
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI N. 	02 , DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020. 
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"Autoriza o Município de Paulo Afonso a 

adquirir bens imóveis de propriedade da 

Companhia Hidrelétrica do,  São Francisco .CHKSF, 

por meio de contrato de doação, na forma do art. 

34, X. da Lei Orgânica." 

O Prefe o Municipal de Paulo Afonso, .Estado da Bahia, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°  - Fica autorizado o Município de Paulo Afonso a adquirir bens imóveis 

de propriedade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, por meio de 

contrato de doação, na forma e condições da minuta anexada a presente Lei, 

assim individualizados: 

I - Antiga Oficina da Chesf, localizada na Av. Maranhão, Lote n°  3 da 

Quadra 13, n°  667, bairro Capuxu, medindo 2.460m2  de área construida, em 

lote que mede 27.216,72m2, devidamente registrado no Cartório dos Registros 

'Públicos sob o n°  R1-23.635, em data de 20/12/2018, caracterizado nas 

plantas e memoriais descritivos e n.°  DGRP-188/2018 e DGRP-189/2018, 

avaliado no valor de RS 1.850.000,00 (hum milhão e oitocentos e cinquenta 

mil reais), conforme laudo de avaliação elaborado pela empresa 

ControlConsulting; 

II - Imóvel denominado COOCHESF, localizado -na Rua do Gangorra, Lote n°  148 

da Quadra 12, bairro Alves de Souza, medindo 1.682,71m2  de área construída, 

'em lote, que mede 1.819,07m2, devidamente registrado no cartório dos 

Registros Públicos sob o n°  R-1-14287, datado de 20/12/2018, caracterizado 

na planta e memorial descritivo de na  APA-DRGP-SPAA-4479/2007; avaliado no 

valor de R$ 3.130.000,00 (três milhões cento e trinta mil ieais), 

conforme laudo de avaliação elaborado pela empresa Avalie, coto 
- 

laudo de avaliação elaborado pela empresa Avalie. 
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Art. 20  - A transferência da.  propriedade dos imóveis objetos do presente 

contrato de doação em favor do Município de Paulo Afonso está condicionada a 

construção do prédio onde será instalada a nova sede da Subseção Judiciária 

da Justiça Federal, nesta cidade, desde que o valor da execução da respectiva 

obra seja equivalente a soma dos valores dos imóveis doados, na forma do 

projeto apresentado a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, e.  suas 

respectivas adequações. 

Art. 3°  - O não cumprimento da condição suspensiva prevista no artigo 2
°  

ensejará a'reversão dos imóveis objetos da doação ao patrimônio da Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, e incorporar-se-Ao aos imóveis, 

independentemente de indenização ou retenção, quaisquer benfeitorias ou 

construção que o Município de Paulo Afonso introduzir naqueles, salvo no que 

se refere a móveis e equipamentos que possam ser desinstalados sem danos 

para os imóveis. 

parágrafo aná.= - Não se operará a reversão dos imóveis objetos da presente 

doação ao patrimônio da Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF nos 

casos em que o descumprimento da condição suspensiva estipulada no artigo 2' 

ocorrer por culpa/ato de terceiro, ou em decorrência de calamidade pública, 

caso fortuito ou força maior. 

Art. 4°. As despesas para execução da obra objeto da presente Lei ficarão a 

cargo da dotação ordamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 04 de fevereiro de 2020. 

LUIZ BARBOSA DE DEUS. 

PREFEITO. 
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JUSTIFICATIVA. 

Seguindo as diretrizes impostas pela Constituição Federal, nos 

deparamos com a observância in'afastável do principio da legalidade, segundo o 

'qual à Administração pública somente é permitido praticar determinado ato 

quando alicerçada na lei. 

