
•)' ~J : /l. " ~~ .:\ ' . /': 
' I MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÃ GABINETE 00 PREFEITO 

MENSAGEM Nº 34/2018 
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Senhor Presidente, ~ v~ 

'>'> ~ 
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~ "' l. _.,#.1 

Senhores Vereadores, ~ 

Q 
6 

O Projeto de Lei que acompanha a presente Mensagem pleiteia autorização }J 
legislativa para permutar o Imóvel Urbano: Lote nº 11 da quadra nº 1.658 do Loteamento Vô ;!:: 
Nino, com área de 2.480,02m2 (dois mil, quatrocentos e oitenta metros e dois centímetros ~ 
quadrados), constante da Matricula nº 52.379 do 1° Oficio Geral de Imóveis da Comarca de 
Pato Branco, avaliado em R$ 567.924,58 (quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte 
e quatro reais e cinqüenta e oito centavos) de propriedade do Município de Pato Branco, por 
parte do Imóvel Urbano: Lote nº 01 da quadra nº 1.747, sito a Travessa Escolástica Tatto, 
esquina com a Avenida Tupy, nesta cidade de Parto Branco, Estado do Paraná, com área de 
729,00m2 (setecentos e vinte e nove metros quadrados), constante da Matricula nº 45.078 do 
1° Ofício Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 569.349,00 
(quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais) , de propriedade de 
Nestor João Bertinato e sua esposa Delesia Colle Bertinato. 

Referida permuta se faz necessária, para implantação da Avenida da Inovação 
que ligará a Avenida Tupi à estrada de Nossa Senhora do Carmo, dando acesso ao Pato 
Branco Shopping, passando pela área onde será construída a nova Prefeitura, na região do 
Bairro São Luís, na zona Norte da cidade. 

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, externamos 
nossos reconhecimentos, rogando aos nobres edis que a matéria seja apreciada em regime de 
urgência. 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI Nº 2..i_/2018 

Autoriza o Executivo Municipal permutar imóveis. 

Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal permutar Imóvel Urbano: Lote nº 11 da 
quadra nº 1.658 do Loteamento Vô Nino, com área de 2.480,02m2 (dois mil, quatrocentos e 
oitenta metros e dois centímetros quadrados), constante da Matrícula nº 52.379 do 1° Ofício 
Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 567.924,58 (quinhentos e 
sessenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e oito centavos) de 
propriedade do Município de Pato Branco, por parte do Imóvel Urbano: Lote nº 01 da quadra 
nº 1.747, sito a Travessa Escolástica Tatto, esquina com a Avenida Tupy, nesta cidade de 
Parto Branco, Estado do Paraná, com área de 729,00m2 (setecentos e vinte e nove metros 
quadrados), constante da Matrícula nº 45.078 do 1° Ofício Geral de Imóveis da Comarca de 
Pato Branco, avaliado em R$ 569.349,00 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e 
quarenta e nove reais) , de propriedade de Nestor João Bertinato e sua esposa Delesia Colle 
Bertinato. 

Art. 2° As despesas com escrituração dos imóveis, serão suportadas pelo 
Município de Pato Branco. 

Art. 3° Os permutantes, Nestor João Bertinato e sua esposa Delesia Colle 
Bertinato renunciam, em favor do Município, o valor da diferença dos imóveis apurada em R$ 
1.424.42 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e qu nta e dois centavos). 

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na da a de sua ublicação. 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 



MORIAL DESCRITIVO 

PROPRIEDADE: Lote 01 da quadra 1747. 

PROPRIETÁRIOS: Nestor João Bertinato e Delesia Colle Bertinato. 

MUNICÍPIO: Pato Branco-PR. 

MATRICULA: 1 º Oficio Nº 45.078. 

ÁREA TOTAL: 1.759,16 m2 

ÁREA A SER DESAPROPRIADA: 729,00 m2 • 

ÁREA REMANESCENTE: 1.030,16 m2 • 

DESCRICÃO 
. 1 i 

Área a desapropriarl729.00 m2 • 

! 

1 

NORTE Confronta-se com o Lote 01 da quadra 1747 ( áre~ Remanescente) por uma distância 
de 67,83 m. · 

LESTE Confronta-se com a Rua Beira Rio, por uma distância de 11,03 m. 
' 

SUL Confronta-se com a Travessa Escolástica Tatto, por uhia distância de 68,00 m. 

OESTE Confronta-se com a avenida Tupi, por uma distâncja de 10,44 m. 

DESCRICÃO 

Área remanescente 1.030,16:m1 • 

NORTE Confronta-se com o Lote 30-J, por uma distância de 68,00 m. 

LESTE Confronta-se com a Rua Beira Rio, por uma distância de 11,47 m. 

SUL Confronta-se com o lote 01 da quadra 1747 (área a desapropriar), por uma distância de 
67,83 m. 

OESTE Confronta-se com a avenida Tupi, por uma distância de 18,18 m. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO, 

RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTA~Gl\f'.EIS 

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 002/2018 

1.1 Trata-se cja avaliação do Imóve! lote 01 da quadra 1747 localizado 
Avenida Tupi esquina com Travessa Escolástica Tatto, matricula 
45.078 do 1° Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Pato Branco. 

1.2 Área avaliada 729,00 m 2 

1.3 

1.4 

Valor avaliado m 2 : R$ 781,00 
1 
1 

1 1 
Valor total dos 729,00 m 2 : R$ 56~.349,,0 

1 1 
1 

1 . 

Pato Bran1co, 06 de março 
1 ! 

ROSANGELA DA SILVA ROSSATII 

de 2018. 



1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO, 

RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGIVEIS 

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 003/2018 

Trata-se da avaliação do Imóvel lote 11 da quadra 1658 localizado 
Rua Assis Brasil, matricula 52.379 do 1° Oficio de Registro Geral 
de Imóveis da Comarca de Pato Branco. 

