso de terrerlOSbaldio.
para estacionamemo, par. retirada de água de fonl"" não aberta. "" público,
fechamento de ruas ~r" festas comunitárias. 1._.]A $ua Il>rmal'zação<leve se,
lel1a por esenlo, sem maiores del.lri •••. independendo de licilaÇl'lo lOde I"i
aulonzador3. P<>deser em caráte' grOlulloou ""e,oso. Essa hipOlese é ulilizada
para even!o. tcmpo<i",os e ocasionais, O que a compatibiliza com .uas
caracle,istica •. Pode GerPIl' tempo determinado ou indelermi~ado, ""r>doo ideal a
indet'lrmi~açlio, para ~ao comp",melC< .ua retomada a qualquer tempo e nllo
ge,ar oo.er de il\denl7ar.
(. ]
A pe,mi.são de •.••o de bem publico 18mb"", é um ato oomini.trat'\Io unilateral,
di$Cl'icion,;rioc p'e",rio, em que a Admi~istraçA<>autorIZaque certa pessoa utilize
pri"ab.a"",m~ um bem publico, atendendo ao "",.mo lempo ao. imeresses
p(J~lico e pri.ado. (...1 Po, ll,emrto. as bancas de re.ista. 3G me.inha. nas
calçada', a. fe;'as de artesanalo e,,, praças pUblicas, ( ..] O procedimento
liatat6rio de"e acontecer sempre que po•• ivel, especiatmente quando e>ri.tirem
;niJ"""o. interessado.,
(...)
A cone ••••"o de u.o de bem publico lormaIi7a."" por cootrato adminiOl,aTivo,
InstnJmenlo pelo quat " Pode, PiJblicotransfere ao particular a utlliz.çA.ode um
bem público.Fundamenta-se no interesse pUblico.a titulosolene e com exigência.
inerentes a ,eiaçllo cootraluaL Como os demaos cootral()$ ~dmi~islratIVlls,
depande de licitaç;1oe "e autoozaçllo 1egi.lati"a, está sujeito és dausulas
exorbitantes, tem p,azo detemunado e " Slla e><linçlloantes do prazo gera "<reitoa
indeniZ~ç>\(),(".IDilerenda-se das dua. anlCri""", em razao da lormal'Z1'ç<lopor
ccnifato. ~, por1ooto,de """,ter hilaleral, ccrlCedido de acordo COmo Interesse
publico e na" é alo precMio,apesar de sua estabilidade nllo ,,'" absoluta
(...)

Em apertada síntese e sem querer esgotar a matéria, pode-se
dizer que o ponto nodal para a escolha de um dos institutos, além, claro, de sua
dfferente natureza (ato administrativa ou contrato administrativo), da neceSSidade ou não
de autorização legislativa e procedimento licitatório e do dever de indenizar, é a
predominância ou não do interesse p•..•blico sobre o privado,

Explica-se.

Enquanto na autorizaçllo de uso predomina o interesse privado
sobre o p•..•blico (ex' retirada de água de fontes não abertas ao público) e na permissão de
uso ambos estilo em mesmo gra<) de importãncia (ex: bancas de revistas), na concessão
de uso, ao contrário, predomina, com sobras, o interesse p•..•blico (ex: concessão de uso de
bem p•..•blico para instalação de hospital e/ou escola), dai a razão pela qual se exige nesta
autorização legislativa, procedimento licitatório e formalização de contrato

, MARINELI\,Fernana~. Direito Admin;~trali\lo. 10 ed. sao Paulo; Sa,aiva. 2016, p, 1022_1023 ("",,,!lo
digital),
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No caso, por nitidamente predominar o interesse privado (retirada
da água exclusivamente para fazer frente às atividades industriais da empresa Nesllé),
resta evidente que o instituto juridico adequado seria autorização de uso de bem publico
(alo administrativo unilateral e precário, sem direito, em regra, 11indenização), que sequer
necessrta de autorização legislativa.