Partindo dessa premissa, encontramos na Lei Orgânica do Municipio de 

Paulo Afonso a exigência de autorização legislativa para aquisição de bens 

mediante doação com encargo, consoante se extrai da simples leitura do seu 

art., 34, X, cujo teor transcrevemos: 

Art. 34 - Compete a Câmara Municipal, com sanção do 

Prefeito, 	disPor . sobre todas 	as matérias 
	de 

competência do município e, especialmente: 

X - autorizar aquisição de bens imóveis, salvo quando 

se tratar de doação sem encargo; 

Conforme se lé a partir da proposição legislativa, bem como a 

partir da análise da minuta do contrato a ser assinado após a devida 

autorização dessa Casa de Leis, não haverá qualquer prejuízo para o 

Município de Paulo Afonso, posto que o encargo estipulado como condição 

suspensiva para a transferência de propriedade dos imóveis, qual seja a 

execução da obra da construção da nova sede da Subseção da Justiça Federal 

de Paulo Afonso, terá valor equivalente ao valor atribuido aos bens imóveis 

doados. 

Sem prejuízo, com a aquisição de 02 (dois) novos bens imóveis, o 

Municipio poderá alojar diversos órgãos públicos como forma de propiciar um 

atendimento mais eficiente a população no tocante a prestação dos serviços 

públicos, como também atenderá ao principio da economicidade a partir a 

redução de despesas com pagamento de aluguéis. 
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judiciais 

homem do 

cidade. 

sele da Justiça Federal, 

se revela forçoso reconhecer que a execução do 

eão da propriedade também' está acobertado pelo 

ata da construção do prédio onde irá funcionar a 

cuja excelência da' prestação dos serviços é 

no que diz respeito a quantidade de processos 

que lá tramitam diariamente, melhorando a vida do 

fomentando a circulação de riquezas em nossa 

indiscutivel, sobretudo 

Aliado a tal fato, 

encargo previsto para aquisi 

interesse público, pois se tr 

de aposentadoria 

campo em especial, 

Diante do exposto, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o 

presente Projeto de Lei, para que a mesma, evidenciando interesse público 

presente, possa colocá-lo em discussão com a consequente aprovação. 

Gabinete do Prefeito, em 04 de fevereiro de 2020. 
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TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO 

1444 Pada situes da Sacia 

Livro: 
Termo: 
Folha: 

ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO que entre si celebram a Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco - CHESF e o Município de Paulo Afonso/BA, para transferência de Bens Imóveis. 

S A I B A M quantos virem a preserite escritura, que no ano de dois mil e X (20XX). aos X dias do 

mês de X, neste Tabelionato de Notas e Protesto, localizado na Rua Flórida, ri2  1540, Bairro 

Amaury Alves de Menezes. cidade de Paulo Afonso. Comarca de igual nome. do Estado da Bahia, 

perante mim Tabeliã, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado como 

OUTORGANTE DOADORA: a COMPANHIA Hl DRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 

- CHESF, sociedade de economia mista federal, intevante do sistema ELETROBRÁS, com sede 

na cidade do Recife, Estado de Pernambuco. na  Rua Delmiro Gouveia. 333. bairro Bongi, inscrita 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CHPJ/MF) sob o n° 
33.541.368/000116, representada pelo seu Diretor-Presidente, Fábio Lopes Alves, brasileiro, 

casado, 	  portador da cédula de identidade n° 	 e do CPF/MF n° 	  

domiciliado na Rua 	 n° 	 Apartamento e 	 bairro 	 cidade 	 

Estado de . 	 declarado em Termo de Posse e. conforme deliberação da . . 	 reunião do 

Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco — Chesf, realizada em 

	 e por seu Diretor de Engenharia e Construção, 	  brasileiro, casado, 

profissão 	 portador da cédula de identidade o' 	 - SSP/PE. CPF/MF n° 	 

domiciliado na Rua 	n° 	Apartamento n° 	bairro 	 cidade 	 Estado de  

	conforme Ata da ...... Reunião do Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica 

do São Francisco-' Chesf. realizada em 	 neste ato representada pelo seu procurador, Mário 