Área avaliada 2.480,02 m 2 

1 
Valor avaliado m2

: R$ 229,00 ; 1 

Valor total dos 2.480,02 m2 : R$! 567.,24,58 

1 . 
. 1 . 

Pato Blíanco, 06 de ·março de 2018. 
1 • 

SE~A;~A 
ROSANGELÀ DA SILVA ROSSATII 



1º Ofído. . 
REGISTRO GERAL DÉ IMÓVEIS 

Comarca de Pato Branco/PR 
Rua Osvaldo Aranha, 697 

CNPJ N.º 77.780.781/0001-09 

. TITULAR , . 

Elice Soares RibJls 
CP.F 603.278.559-91 · 

,..---FICHA-~~~ 

.01F 

,09de dezembrode2011. . . . ~a§· c??';i/ ' 
IMÓVEL URBANO': Lote nºOl (um) da quadra nº1747 (um mil seteccnto~ e qua1·cnta e sete), 
sita à Trav~sa Escolástica Tntto esquina com a Avenida Tupy, nesta cidade e Comarca ~e Pato 
B·ranco, contendo a área de 1.759,16m1,(HUM MIL SETECENTOS E Cll':l'QUEN')'A E NOVE 
MET~OS E DEZESSEiS CENTÍMETRO~ QUADRADOS), com 'benfei~orías, constituc4a de 
tuna residê\lcia em madeira, coberta de telhas, com a área construída de 63,00m2, dentro dos 
seguu1tes limites~ confrontações: NORTE: confronta com o IOte 30-J, por uma distância de 68,00m; 
SUL:·.coÍlfronta com a Travessa Escolástica Tatto, po~ uma distância 6?,00m; LESTE: 09nfrohta-se 
com o. Rua Beira Rio, por tuna distância de 22,50m; !), a OEST~: couf(onta-se com a Avenida. Tupi, 
por uma distância de 29,25m. As medidas e confrontações foram fornecidas pelàs partes contratantes 
de acordo com ~ · provimento nº60/05, capituío 16, seção 4, Item 16.4.il e. seguiutes de 06.0l .05, as 
quais assu'oúram inteira res'ponsabilidade,pelÓ suprim~nto. Ref. Mnt. rt.2 e Av.3-10.618, R.1 e Mat. 
R.2 e A\•.3-10.619, fylat. R.2 e Av.3~10.6i·o -[<:!? .. ~ro/nº02, deste ~ficio. ·· 

. . . . ",. . . . 
PROPRIETÁRIO: NESTOR JOÃO BERTINATQ, C.I. nºl.755.231-PR, CPF uº244.564.039-34 
e sua· esposo. sra. DELESIA COLLE BERTINATd, C.I. nº4.859.19'.o-6-PR, CPF uº015.362.619" 
47, brasileiros, é~ados sob o .regime de. ~omwiliíi,6 de ben.s, amb.os do comércio, residentes. e 
domiciliados na.Br-158 Km 523t Bom Retiro, nesta cidade de Pato Branco - PR. ·· 

. . 1 . 
1° OFÍCIO DE REGISTRO DE Il\1:ÓVEIS 

CEI '700069.5046-09 . 
Rua Osvaldo Aranha., 697 - CEP 8.5.504-350 - Palo Br1111co - Par1111Íi 

CERTI(ICO, que a presente fotocópia 6 rep~oduçllo fiel ·cla ma!r!culanº 45078. 
· Palo Br1111co, 07/0412015. · · 

r7ooos9so4s-om .. 
ÉUCE SOARÉS RIBAS : 

1.º OFICIO DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS SÁ R\BAS 
RUA OSVALOO ARANHJ\ 697 

CEP 85504·0.1 !i.- • 
Ll'ATO B°HANCO - f '• p~ 

Selo digital: h.5al0. D4oU2 . 41Png -zwKLl . 8FuL 
Consulto o selo om: W\Y\~.firnarpen.com.br: 

.· ~ &fi? 
Peáro.9f.~!l~. 

Escrevente Juramentado 
Portmla 11120·12 

' i: 
i 
' 
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1° Ofício-
REGISTRO DE IMÓVEIS 

Comarca de Palo Branco/PR 

OFICIAL TITULAR · 

Rena ta da Çosla Luz Pacheco Moqlioho 

Matricula nº 52.379 

(LIVRO 2 ~·REGISTRO GERAL) 

MAT~ICULANº 52.379 . 

Protocolo nº 168.880 ~ 11/10/2017. 

IMÓVEL URBANO-· LOTE N° 11 da QUADRA N° ~658 (RESERVA MUNICIPAL) 
. do Loteamento Vô Nino, com área de 2.480,02 (dóis ml~Je quatrocento~ e Óitentà metros é 

dois centímetros· qua9rados), situado na Rua ; Assis B[asil,i pelos ·seguintes· limites e 
confrontações: NORTE~ êotn o lote 12 da quadra 1658 com41,78m e con! Qüinhão riº06 
com 2,20m, fillk com Quinhão nº06 com 50,Bim, e coul os ibtes 05 e 06 lia quadra 1658 

. com i l,25m e 13,00m; LESTE: com· a Rua As.si~ Brasil dom 43,58m, cqm ~ Ruá da Copel 

. com i3,23rn, e com Quinhão nº06 coni 22,83ml.e 10,801h; OESTE: com ~ APRRH com . 

. 3,23m, 9,5lm, 12,57m, 12,40m e 14,50m. Prpfissíonaj re~p,onsá,vel: H~Jana Dagios. -
Arquiteta e Urbanista (CAU Al 12539-7) - RRT nº 5972286. 

