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Art. 83 - A alienação de bens municipais, móveis e imó-
veis, subordinada à existência de interesse público devi-
damente justificado, será sempre precedida de avaliação, 
autorização legislativa e licitação, inclusive em casos de 
doação e permuta.

Parágrafo único - Nos casos de doação e permuta, dispen-
sar-se-á apenas a licitação.

Art. 84 – (...);O Município, preferentemente à venda ou 
à doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de 
direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa 
e licitação.

§ 1º. A licitação poderá ser dispensada, por lei, quando 
o uso se destinar a concessionária de serviço público e a 
entidades assistenciais.

Portanto, imprescindível que, para a consecução do obje-
tivo proposto, que seja estipulado prazo para início e tér-
mino das obras, bem como seja definido como encargo 
que o imóvel é para finalidade de construção da sede do 
Consórcio.

Assim, esta doação do terreno a ser efetivada através do 
presente Projeta de Lei, visa atender a edificação da sede 
do Consórcio, e que acarretará, certamente, um aumento 
da receita com ISS, aumento de renda e emprego a muní-
cipes que poderão ser contratados, aumento dos serviços 
indiretos, eis que são 10 municípios consorciados que se 
reúnem constantemente com gestores e seus assessores 
e secretários consumindo produtos serviços neste municí-
pio, estando presente, nesta doação em debate, o interes-
se público.

Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o 
presente Projeto de Lei nº 3.225/2018 à consideração de 
Vossa Excelência e Ilustres Pares, em virtude de ser um 
projeto de relevante interesse público, estou certo de que 
a presente proposição merecerá o apoio e a aquiescência 
para aprovação da matéria.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 26 de junho 
de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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