Jorge Cardoso de Oliveira, estabelecido por procuração pública lavrada no livro no 	  

folhas n° 	do oitavo Oficio de Notas do Recife em data de 	 cujas cópias autenticadas 

ficam arquivadas nestas Notas e o traslado me foi exibido e fica arquivado em Cartório, e do outro 
lado, corno OUTORGADO DONATÁRIO, o MUNICÍPIO DF. PAULO AFONSO, com 

endereço na Avenida Apolônio Sales, n° 925. Centro. Paulo AfonsollA. CEP 48608-901, inscrito 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. sob 6 n° 14217.327/0001-24. representado neste ato, 

pelo seu Prefeito. o Sr. 	 brasileiro. casado, portador da Cédula de Identidade n2 	 e 

inscrito no CPF sob o n8 	 residente e domiciliado na Rua 	 na cidade de Paulo 

Afonso/BA,, com Diploma expedido pela Autoridade Judiciária competente em 	 tendo 

tornado posse em 	 conforme Termo de mesma data, cujas identidades e capacidades 

jurídicas são por mim reconhecidas. do que dou fê. Então as Partes, com base no inciso I, alínea 33 

do Artigo 167, da Lei n° 6015/1973 e 541 da Lei n2  10406/2002, ajustaram o seguinte: Clausula 

Primeira: A OUTORGANTE DOADORA é legitima proprietária dos imóveis a seguir descritos: 

Antiga Oficina da Chesf . localizada na Av. Maranhão, Lote n2  3 da Quadra 13, n2  667, bairro 

Capuxú, e do prédio antes denominado COOCHESF. localizado na Rua do Gangorra,_ Lote n2  148, 

da Quadra 12, bairro Alves de Souza, e que resolveu doar referidos imóveis ao município e Paulo 
1 

45'  4""r"t  7.JUIONATo l 1,21 AS aPROTEFOR (.4A PM/LR ALW5 LM SILVA 

nue FlOnalS40.5nese Mimei Aivei ktenetti Peba 0.1SAA. CEP 1005-1,4.FONE,  79 Irál-0916..mat 	tlry.L‘eteujâetaxittaar 	 ' 

Tap0.1Ata OAL/4 ALUO A SILVA 



Afonso, conforme a seguir. Cláusula Segunda: Á OUTORGANTE DOADORA. mediante 

Decisão da Diretoria - DL n2  55.04/2019, datada de 18/11/2019, mija cópia me é exibida e fica 

arquivada em Cartório, resolveu autorizar a DOAÇÃO ao OUTORGADO DONATÁRIO dos 
imóveis citados na clausula primeira, assim descritos: a) Antiga Oficina da Chesf,  , localizada na 

Av. Maranhão, Lote n2  3 da Quadra 13, n2  667. bairro Captuo.i. medindo 2.460m2  de área 

construída, em lote que mede 27.216,72m2. devidamente registrado no Cartório dos Registras 
Públicos sob o n° R1-23.635, em data de 20/12/2018, caracterizado ias plantas e memoriais 
descritivos e a° DGRP-I88/2018 e DGRP-189/2018. avaliado no valor de R$ 1.850.000,00 (hum 
milhão e oitocentos e cinquenta mil reais), conforme laudo de avaliação elaborado pela empresa 
ControlConsulting: b Imóvel denominado COOCHESF, localizado na Rua do Gangorra. Lote n2  

148 da Quadra 12. bairro Alves de Souza. medindo 1.682,71m2  de área construída. em lote que 

mede 1.819,07m2, devidamente registrado no cartório dos Registros Públicos sob o n° R-1-14287, 
datado de 20/12/2018, caracterizado na planta e memorial descritivo de n° APA-DRGP-SPAA-
4479/2007, avaliado no valor de R$ 3.130.000.00 (três milhões cento e trinta mil reais). conforme 
laudo de avaliação elaborado pela empresa Avalie, conforme laudo de avaliação elaborado pela 
empresa ControlConsulting; Clausula Terceira. Da Condição Suspensiva: A transferência da 
propriedade dos imóveis objeto do presente contrato de doação em favor do OUTORGADO 
DONATÁRIO está condicionada a construção do prédio onde será instalada a nova sede da 
Subseção Judiciária da Justiça Federal, nesta cidade, desde que o valor da execução da respectiva 
obra seja equivalente a soma dos valores dos imóveis doados, na forma do projeto apresentado a 
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, e suas respectivas adequações. Cláusula Quarta: a 