• 1 1 

Registr~ anterior: 44.206 do livro nº 02-RG de.stelserviço. l 
' . • • • , • 1 1 

PROPRI:ETÁIUO: MUNIC.íPJO DE PATO! B~NCO, pessoa jmfdica Ú dir~ito, 
publico, CO!Il sede.na Rua Caramuru, Pato Brancó - PR; in~crita no CNP~ sob !1,ó_.76,9?.S.448 

· /0001-54. Dou fé, " · ! · ·" 
1 

Pato Branco, 05 de deíetnbro de 2017. ' ' . 

. 1 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR fornecida no1 hnnol do §12 do ort. 19, da lei 6.015/73. 
Palo Braricó - PR. 2.1 de março de 2018. 17:33:21 . · ! 

1 

FUNARPEN - SELO DIGITAL . N!! OiUQL.Vw B, .zxsAo, ! Contr.Ol~~ 2 
· ·· ·· · ··Consülte esse seTo em htlp: !Lfllnar;prn rnrn.....nr: ., 

.. 
" . -,"'' - .. 

'----"------~---:---:-----~--:----:--:---:---;--- ·S~gue no verso - - -

. ' 
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Pato Branco, 08 de março de 2018. 

Declaração 

Declaro para os devidos fins, que eu Nestor João Bertinato, 

Brasileiro, CPF sob nº 244.564.039-34, cas1do com Delesia Colle Bertinato, 

CPF sob nº 015.362.619-47, Residente e dÓmiciliados nJ BR 158- Km 523, 
1 . 1 

Bom Retiro, nesta cidade de Pato Br~nco-P~, concordo 9om a permuta corri 

o município de Pato Branco, a qual é teita p:elas seguinte'.s áreas: 
1 • ' · 

Parte do Lote 01 da Quadra i 1747,! Bairro Bortot, com 729,00m2
, 

i 1 i 
avaliado em R$ 569.349,00, de minha propÍ!iedade, pelo Lote 11 da Quadra 

1658, Bairro Bortot, com área de 2.480,02~2• àvaliado ~m R$ 567.924.58, 
i : . 

de propriedade do Município de Pato Branco. Declaro ainda que abro mão 
1 

da diferença do valor de R$ 1.424,42 a qual jseria apuradà em meu favor. 

Atenciosamente 

. ~~ilifrrtJZJ;,,_crf --P ~p.fü: . 

CPF sob nº 244.564.039-34 

-~~C-~ 
Delesia Colle Bertinato aÍà 

CPF sob nº 015.362.619-47 

• o" 

ISIQ.--' 



Municipio de 

Pato Branco - PR 
Secretaria Muntcipal de Ptanejamento Urbano 

08 
1.205,03 

Planta da Quadra n °: 

1658 

.·······$·- ·-
· ·"~ .6$ " 

.. ·::··· ~ 

16 ......... · \~ 
......... ·" . 17 610,48 

..... · ·'l.t.~' 437,87 
18 

·- .~ 

.... ~ 
424,22 

<?· 
·"l'· . 

~1.~~ _, . -··-\ 
l 
1 

15 i\ 
614,84 \ 

33,31 . . . . - .- ··· ., 
.. - ·- \ 

- 1 

14 :;;\ 
1 

527,26 \ 

_ .. ·- · ···· ":ii,OÍÍ ·· ·-

I 

' 

' 
~~ 

12 -$ ~ 
639,33 ' 

)bservaçao: Medidas meramente Indicativas, originais devem ser obtidas no registro de Imóveis ou por levanlamento topográlico. IW~fSSO E" ~'A'H 
o~~~tm_t.c.'\:tõ. 

+ÍPPUPB 181 PATO BRANCO 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de __,.~,,.Q.._! ~· 1~G'""""'S.._B""-l'-lro"'"'-'11$"""-'-. _________ _ 

Pato Branco, oq \01t l 00IB.· 

J..~J#f~ 
Presidente 

----------Rttlrl\f8nb6ia. 491. Fone:-(46) 3272-1566-85561-262-oi'a1tu1ll-ancrr=P<orarnr------------i 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapalobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de (k_ "<2. 5'1123\)\<8' . 
• 

Pato Branco, 24 k21t ( W\g 

~~-,,.J~. ~1.~ 
Presidente 

-----------Rua-Araribóia;--49 f - Fu11e. (46) 3212=t50,,.._0 --<8""55"'0~1-2"'6'~-""""a o"""ra=nco="'a"-ra=n.-----------------t 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislatlvo@camarapatobranco.com .br 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de Oai 11 '= S9 i zo !& 

Pato Branco, -0g \ol.J / wtR· 

José Gilson ~Silva - PT 

Presidente 

----------ua-Araribóia, 491 Fene:-(46) 3272-156(pij5561"262-of'atITTll==1''IDarman"'a-------------t 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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r?~~t:k!P~$~ 
Estado do Paraná 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Recebi nesta data, na condição de PROCURADOR JURÍDICO, 

abaixo assinado, conforme estabelece o § 1° do artigo 133-A do Regimento 

Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de .... O .... Q.,..i.~------
nº 5'J 1 Zo\€, · 

' 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Palo Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br 



• 
PARECER JURÍDICO 

PROJETO DE LEI Nº 59/2018 

Em atenção a solicitação efetuada pelo Vereador Fabrício Preis de Mello -
relator da matéria na Comissão de Políticas Públicas, esta Assessoria e 
Procuradoria Jurídica emite o seguinte posicionamento jurídico pertinente ao 
tema objeto da consulta: 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, o qual busca 
obter autorização legislativa para permutar o Imóvel Urbano - Lote nº 11 da 
quadra nº 1.658, do loteamento Vô Nino, com área de 2.480,02 m2, neste 
município de Pato Branco, Estado do Paraná, sem benfeitorias, constante da 
matricula nº 52.379 do 1 º Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca 
de Pato Branco, avaliado em R$ 567.924,58 (quinhentos e sessenta e sete mil, 
novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos, de propriedade 
do Município de Pato Branco, por parte do Imóvel Urbano - Lote nº O 1, da 
quadra nº 1.747, sito à Travessa Escolástica Tatto, esquina com a Avenida 
Tupy, nesta cidade de Pato Branco, contendo área de 729,00 m2, constante 
da matricula nº 45.078 do 1 º Oficio de Registro Geral de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 569.349,00 (quinhentos e sessenta e 
nove mil, trezentos e quarenta e nove reais), de propriedade de Nestor João 
Be11inato e sua esposa Delesia Colle Bertinato. 

