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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
090/2021

Matéria: Projeto de Lei 038/2021 
Ementa: PROJETO DE LEI. CONCESSÃO DE 
USO. IMÓVEL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DO PREFEITO. COMPANHIA 
RIOGRANDENSE 
(CORSAN). MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL 
COM RESSALVA

SANEAMENTODE

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n° 
038/2021, de 25 de maio de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao 
art. 1o da Lei Municipal n*7.568/12, que autoriza a concessão de uso de imóvel do 
Município à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN.

Segundo a exposição de motivos:

"Justifica-se a alteração em virtude da relocação da EBE J3, 
consequência de uma invasão,com construção de edificação 
anteriormente realizado, existente no local.
Toma-se necessária a alteração para agilizarmos o processo 
de construção da EBE J3 sem que seja necessário aguardar 
a retomada de posse do local invadido”.

O projeto de lei veio acompanhado de memorial descritivo e mapa 
de localização, contudo, não foi anexado o laudo de avaliação.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material para a presente proposição de lei é, sem 
dúvida alguma, do Município de Carazinho, visto englobar matéria local (cessão de uso de 
imóveis pertencentes ao município), não havendo vícios, portanto, neste particular (vide 
artigo 30, inciso I, da CRFB1).

Correta, também, a iniciativa para se deflagrar o presente processo 
legislativo, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
(vide artigo 53, inciso XXIII, da Lei Orgânica local2).

Adiante.

1 Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 Art. 53 - Compete privativamente ao Prefeito:

XXIII - propor ao Poder Legislativo o arrendamento, o aforamento ou a alienação de próprios municipais, bem 
como a aquisição de outros, mediante prévia avaliação ou licitação, conforme o caso;
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Pretende o projeto de lei alterar o art. 1o da Lei Municipal 
n°7.568/2012, ampliando a área de autorização da concessão de uso de imóvel do 
Município à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, estando o mesmo 
devidamente discriminado na minuta de lei.

Sem maiores delongas, constata-se que a concessão de uso de 
imóvel municipal a outras entidades federadas se trata, a bem da verdade, do chamado 
mérito administrativo, juízo discricionário a cargo exclusivo do administrador local3.

Saliente-se, apenas, que a aprovação do projeto de lei poderá se 
dar por maioria simples, por não ser caso de alienação (transferência de propriedade) de 
imóvel (art. 73, inciso I, da Lei Orgânica4).

Por fim, cabe apenas a ressalva sobre a ausência do laudo de
avaliação no projeto de lei.

Por tais razões, feita a ressalva acima assinalada, a minuta de lei é
tecnicamente viável.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo. 

Carazinho, 31 de maio de 2021.

2asali
esa Diretora

Mateus Eótt! 
Assessor Jurídico

OAB/RS 75.302

3 Art. 72 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto 
àqueles utilizados em seus serviços.
4 Art. 73 - A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, mediante manifestação favorável da maioria 
qualificada dos Vereadores e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta;
[...]
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