transferência da posse do imóvel descrito na alínea "a" da Cláusula Segunda será efetuada na data 

da assinatura do presente contrato, se responsabilizando o OUTORGADO DONATÁRIO pela 
guarda. conservação e segurança do imóvel, bem como pelas obras necessárias à adaptação para sua 
utilização a partir do exercício da posse. Cláusula Quinta: a partir da transferência da posse do 

imóvel descrito na alínea "a" da CM:1SW° Segunda, o OUTORGADO DONATÁRIO será 

responsável pelo pagamento de todas as despesas. tributárias ou não, incidentes sobre o respectivo 
imóvel ou em decorrência de sua utilização, desde que a ocorrência do fido gerador coincida ou seja 
posterior a data da transferência da posse. sendo de responsabilidade da OUTORGANTE 
DOADORA todas as despesas incidentes sobre o imóvel, independentemente de sua natureza 
juridica, anteriores a efetivação da transferência da posse; Cláusula Sexta. Da Reversão: O não 
cumprimento da condição suspensiva prevista na Cláusula Terceira ensejará a reversão dos imóveis 
objeto da presente doação ao patrimônio da OUTORGANTE DOADORA, e incorporar-se-ão aos 
imóveis, independentemente de indenização ou retenção, quaisquer benfeitorias ou construção que 
o OUTORGADO DONATÁRIO introduzir naqueles, salvo no que se refere a móveis e 
equipamentos que possam ser desinstalados sem danos para os imóveis; Cláusula Sétima: Não se 
operará a reversão dos imóveis objeto da presente doação ao patrimônio da OUTORGANTE 
DOADORA nos casos em que o descumprimento da condição suspensiva estipulada na Cláusula 
Terceira ocorrer por culpa/ato de terceiro. ou em decorrência de calamidade pública, caso fortuito 
ou força maior; Cláusula Oitava: Até a efetivação ria transferência da propriedade dos imóveis 
objeto do presente contrato de doação. o OUTORGADO DONATÁRIO não poderá aliená-los ou 
gravá-los com ônus reais ou pessoal. Cláusula Nona: Pela OUTORGANTE DOADORA me 
foram apresentadas a Certidão de Inteiro Teor da matricula dos imóveis, bem como Certidão 
Negativa de Ônus Reais e Pessoais; CND junto As Fazendas Públicas Municipal e Estadual. Esta 
Escritura é isenta do pagamento de taxas e emolumentos, nos termos do parágrafo 32, Artigo 22, da 

Lei Estadual ng 11404/1996. bem como a imunidade do pagamento de impostos previstos no inciso 
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VI, letra "a", parágrafo V do Artigo 150 da Constituição Federal. Me foram apresentadas as 

Certidões Negativas exigidas pelo Artigo 1137 do Código Civil Brasileiro, pertinentes à existência 

de débitos fiscais nas esferas Federal. Estadual c Municipal; Certidão Negativa de Débitos — CND 

junto ao INSS, tal como impõe o Artigo 47. inciso 1. alínea "b" da Lei Federal n2  8212/1991, as 

quais ficam arquivadas neste Cartório. E. por estarem justas e acordadas na melhor forma de direito, 

as Partes declaram que concordam com esta escritura de doação em todos os seus termos e 

condições, juntamente com as testemunhas a todo o ato presentes, comprometendo-se em fazê-la, a 

todo tempo, boa, firme e valiosa, pelo que me pediram que lavrasse este instrumento que lhes foi 

lido, o qual aceitaram e assinam abaixo. Dou fé. Eu Ana Paula Alves da Silva, Tabeliã deste 

Canário, a Doadora COMPANHIA HIDRO ELÉISICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF, e o 

DONATÁRIO, o MUNICAPIO DF2AULO AFONSO/BA.  

Em Testemunho 	 da Verdade. 