Em síntese, justifica o Executivo Municipal em sua Mensagem, que referida 
permuta se faz necessária para implantação da Avenida da Inovação que 
ligará a Avenida Tupi à estrada de Nossa Senhora do Carmo, dando acesso ao 
Pato Branco Shopping, passando pela área onde será construída a nova 
Prefeitura, na região do Bairro São Luis, na Zona Norte da cidade. 

Prevê a proposição, que as despesas com escrituração dos imóveis serão 
suportadas pelo Município de Pato Branco e que os permutantes Nestor João 
Bertinato e sua esposa Delesia Colle Bertinato, renunciam em favor do 
Município, o valor da diferença dos imóveis apurada em R$ 1.424,42 (um 
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos). 

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está acompanhada de mapa de localização, laudo de avaliação 
das respectivas áreas objeto da permuta e matriculas imobiliárias. 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: leglslatlvo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 



Pelo que se denota a permuta apresenta justificativa de interesse público, 
uma vez que o imóvel a ser recebido pela municipalidade servirá para a 
implantação da Avenida da Inovação, cujo traçado ligará a Avenida Tupi à 
estrada municipal Nossa Senhora do Carmo, dando acesso a nova Prefeitura 
Municipal e Pato Branco Shopping a serem construídos. 

A matéria atende ao disposto contido no artigo 69 da Lei Orgânica do 
Município de Pato Branco e no aiiigo 17, inciso 1, alínea "c" da Lei nº 
8.666/93 (Lei de Licitações), que respectivamente, assim preceituam: 

"Art. 69 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou 
permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa." 

"Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, 
será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

1 - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 
constantes do inciso X do art. 24 desta lei;" 

O inciso X do artigo 24 do supra mencionado diploma legal, dispõe que é 
dispensável a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde 
que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia. 

As disposições legais acima transcritas, possibilitam a permuta de bens 
imóveis públicos com particulares, diante a presença do interesse público e 
atendidas as finalidades precípuas da Administração, desde que o preço 
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 
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A avaliação dos imóveis envolvidos na referida permuta foi realizada por 
Comissão de Avaliação, composta por servidores públicos municipais, 
conforme laudo anexo, em atendimento ao que estabelece a Lei nº 4.113, de 
13 de agosto de 2013, que dispõe sobre avaliação prévia para fins e alienação 
de bens públicos municipais. 

Por derradeiro, ressalta-se que as despesas com escrituração dos imóveis 
serão suportadas pelo Município de Pato Branco e que os permutantes Nestor 
João Bertinato e sua esposa Delesia Colle Bertinato, renunciam em favor do 
Município, o valor da diferença dos imóveis apurada em R$ 1.424,42 (um 
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos, conforme 
declaração anexa. 

Ao que pese os imóveis objeto da presente permuta, embora com metragens 
diferentes, terem sido avaliados em valores praticamente idênticos, em tese, 
em razão das características e localização dos mesmos, refogir a análise 
jurídica, recomendamos as com1ssoes permanentes que procedam a 
verificação "in loco" destas condições. 

Cumpridas formalidades legais e diligências de estilo, opinamos em exarar 
parecer favorável a regimental tramitação da matéria, competindo ao douto 
Plenário desta Casa Legislativa a análise e deliberação de mérito. 

É o parecer, SUB CENSURA. 

Pato Branco, 10 de abril de 2018. 

'-----r<:/ ' ,._........_ - -

e ato Monteiro do Rosário 
Jurídico 

Procurad7::. Le · islativo 

·.~ 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 59/2017 

Autor: Executivo Municipal 

Relator: Marines Boff Gerhardt- PSDB 

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal permutar imóveis. 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal, visa obter aprovação do 

Douto Plenário desta Casa de Leis para o Projeto de lei nº 59/2017, que Autoriza o 

Executivo Municipal permutar imóveis. 

ANÁLISE 

O projeto em tela, conforme apresentado em sua mensagem nº 34/2018 tem o 

objetivo de permutar imóvel urbano localizado no Loteamento Vô Nino com área de 

2.480,02 m2 (dois mil, quatrocentos e oitenta metros e dois centímetros quadrados) 

constantes na matricula nº 52.379 de propriedade do Município de Pato Branco, por parte 

do imóvel urbano lote nº 01 da quadra nº 1.747, localizado na travessa Escolástica Tatto, 

esquina com Av. Tupy. Com área de 729,00 m2 (setecentos e vinte e nove metros 

quadrados) constante na matricula nº 45.078. 

A referida permuta é necessária para a construção da Avenida da Inovação que 

ligará a Avenida Tupi á estrada de Nossa Senhora do Carmo, dando acesso ao Pato 

Branco Shopping e área onde será construída a nova prefeitura. 

As despesas com escrituração dos imóveis, serão suportadas pelo Município de 

Pato Branco. 

A diferença de valores entre os terrenos que seria de R$ 1.424,42 (um mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) os proprietários Nestor 
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João Bertinato e sua esposa Delesia Colle Berlinato renunciam a favor do município de 

Pato Branco. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto de Lei, pelo interesse público e pela legalidade, optamos 

por exarar PARECER FAVORÁVEL, á sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 11 de abril de 2018. 