Não foi, entretanto, a opção escolhida pelo Poder Executivo, que,
ao contrário, optou pelo instituto da concess.!.io de uso, que, como já dito, depende de
autorização legislativa, licitação li formalização do competente contrato administrativo, sem
contar que gera. em regra. direito:' indenização

Por assim dizer, o ponto critico que precisa ser enfrentado é a
possibilidade jurid,ca de dispensa de licitação, mesmo se tratando de concessão de uso de
bem publico, dado o que dispõe a Lei Federal n, 8666193',

Nesse particular, ainda que por meio de um juizo forçado, não se
consegue visualizar o caso em nenhuma das hipóteses de dispensa elou inexigibilidade de
licitação, a ponto de tomar legal a concessão de uso pretendida,

o TJRS, aliás, mesmo indeferindo pedido de tutela provisória em
ação civil publica, sob o fundamento de evitar possiveis ações indenizatórias (pelo

'(LBi Federal 6.66(193): M, 17, A alienação de bens da Admin'st'ação Pública, .1Ibord,nada a e,islência de
inte'e •.••• publico del/idamente juslificado, sera pn:ccdiela de a,al;açao e obedecerá às seguintes oormas;
I_ quan(lO imOveis, tlepernlerá de aulorizaçao legislativa p",a órgàos da adm'nislmç;'lo direta e entidades
al./lilrquicas e fundacionais, e, para tooos. 'rlClusille as enlidades paraes'a!ais, dependera de avaliaç;'lo préVia e
de licilaçio na modalidatle de con<X>ro"r>Cia.dispensada e.ta ""s seguin!"s casos
a) daç1lo em pagamemo,
b) dOOÇllo, P'l'milida el<Ciu.il/amenle para outro órgão ou en'idade da admin's!ração pubiica. d<l ql>alquer
e.fera de gol/erno, re>sall/ado o dispas!O na. alinea. I, h e ( IRedacAo d.".da pela Lei nO11 ,952 de 2009)
c) permuta, POf oulro imó,,,1 que a!enda aos re-quiSi!""constantes do indso X do ano 24 de$!a 1.";;
li) inl/eslidura:
e)......ooa a outro órgão ou enMade da admi",straç;'lo pUblir"" de qualquer esfera de governo: !JnçIuida ~
n'8883 dÜ.~
!) alienaç1lo 9"'luila ou Gmlrosa, aforomenlo, concessáo de direito real de uso, locação Ou permissão de uso de
bens "nOveis ,esi~enciais construidos, des\inaolos Ou p.fc!ivaman\e utilizados no !imb~o <:!& prog'amas
habitacionais OUde oegularizaçllo fun(ltilna de orneresse social desenvoil/ldQs por Ó1gaos ou enMades da
a~ministraç!io publica; lBJldac<!o dada pela Lei n' 11481, dQ 2(07)
g) procedim~os ~e leg;timaçao de posse de que !'ala o art 29 da lei n' 6)83 00 7_d" dczernt;>ro de 1976,
mediame inicia~l/a ~ d<:libe,açao d"" órg~os da Administraçllo Pública em C\JJacompetênda legal inclua_se !al
a!ribuiçâo; llnolu;90 p~'~ lei n' 11.196 ge 2006)
h) alienaç1lo gfS!uita OUonarosa, atorarnento. concessão de direi!O ,eal de uso, locação ou permissão de uso
de bens ImOveis de uso corne'c",1 de árnbito local com area de até 250 m' (duzentos e cinqüen!8 melros
quadrados) e inseridos no émbito de prog'amas de regularizaç;'lo rund,ar;~ d" inleresse social desenvolVid""
pa' 6rgãos Ou ~n'idade. da a~m,niS1façOOpUb~ca; (JOOuidqp<;la lçi n' 1\.481 de 2OO!J
I) a' ••naçao e concesS<lo de direito '83' de uso, gratuita ou oneros;l, de !e""s ptibliGas ru,ais da Un>l\ne do
11ICf~,onde incidam OC\JpaçOOsaté o limile de q••••Irala o % l' do arl. 6' ela Lei ,,' 11,9~2, de 25 de junho de J
2009, para nns de regula,iza<,;llo lund~ri", alendidos os requisilos lega •• ; (Re<.1ªcao dada.aelª Lei ,,' 13.465
~QFl
(.1
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rompimento contratual), deixa claro a necessidade de haver prévio processo licilalório pera
a concessão de uso de bens públicos, senão veja-se:

Emunta: AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIREITO PúBLICO NÃO
ESPECIFICADO, DIREITO ADMINISTRATIVO, L1ClfAÇAo CONTRATO
ADMINISTRATIVO, CONCESS;!.,ODEUSO DE BEM PÚBLICO MERCADO
PÚ~L1CO MUNICIPAL, MUNIClplO DE RIO GRANDE. 1. o Min,Olé,io PUbI;co
ajuizou açao ""'11 put>;caem de.favor do Muo>cipio de Rio GraMe e das pessoa.
ju'idicas OI;upante$de espaços do Mercado Público MunICipal,na oualtdade de
conce•• ion;l.nos, buscando, em ultima anãl;•••. a nulidade dos con!ratos
administrativO!l de concesslio de ,,"o de bem publico, "'Ie •.••n\cs.o Mo"",do,
que t••riam 8ido realizad<>s""m prévio procedimento jicftat6rio Com base ""s
documelll.os juntado., o onte muniCIPalfirmouma" de !Mia lermos de COI\lrato
de "oocess;;o de uso on"'osO du dependência. <;loMercado Publi<:<lMuni<:ipal.
em dezembmJ2014, pelo prazo improrroga.e1de c'nro arlOS,med,a"to paga_nto
de •• lores mensais, que va"am de acordo com as especiliddades da contralaç;\o.
2, O contrato do uso é entendido oomo um oontrato .dmini.tratlvo pelo qual
o Poder Publico .tribul a utili•.•çao e~closiva de um bem de seu domlnio a
parocul.r, gratuita ou remunerada, por prazo t;(>rto,mediante p'IÍvia licilaçao,
a fim de que o e~plore de acordo com a sua destinação especlnca. Demais. é
preCISoatentar para o fato de que es•• espécle de cont,ato é, de maneir. geral,
out"'gado por prazo mais pralongado, podendo-se dizer ~erador ele cena
eslabilidade ao corw:e"ionllrto, que n~o pode "'" a;'lado do seu d,reito de
ulilização prival'"a antes do termo estabelecido, saloo PC' moti.o de intere•• e
público ",tovanto e moo,ante justa ;ndenozaç1lo.3. Nesse e<>nlexto.conquanlo
esteja evidenciada a proba~dade do dlle,to, n;;o houve deman.traçao do perigo de
rjano ou risco ao resu~.do ubl do pro<:t>Sso,para fins de e<>nee.sio da medida
ar\lec'patória. Deve se' sopesado qu•• a imediata suspen~o de todas as
contrataçOos com o Municlp", podeMaensejar o ajuizamenlo de inumera, açõe.
Irente ao e"le municipal,buSC"nd~indentzaçilo pela resasao anteClPad•. embora
o evidente inleresse publico no desfazimento das contrataçbes, firmado,em te'e,
medlanle bur<a à Lei de llCl1açOes.Tal siluaç;lo choca.se frontalmente com a
l"eocupaçAo do Parquel, que é de '."'aguardar O ante pUblicode e""ntuais
prejulzos <:omoutorgas teitas por v.la<es aquém do esperado. Nao .e esti,
portanto, chancelando a <:ondutado ente pubrocomunicipal.que é Ode zolar pelO_
principios basicoo da la!Jliltidao••. da Impcsso.t,daoe, da morar,dede, da igualdade,
da P<Jblioda<!e.da p"'bida"" adm,mslratlva Po,..;m, em sede de eognlç~o
sumari., ",oela_se temerário alcençar e tul&ta provi'6ria, conforme busca o
Ministerio Pubtico, a fim de serem abrupllomenle au.pensos tod"" o'
contratos. gerando e""ntuat de"amamento de açóell de indenlzaçAo contra a
munieipaJtd.de (e.blvol. com o rompimonto eontratuall por parte dos atuais
ocupantes NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
UNÂNIME.~Agravode Instrumenlo N' 70073262W3, Sagunda Câmara Ci'ffll.
Tnoonal de Ju.t'Ça do RS, Relator: Laura Louzada Ja=hcl, Julgado em
26IQ7I2Q17)

A tentaliva. portanto, de realizar contrato gratuito de concessão de
uso de poços artesianos, pelo prazo de 10 (dez) anOS, admrtidas prorrogações, no
interesse exclusivo de empresa particular, sem qualquer procedimento Iicitatório, acaba por
colocar em xeque principias constitucionais, como o da legalidade, jmpeSSoalidade e
moralidade {CRFB, art. 37, caplJI}, o que é passivel, por si só. de responsabilização dos
enVolvidOS nas esferas competentes

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440. Fone PABX: (54) 3330-2322. CEP: 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs,gov.br www.csmaracrz.rs.gov.br CNP J: 89,965.22210001-52
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POR TAIS RAZOES, esta Procuradoria legislativa opina pela
inviabilidade técnico-jurídica do PL 05312018, por violação ao art, 37, cl.lpul e inciso XXI d"
eRFB e por violação de dispositivos da lei Federal n. 8,666/93,

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor jUilO.

CARAZINHO (RS). 14 de junho de 2018.