-P-aula Afonso..X.du X de-20X  

ANA PAULA ALVES DA SILVA 
TABELIÃ 

P/P COMPANHIA H ORO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF 
OUTORGANTE DOADORA 

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA 
OUTORGADO DONATÁRIO 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

   

Exmo.Sr. Presidente da Cântara Municipal de Paulo Afonso 

PARECER  00  1  /2020 

Chega ao conhecimento da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO FINAL o projeto de Lei de n° 002/2019 de autoria do Chefe do 
Executivo Municipal o qual " DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O 
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO ADQUIRIR BENS !MOVEIS DE 
PROPRIEDADE DA COMPANHIA HIDROELETRICA DO SÃO FRANCISCO 
— CHESF, POR MEIO DE CONTRATO DE DOAÇÃO , NA FORMA DO ART 
34 DA LEI ORGANICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCI 

Instado a se manifestar, passo a opinar: 

O Regimento Interno desta Colenda Casa em seu Artigo 50, g i grafo 10  com suas 

alíneas, estabelece as funções primordiais que deverão ser norteadoras dos atos desta 

comissão, com fulcro no exame técnico das matérias a ela submetidos para estudo e analise, 

para posterior emissão de parecer. 

O presente parecer tem como objetivo a análise sobre a legalidade e 

constitucionalidade do projeto de lei, assim como sua viabilidade jurídica no tocante à lei de 

Responsabilidade Fiscal por parte do Poder Executivo. Ademais, considera o fato da 

competência específica do Poder Executivo Municipal em legislar sobre matéria de conteúdo 

financeiro bem como aquisição de bens imóveis. 

É o relatório 

Passo a opinar 



1— ADMISSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INICIATIVA E 

COMPETÊNCIA. 

O projeto de lei em enfoque está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em 

língua nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrito pelo seu autor, além de 

trazer o assunto sucintamente registrado em ementa, tudo na conformidade do disposto no 

Regimento Interno da Câmara Municipal. A distribuição do texto também está dentro dos 

padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo, restando, pois, 

cumpridos os requisitos de admissibilidade. 

O artigo 30 da Constituição da República dispõe que compete ao município legislar 

sobre assunto de interesse local. Os artigos 102, 103 e 104 atribuem ao Chefe do Executivo 

Matérias que versem sobre a aquisição de bens imóveis 

Art. 102 - O Município, preferentemente à venda ou 
doação 	de 	seus 	bens 	imóveis, 	outorgará 
concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização 
legislativa 	e 	concorrência 	pública 
§1° - A concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando o 
uso 	se 	destinar 	a 	concessionária 	de 
serviço 	público, 	devidamente 	justificado. 
47 
§ 2° - A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas 
urbanas 	remanescentes 	e 	inaproveitáveis 
para edificações, resultantes de obras públicas, dependerá 
apenas de prévia avaliação e autorização 
legislativa dispensada a licitação. As áreas resultantes de 
modificações de alinhamento serão alienadas 
nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. 
Art. 103 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou 
permuta, dependerá de prévia avaliação e 
autorização 	 legislativa. 
Art. 104 - É proibida a doação, venda ou concessão do uso de 
qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos 
públicos. Pequenos espaços destinados à venda de jornais, 
revistas 	 ou 	 refrigerantes, 
dependerão de autorização municipal, proibida sua alienação. 
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Primeiramente, é importante observar que o Projeto de Lei sob análise não contém 

qualquer vício de ordem formal, seja de iniciativa ou procedimental, uma vez que a Lei 

Orgânica do Município admite que a iniciativa das leis cabe também a Prefeitura, bem como 

estabelece a competência material e legislativa do Município de aquisição de bens moveis, 

ainda que onerosa. 

Não obstante a regularidade do direito material, o presente projeto de lei ainda indica a 

previsibilidade das respectivas formas de pagamentos. 

III — CONCLUSÃO 

Ante o exposto, Ante todo o exposto, s.m.j. não encontramos nenhum vício de 

inconstitucionalidade ou de ilegalidade no projeto de lei, em atenção às normas que gerem 

o Município de Paulo Afonso (Lei Orgânica Municipal), e os mandamentos Constitucionais, 

opinando pela APROVAÇÃO em sua totalidade do projeto de Lei em análise. 