Carlinho Ahto'f:lrléo Polazzo - PROS 
Membro 

M~!f,G~t 
Presidente :r~t~:t ra 

I~ 
~sé~SC 

Membro 
Ronalce Moacir alchiavan - PP 

Membro 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 11 (onze) dias do mês de abril do ano de 2018, às 16h, reuniram-se os membros da Comissão 
de Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabricio Preis de Mello 
(Presidente) e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta 
Comissão. O Presidente da Comissão de Politicas Públicas, F abri cio Preis de Mello abriu a presente 
reunião cumprimentando a todos e em seguida foi explanado sobre o Projeto de Lei Nº 59/2018, 
"Autoriza o Executivo Municipal permutar imóveis" de relatoria do vereador Fabricio Preis de Mello, os 
vereadores componentes da Comissão, deliberaram por unanimidade, pelo parecer favorável a 
tramitação e aprovação. O Projeto de Lei Nº 65/2018, "Altera a Lei Municipal nº 4.057, de 28 de 
junho de 2013, que instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do 
Poder Legislativo do Município de Pato Branco", também de relatoria do vereador Fabricio Preis de 
Mello, os vereadores deliberaram pelo parecer favorável a tramitação e aprovação. O Projeto de 
Lei Nº 19/2018, "Estabelece a forma de transmissão de vídeo em tempo real (online), nos Portais da 
Transparência dos sltios eletrônicos das Administrações Direta e Indireta do Município de Pato 
Branco, da fase de julgamento e classificação de todos os processos licitatórios da administração 
pública municipal", de relatoria do vereador Vilmar Maccari, os pares deliberaram pelo parecer 
favorável a tramitação e aprovação. O Projeto de Lei Nº 170/2017, "Torna obrigatória à divulgação 
dos medicamentos fornecidos na Rede Municipal de Saúde e dá outras providências", de relatoria do 
Vereador Vilmar Maccari, diante aos questionamentos e dúvidas, referentes ao oficio resposta 
encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Vereador Fabricio, proponente da matéria, 
solicitou uma reunião com os técnicos da saúde, da secretaria de ciência, tecnologia e inovação bem 
como com as empresas de software, responsáveis por alimentar o sistema da Farmácia Central, com 
intuito de sanar dúvidas a respeito da matéria, diante ao exposto, Fabrício solicitou ao vereador 
relator, para que o prazo de emissão de Parecer fosse dilatado, após discussão, a extensão no prazo 
foi acatado pelos vereadores componentes da comissão. O Projeto de Lei Nº 142/2017, "Dispõe 
sobre a implantação da Zona Central de Tráfego (ZCT) no município de Pato Branco, delimita 
restrições de circulação de veículos automotores pesados por área, disciplina critérios para 
operações de carga e descarga e dá outras providências", de relatoria do vereador Fabricio Preis de 
Mello, os vereadores componentes da Comissão, por unanimidade, solicitaram dilatação no prazo 
para exarar parecer, tendo em vista que se reunirão com técnicos do Depatran e Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano, para sanar dúvidas quanto à parte técnica da matéria. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata que após lida e aprovada foi assinada 
pelos de competência. 

Pato Branco, 11 de abril de 2018. 

~bl1 
Presidente 

4t~ 
Vilmar Maccari 

Membro 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 59/2018 

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal permutar imóveis. 

Autor: Executivo Municipal. 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em 
epígrafe, obter autorização legislativa para permutar o Imóvel Urbano: Lote nº 
11 da quadra nº 1.658, com área de 2.480,02m2 (dois mil, quatrocentos e 
oitenta metros e dois centímetros quadrados), matriculado no 1º Ofício Geral 
de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 567.924,58 
(quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e 
cinquenta e oito centavos) de propriedade do Município de Pato Branco, por 
parte do Imóvel Urbano: Lote nº 01 da quadra nº 1.747, sito a Travessa 
Escolástica Tatto, esquina com a Avenida Tupi, nesta cidade de Pato Branco, 
com área de 729,00m2 (setecentos e vinte e nove metros quadrados), também 
matriculado no 1 º Ofício Geral de Imóveis desta Comarca, avaliado em R$ 
569.349,00 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove 
reais), de propriedade de Nestor João Bertinato e sua esposa Delesia Colle 
Bertinato. 

Aduz o proponente, através da mensagem em anexo, que a 
permuta se faz necessária, para implantação da Avenida da Inovação que 
ligará a Avenida Tupi a estrada de Nossa Senhora do Carmo, dando acesso ao 
Pato Branco Shopping, passando pela área onde será construída a nova 
Prefeitura, na região do Bairro São Luis. 

Após análise criteriosa da matéria, a Comissão de Políticas 
Públicas optou por exarar PARECER FAVORÁVEL á sua tramitação e 
aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 12 de abril de 2018. 

foiu0 ~;ri ~fll. 
Fabricio p{;'1f.íde ~/i~ó -PSD 

Presidente - Relator 

Vilmar Maccari - PDT 
Membro 
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Estado do Paraná 

CONSULTA 
PROJETO DE LEI Nº 59/2018 

Em atenção a consulta verbal formulada pelo Vereador José Gilson Feitosa da 
Silva - Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, acerca do Projeto 
de Lei nº 59/2018 que tem por objeto a permuta de imóveis para fins de 
implantação da Avenida da Inovação, cujo imóvel de propriedade do 
Município de Pato Branco encontra-se cravado como "Reserva Municipal", 
esta Assessoria e Procuradoria Jurídica, vem complementar o Parecer 
anteriormente exarado, nos seguintes termos: 

Realmente, verifica-se que o imóvel de propriedade do Município ofe1iado 
em permuta, descrito como sendo o Lote nº 11 da Quadra nº 165 8 do 
loteamento Vô Nino, com área de 2.480,02 m2, matriculado sob nº 52.379 do 
1 º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, encontra-se 
cravado como "RESERVA MUNICIPAL". 