Luis FERNANDO~ I~SCHElD
Procurador do Pod LegislatiVO

Mal Cuia 50020
O RS 93,542

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440. Fone PA8X: (54) 3330-2322 - CEP: 99500.()(l() - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracn,rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222fOOO1-52
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Informação n"

Interessado:

Consulen!e:
Destinatário:

Consu"ores:
Ementa:

Porto Alegre, 29 de junho de 2018,

1.185/2018

Município de Carazinho - Poder Legislativo_

Viviane Muller Menezes, Au~iljar de Expediente.

Presidente da Câmara Municipal.

Bartolorne BorlJa e Vanessa Marques Borba.

Projeto de Lei n" 05312018. A matéria de que trata se ajusta é
competência legislativa local e sua iniciativa é privativa de quem
a propôs, o Prefeito, pois de natureza autorizativa. Não hã, assim,
por tais aspectos qualquer óbice a sua tramitação na Casa
Legislativa.

No entanto, considerando que seu objeto é a concessão gratuita
de bens a entidade privada, alerta-se o gestor para a proibiçào
em ano eleitoral dirigida aos Agentes Públicos, prevista no art.
73. !i 10, da Lei nO9,504191_ Lei das Eleições ConSlderaçâes,

-,

•
Solicita a consulente, atraves de mensagem eletrônica,

registrada nesta Assessoria sob nO35.862/2018, parecer sobre o Projeto de Lei n0

053, de 04 de junho de 2018, de iniCiativa do Prefeito e natureza autorizativa, cuja

ementa registra: "Autoriza a concessão de uso de dois poços artesiõmos à empresa

Nesllé Sul Alimenlos e Bebidas LIda, e revoga a Lei Municipal nO1073/09:

Passamos a opinar,

1. A proposição observa em sua fonnataçào as exigências

previstas na Lei Compiemenlar nO 95198 e a matéria de que trata é de interesse da

comunidade, o que a coloca ao alcance da competência legislativa do Município,

Av Pemilm:Juco, 1001 - NClV€g3lltt'%
PortoAt~re/RS - CEP90240-004

Fone: {Sll )027.340:1

I:nK111f:!leconos:::O., borb<;pauseperin.adv.bf
5ll e~,>I\'N:r001 ba;),) uscpen n,Cidv.ar
FClCroOOk: Bcroo, Pause e. P':f'in - AdvogaOOs
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como a conceitua o art. 3D, I, da Constituição Federal'. De outro ângulo, quanto ã

iniciativa, em se tratando de norma que objetiva autorizar o Prefeito a praticar ato

administrativo próprio de sua função de gestão, lhe é privativa. portanto, regular.

2. Não hã, assim, sob esses aspectos Qualquer ilegalidade

elou inconstitucionalidade que obste sua tramitação e consequente apreciação pelo

Plenário pelo aspecto do interesse publico .

3. No entanto, como se vê do "Termo de Concessão de Uso"

anexado ao Projeto de Lei e que o integra, a concessão de uso a ser celebrada,

como se depreende do conteúdo nonnativo do Projeto de Lei n" 5312018, a mais

claramente na minuta do Tenno em sua cláusula sexta, é a fltulo gratuito. Este

aspecto, a concessão de um beneficio gratuito por parte da administração. no caso a

uma empreSa privada, induz trazer-se ã consideração conduta vedada aos Agentes

Públicos em ano eleitoral prevista na Lei nO9,504197, em seu art. 73. S 10, nos
seguintes termos:

S 10. No ano em que se ff:mlizar cleiç;'lo, fica proibida a
distribuição gratuita de bens. valor(!s ou beneficios por parte da
Administraçào Pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de esl8do de emergênciaou dc programassociais autorizadosem
lei e já em execuçãoorçamentáriano exercício anterior, casos em
Queo Ministério Público pOderápromover o acompanhamentode
sua eXCC\Jçãofinanceirae administrativa.

4. Esta vedação prevista na Lei, embora a eleição não seja

p,ua cargos eletivos na jurisdição dos Municipios. como alertamos em nosso Bolebm

• Art. 30. Compete aos Munidpios'

1-~~islarsobre assuntos de inler~sselocal;

Av Pemarnouco, 1001 - NilV€gJ.ntes
P:>rtoAlegre/RS - CEP9<)2.:.0~OOol.