É o Voto. 

Paulo Afonso e 27 de Feverei A  de 2020 
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Comissão de Finanças Orçamento Fiscalização e Contas 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

PARECER 	/2020 

EMENTA: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE PAULO 
AFONSO ADQUIRIR BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA 
HIDROELETRICA DO SÃO FRANCISCO — CHESF, POR MEIO DE CONTRATO DE 
DOAÇÃO , NA FORMA DO ART 34 DA LEI ORGÂNICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

Parecer da Comissão de Finanças Orçamento Fiscalização e Contas 

APRESENTAÇÃO 

Trata-se de parecer da Comissão de Finanças Orçamento Fiscalização e Contas , com vistas a 

analisar o Projeto de Lei o° 002/2020, de autoria Do Chefe do Executivo Municipal. 

ANALISE 

O Regimento Interno desta Colenda Casa em seu Artigo 50, parágrafo 2° com suas alíneas, 

estabelece as funções primordiais que deverão ser norteadoras dos atos desta comissão, com fulcro no 

exame técnico das matérias a ela submetidos para estudo e analise, para posterior emissão de parecer. 

O projeto versa sobre matéria de competência do Município em face do interesse local, 

encontrando amparo no artigo 30, I da Constituição da República e no artigo 34, da Lei Orgânica 

Municipal. 

O jurista HELY LOPES MEIRELLES em 

que existem atos de competência exclusi  

obra Direito Municipal Brasileiro (1996) assinala 

. .o Poder Executivo Muni& al e 



autorização 
	 legislativa. 

Art. 104- É proibida a doação, venda ou 	cessão do uso de qualquer fração dos parques, pra 

prévia autorização legislativa ou de aprovação posterior da Câmara para sua perfeição e validade, 

salientando o seguinte sobre a matéria: 

"Em princípio, o Prefeito pode praticar os atos de 

administração ordinária independentemente de 

autorização especial da Câmara. Por atos de 

administração ordinária entendem-se todos aqueles que 

visem à conservação, ampliação ou aperfeiçoamento dos 

bens, rendas ou serviços públicos. Para os atos de 

administração extraordinária, assim entendidos os de 

alienação e oneração de bens ou rendas (vendas, doação, 

permuta, vinculação), os de renúncia de direitos (perdão 

de dívidas, isenção de tributos, etc.) e os que acarretem 

encargos, obrigações ou responsabilidades excepcionais 

para o Município (empréstimos, abertura de créditos. 

concessão de serviços de utilidade pública, etc.), o 

Prefeito dependera de prévia autorização da Câmara. 

Como tais atos constituem exceção à regra da livre 

administração do prefeito, as leis orgânicas devem 

enumera-los. Todo ato que não constar dessa relação é de 

prática exclusiva pelo prefeito, e por ele pode ser 

realizado independentemente de assentimento da 

Câmara, desde que atenda às normas gerais da 

Administração e às formalidades próprias de SUEI 

prática." 

Ressalta-se, que toda aquisição onerosa de imóvel pelo Município, depende de lei autorizativa e de 

laudo de avaliação prévia, podendo dispensar concorrência se o bem escolhido for o único que 

convenha à Administração. 

A Lei (5rganica estabelece ainda : 

Art. 103 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e 



esar arreto 
-Presidente 

Ver. 

Ver. 	 antos 
-Membro- 

jardins ou largos públicos. Pequenos espaços destinados à venda de jornais, revistas ou refrigerantes, 

dependerão de autorização municipal, proibida sua alienação. 

3. DO VOTO 

Em face de tudo quanto exposto , à Luz da Lei Orgânica deste Município, do Regimento Interno 

desta Colenda Casa, e atendendo ao interesse público essa comissão dá parecer FAVORÁVEL ao 

projeto de lei em analise. 

Sala das Sessões em 27 de Fevereiro de 2020 
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