Nesse mister, cumpre destacar que a que a Lei Federal n.º 6.766/79 foi editada 
com o fim específico de impedir o crescimento desordenado das cidades, 
tendo estabelecido regras mínimas de parcelamento e desmembramento do 
solo urbano para garantir infraestrutura mínima em todos os bairros da cidade, 
evitando-se, com a reserva da área institucional, que o espaço urbano 
continuasse a representar amontoados habitacionais sem qualquer 
planejamento ou controle estatal. 

Por força de lei federal a aprovação de qualquer loteamento urbano perante as 
prefeituras está condicionada à reserva de parte do imóvel em percentual 
definido em lei municipal, com vistas à construção de praças, escolas, postos 
de saúde e outros equipamentos comunitários necessários ao atendimento dos 
futuros moradores do novo empreendimento, o que se rotula chamar de áreas 
institucionais. 

A Lei n.º 6.766/79, por sua natureza regulamentadora, disciplinou quais são 
os equipamentos mínimos que não podem deixar de constar em todo 
loteamento urbano, ficando a cargo dos municípios, por meio de lei local de 
parcelamento, a definição do percentual do empreendimento destinado a essas 
construções. 
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Os equipamentos comunitários, assim entendidos como áreas reservadas a 
estabelecimentos educacionais, culturais, de saúde, de lazer e similares, 
desempenham papel de grande importância para o equilíbrio sócio-político
cultural-psicológico da população, sendo, portanto, os aprestos do sistema 
social da comunidade previstos para atender as suas necessidades de 
educação, cultura, saúde e lazer. 

A Lei nº 6.766/79 impõe uma interpretação sistemática dos artigos 4°, 17, 22 
e 28 para reconhecer que a inalienabilidade de tais espaços, a sua 
transferência para o domínio público e a obrigatoriedade do Município 
fiscalizar e respeitar os objetivos previstos na lei de parcelamento do solo. 

Embora a norma jurídica em apreço se dirija ao loteador, retirando-lhe de 
forma expressa o poder de disponibilidade sobre as praças, ruas e áreas de uso 
comum, a razão de ser da norma, isto é, o seu espírito, cria limitações à 
atuação do Município, pois, a Administração que fi scaliza não pode violar a 
norma. Por isso, se o objetivo da nmma jurídica é vedar ao incorporador a 
alteração das áreas destinadas à comunidade, não faz sentido, exceto em casos 
especialíssimos, possibilitar à administração fazê-lo. 

Já em artigo publicado, intitulado Bens Públicos Municipais: Desafetação das 
Áreas Verdes e Institucionais (doe. Anexo), o Professor José Andrade Soares 
Neto, Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia -
UFBA, a respeito do tema, assim assevera: 

"Há casos contudo, em que os loteamentos já se encontram ou passam a 
ser servidos pelo conjunto de facilidades urbanas referentes à saúde, 
educação, lazer e demais exigências, não se justificando o uso das áreas 
reservadas ao uso público, para a implantação de novos equipamentos. 
De outro lado, pode ocorrer que as áreas recebidas pelo Município não se 
prestem aos fins originalmente previstos, em face de sua posição ou 
características físicas ou em face de suas dimensões. 

Em tais hipóteses, é razoável admitir a desafetação das áreas e sua 
alienação ou permuta, de modo a permitir, ao Poder Público, melhor 
organizar o uso do solo da cidade e atender aos interesses públicos da 
coletividade. 

( ... ) 
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Nada há, portanto, que possa impedir o Município de continuar a, nos 
casos em que for julgado necessário e com a devida justificativa, 
autorizar e executar a desafetação de áreas de loteamentos, recebidas 
para a implantação de equipamentos comunitários ou áreas verdes, e sua 
venda ou permuta, mesmo porque a lei não impede tais atos, tendo elas 
sido admitidas por decisões do Superior Tribunal de Justiça. (Resp nº 
28058, Relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJU de 
18.12.98, p. 314; RMS 12958/SP - Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança. Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - Terceira 
Turma, DJU de 31.03.03, p.213) 
( ... ) 
Em face de sua autonomia, diante da Lei de Loteamentos (lei Federal nº 
6.766/79) e em face dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, 
nada há que possa impedir o Município de realizar a desafetação de 
áreas de loteamento, recebidas para a implantação de equipamentos 
comunitários ou áreas verdes e sua consequente alienação, desde que 
precedida da necessária autorização legislativa." 

Para corroborar com o acima exposto, a Lei Orgânica do Município de Pato 
Branco, assim preceitua: 

"Art. 9º Ao Município cabe, privativamente, exercer as 
competências previstas nos artigos 17 da Constituição Estadual, 30 da 
Constituição Federal e mais as seguintes: 

II - dispor sobre a utilização, a administração e a alienação dos 
seus bens;" 

Convém ressaltar também, que o Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 
1 O de janeiro de 2002), a respeito do tema, assim estipula: 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 

Art. 99. São bens públicos: 

1 - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças; 
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II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial 
ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de 
cada uma dessas entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se 
dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a 
que se tenha dado estrutura de direito privado. 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 
especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na 
forma que a lei determinar. 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 
observadas as exigências da lei. 

Como se verifica das citações doutrinárias e jurisprudências acima e da 
própria legislação pátria pet1inente ao tema, há possibilidade de desafetação 
de imóveis públicos de uso institucional, mediante autorização legal, todavia 
alertamos que a jurisprudência pátria não é pacífica em relação ao tema. 