Fone: (51) )02./.2400

EmJ.it f .•!econo,>co.;i borbapdu~eperifl.adv.br
Sile: ~/\\'W.ootba;)aus€pe'in,]dv br
Fa<:ebook BorIx.t P3use & P••rin - AdvogM::lO'>
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JiQ)rI:I" Rorbll, Pau"" !lo Pfflo - Advogad<Y..R~J"......"'"".'.',"",<.<oI...""."",.
[)<.o<l& '9<'>6

Técnico n" 0912018, em nota de rodapé, é entendimento do Tribunal Regional

Eleitoral sua aplicação, lambém, aos Municlpios:

Com relaçiio a vedação do art. 73 ~ 10 da lei Federal 0°
9.50411997, a matéria é de certa ronna controvertida,
especialmente Quando o interprete se depara com eleições gerais
e a incidência das wdaçôes n~le contidas aos enles municipais.
Há quem defenda a sua aplicabilidade, como é o caso de Rodrigo
tópe:;: Zitio: "A vedação do ~ 10 do art. 73 da tE _ que inicia em
1° de janeiro do ano da eleiçào _ é dirigtda ã Administraç~o
Publica, em sua acepç~o ampla. alcançando lodos os entes da
administração di'eta e indireta", Por oulTo lado. José Jairo Gomes,
defende a SUil inapliCllbilidade "Não há clareza no texto legal
quanto ao alcance da veda~ão, A proibição de distribuição atinge
slmultant!amente a Administração Publica federa. estadual e
municipal ou somente a circunscrição do pleito? Ao que parece. a
restrição só incide na circunscrição do pleito. Não fosse assim, de
dois em dois anos a gestão estadual, em todo o pais. ficaria
parcialmente paralisada durante o ano efeitoral, o que é
inconcebível. Não se olvide que a distribuição de bens e
beneficios não poderá ser utilizada politicamente. em prol de
candidatos, partidos ou ooligaçÕtls, pena de incidir o art, 73. IV da
Lei Eleitoral., Embora a questão não esteja definida pela
doutrina, nossa opinião se inclina pela aplic ••bilidade da
ved ••cão do ••ri. 73 li 10 d•• LE aos Munlcipios ainda que as
eleições sejam qer••is, ou st'ja, ocasião em gue nenhum cargo
ponlco do Municipio esteja em disputa. Nossa posição li
corroborad •• pela posição adotada pelo Tribunal Regional
Eleitoral - TERlRS. por meio d•• Consulta nO43534. ocasião
em que se posicionou no sentido de que li vedacào no art. 73,
li 10. da Lei nO9.504/97 Indapende da circunscricao do pleito,
aplicando-se a tedo agt'nte público no pt'riodo vedado.

5 Assim, em face do entClldimento manifestado pelo Tribunal

Regional Eleitoral acima destacado e, especialmente, considerando as graves

consequências punilivas ao responsável pelo descumprimento do disposto no art. 73

em que se insere o referido parágrafo. alertamos os geslores para essa vedação. De

fato, o descumprimenlo das vedações contidas no artigo, enseja as consequências

previstas no seu S 4°:

Av Pernamouco, 1001 - NJ','egar*~~
Parti) Aieçre/RS - CEP 90240-')04

Fone: (511 )021 3-;0;:1

EmJil: fJleconos;:o,~,borb:lpau$eperin,adv,br
Site: W'.,'wborbaoaU5epe'ilUdv.br
facebook: Borba, Pause & Penn. Advogados
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~ 4° O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a
suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, .!
sujeitará. os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.

Portanto, em decorrência do risco para o gestor, não

recomendamos a adoção da medida para a qual busca autorização, neste ano,

São as consideraÇÕes com que respondemos a consulta.

•
••

••

//".- , "','
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a.rtolomê80'~'
OABIRS 2,392

. ~" . .r:,).J~ ,,/:'""'Si!.MG uos €;Çlb3
OABIRS n' 56.115
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Df. nO 146/18 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 16 de julho de 2018,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Retira Projeto de Lei nO053118

Senhor Presidente:

CAMARA MUNICIPAl.

"~A,'#0, ,"'''_0.' j-t 1
H•••• -11 ' _

1 8 JUL li"

Pelo presente. solicitamos a essa Egrégia Casa a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nO053/18, que Autoriza a concessão de uso de dois poços artesianos li

empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas lida e revoga a Lei Municipal nO7.073/09, para

adequações, conforme solicitação contida no OP 116/18.

Atenciosamente,

www,car..,;oho. "'_~O•.br
A•• nida fi"""" da Cunha, n' 1164. C.nlrO

T.lefone; lIA) 3331-2~991 .-"'.~; p,••• itu'a@<AI_nho.",,~o •. 1>r


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027