Contudo, a Lei Complementar nº 46, de 26 de maio de 2011 , que regulamenta 
o uso, ocupação e parcelamento do solo do município de Pato Branco, em seu 
art. 40, estabelece que: "O Poder Executivo não poderá alienar ou vender 
áreas de uso institucional e nem destiná-las a outros fins, que não os 
previstos nesta lei." 

Diante do que preconiza a legislação municipal de uso, ocupação e 
parcelamento do solo, que veda a alienação de áreas de uso institucional, e 
das Recomendações Administrativas nºs 02 e 03 de 2016 expedidas pelo 
Ministério Público da Comarca de Pato Branco, em caso similar a este, e das 
divergências jurisprudenciais pe11inentes ao tema, recomendamos sejam 
efetuadas as seguintes diligências: 

1 - solicitar ao Executivo Municipal, para que o mesmo informe se 
existem outros imóveis de propriedade do Município de Pato Branco, 
livres e desembaraçados, que poderiam ser ofertados em permuta; 
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II - solicitar ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de alterar 
a redação do art. 40 da Lei Complementar nº 46, de 26 de maio de 2011, 
que regulamenta o uso, ocupação e parcelamento do solo do município de 
Pato Branco, possibilitando a desafetação de áreas de uso institucional, 
estabelecendo as condições necessárias para tanto, levando-se em 
consideração a doutrina e jurisprudência; 

IIl - diante da divergência jurisprudencial existente em relação ao tema 
(desafetação de áreas institucionais), recomendamos ao Executivo 
Municipal, caso julgue pertinente, busque entendimento junto ao 
Ministério Público da Comarca de Pato Branco, para a resolução do caso 
concreto. 

Pelo exposto, recomendamos de forma acautelatória a suspensão da 
tramitação regimental da matéria, até que sejam esclarecidos e/ou 
resolvidos os questionamentos apontados. 

Por derradeiro, requeiro que a resposta desta consulta, seja apensada ao 
Projeto de Lei nº 59/2018, como complemento ao Parecer Jurídico 
anteriormente exarado, em face da importância e complexidade do tema. 

É a manifestação, em 5 laudas. 

Pato Branco, 18 de abril de 2018. 
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Busque aqui. 

faro, Brito & Soares Neto 
Telefone/FAX: 71 3011.8167 

E-mail: contato@fbs.adv.br 

(http://fbs.adv.br) 

1 BENS, PÚBLICOS MUNICIPAIS: DESAFETAÇÃO 
DAS AREAS VERDES E INSTITUCIONAIS 

Bens Públicos Municipais: Desafetação das Áreas Verdes e Institucionais 

José Andrade Soares Neto 
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Determinadas áreas especificadas em projeto de loteamento convertem-se em bens · 
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"~"' públicos após a inscrição ou registro de um parcelamento do solo no ofício predial,~~-} 
tornando-se, pois, inalienáveis e imprescritíveis por natureza. Todavia, em face de sua ' º 

autonomia, diante da Lei de parcelamento do solo urbano (Lei Federal n.º 6.766/79) e em 

face dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice aos municípios que 

pretendam realizar a desafetação de áreas desta natureza, recebidas para a implantação 

de equipamentos comunitários ou áreas verdes, bem como a sua consequente venda ou 

permuta. O referido procedimento deve ocorrer mediante autorização legislativa, 

momento em que a utilização das mesmas, com destinação específica, passa a ter 

finalidade diversa da que lhe fora atribuída na sua afetação originária. 

Palavras chaves: Áreas verdes; áreas institucionais; desafetação. 

1. INTRODUÇÃO 

As áreas institucionais e verdes possuem grande importância social por serem 

instrumentos eficazes para o fornecimento de serviços públicos à comunidade, tais como 

saúde, educação, lazer, além de assegurar um meio ambiente urbano saudável. 

Merecem, dessa forma, atenção especial do governo e da sociedade civil organizada. 

Atualmente, a maioria das cidades brasileiras carece desses bens o que priva sua 

população do fácil acesso a esses serviços. 

Vale dizer que, respeitadas certas exigências (realização de licitação e autorização 

legislativa), os bens públicos são passíveis de alienação (doação, venda, permuta) ou de 

livre disposição de posse (concessão de direito real de uso), após regular procedimento 

de desafetação para o rol dos bens dominiais do município. 

Nesse sentido, o presente artigo trata das questões que envolvem a possibilidade de os 

municípios alterarem a destinação das áreas verdes e institucionais definidas nos 

projetos de loteamento, bem como das razões de ordem política e, sobretudo, jurídica, 

que envolvem a temática. 

Nessa linha de raciocínio, necessária se fez a análise acurada da legislação urbanística 

brasileira, especialmente a lei de parcelamento do solo urbano (Lei n. 0 6.766/79), 

sublinhando seus pontos mais relevantes, dentre os quais, a distinção de loteamento, 

parcelamento e desmembramento e os seus requisitos urbanísticos, além da 

conceituação de áreas verdes e institucionais. 

Ademais, sendo as referidas áreas bens públicos municipais, há necessidade de um 

regime jurídico especial, tendo em vista ser imprescindível para que o Estado tenha 

condições materiais para prestar serviços públicos que lhe são privativos. 

Portanto, somente mediante desafetação, por autorização legislativa, pode ser utilizada 

área institucional ou verde para finalidade diversa da que foi afetada. Preferencialmente a 

alienação deve atingir bens desafetados, todavia, desde que exista o interesse público 

devidamente justificado, não há evidência em tal prática de qualquer violação à 
legalidade ou à moralidade administrativa; pelo contrário, insere-se na autonomia do ente 

político sobre o destino dos bens públicos de sua propriedade. 

17/04/2018 15:48 



BENS PÚBLI COS MUNICIPAIS: DESAFETAÇÃO DAS ÁREA... http://fbs.adv.br/bens-publicos-munic ipais-desafetacao-das-areas-ve ... 

3 de 22 

2. DOS BENS PÚBLICOS 

2.1 CONCEITO 

Uma das principais formas de constatação, pelo administrado, da presença do Estado 

revela-se através do conjunto de bens que caracterizam o seu domínio público 
1

. Tais 

bens são pertencentes a toda coletividade e, nesta condição, devem ser revestidos de 

proteções legais que lhes são peculiares, como a inalienabilidade, imprescritibilidade e 

impenhorabilidade. 

Ao conceituar os bens, a lei civil divide-os em públicos e particulares, definindo aqueles 

como os de domínio nacional pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios
2 

ou a 

outras entidades públicas
3 

de acordo com a pessoa jurídica de direito público a que 
pertencem, sendo particulares todos os demais, por exclusão. 

Para José Cretella Júnior1
, os bens públicos são as coisas materiais ou imateriais, assim 

como as prestações, pertencentes às pessoas jurídicas públicas, objetivando fins 
públicos e sujeitos a regime jurídico especial, de direito público , derrogatório e 

exorbitante do direito comum. 

Já para Helly Lopes Meirelles 
4

, os bens públicos, em sentido amplo, são todas as coisas, 

corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que 

pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e 

paraestatais. 

Importante destacar que os bens públicos apresentam traços que os distinguem dos bens 

particulares. Ambos, como objetos do mundo ou como objeto de direito, estão sujeitos a 

regimes jurídicos diversos, porque os bens particulares de que cuida o direito civil estão 

subordinados a regime jurídico de direito privado, sendo suscetíveis de apropriação por 

parte dos particulares. De outro lado, os bens públicos, regidos pelo direito 

administrativo, estão sob o impacto de regime jurídico de direito público, policiados e 

tutelados pelo Estado, permitindo-lhes o uso geral ou especial pelos administrados ou 

suscetíveis de relações patrimoniais, reguladas pelo direito comum, mas com aspectos 

disciplinados pelo direito público. 

Já Diógenes Gasparini
5 

conceitua os bens públicos como todas as coisas materiais ou 

imateriais pertencentes ou não às pessoas jurídicas de Direito Público e a terceiros 
quando vinculadas à prestação de serviço público. 

Legalmente, a matéria estava posta no Código Civil de 1916 da seguinte forma: 

"Art. 65. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes à União, aos Estados ou 

aos Municípios. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 

pertencerem." 

O atual Código Civil , em seu artigo 98, conceitua como públicos apenas os bens 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros seriam 

particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem ou a atividade por eles exercida . 
Em redação mais apurada, dispôs, in verbis: 
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"Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas d 1 ;:1~- } 

direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que ~ 
pertencerem." 

Destarte, bens públicos, em sentido amplo, são todas as coisas, corpóreas ou 

incorpóreas, imóveis ou móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que pertençam, 

a qualquer título, aos Entes políticos, entidades estatais autárquicas, fundacionais e 

empresas governamentais da União, Estados ou Municípios. 

Para uma compreensão mais profunda dos bens públicos torna-se imprescindível, 

entretanto , o estudo da sua classificação. 

2.2 CLASSIFICAÇÃO 

Diversas são as classificações de bens públicos. Conforme se extrai da doutrina , os bens 

públicos podem ser classificados quanto à: 

a) Titularidade. Podem ser federais, estaduais ou municipais, conforme pertençam, 

respectivamente, à União, aos Estados ou aos Municípios. 

b) Destinação original. Podem ser bens públicos necessários, que se prestam a atender 

interesse coletivo, e bens públicos acidentais, que somente passam ao domínio público 

após determinado ato ou fato. 

c) Natureza física. São de domínio público natural (terrestre, hídrico, aéreo e mineiro) e 

artificial, quando provenientes de obra do homem. 

d) Disponibilidade. Os bens públicos podem ser indisponíveis , ou seja, sua alienação 

está vedada a princípio, uma vez que estão vinculados a uma função específica (como 

ocorre com as áreas verdes e as institucionais) e disponíveis, que são passíveis de 

alienação, desde que observada a disposição legal pertinente. 

e) Destinação. Esta classificação merece especial abordagem, porquanto é a que se 

refere, mais especificamente, ao objetivo proposto. Diante disto, a classificação legal e 

doutrinária dos bens públicos , quanto à destinação, é composta da seguinte forma: 

- Bens de uso comum do povo ou do domínio público. São aqueles cuja utilização é 

destinada à população em geral que, cumprindo os regulamentos , pode livremente 

utilizá-los.
6 

Como bem observa Washington de Barros Monteiro, tais bens pertencem ao 

ente de direito público, seja o Município, Distrito Federal, Estado ou a União, sendo que a 

comunidade dispõe livremente do uso e gozo.
7 

Portanto, são todas as áreas abertas, de 

acesso livre às pessoas do povo que podem utilizá-las, desde que observadas as regras 

impostas pelo Poder Público que, ainda, sob algumas hipóteses, pode exigir uma 

contrapartida para o seu uso, conforme dispõe o art. 68 do Código Civil. As ruas, praças, 

mares e rios são exemplos de bens de uso comum do povo, de acordo com o já 

mencionado art. 66 do mesmo diploma legal que traz rol meramente exemplificativo. 

- Bens de uso especial ou do patrimônio administrativo. São os bens da administração do 

Estado destinados especialmente à execução dos serviços públicos e, por isso mesmo, 

17/04/20 18 15:48 



BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS: DESAFETAÇÃO DAS ÁREA... http://fbs.adv.br/bens-publicos-municipais-desafetacao-das-areas-ve ... 

5 de 22 

são considerados instrumentos desses serviços.ª Sua função está diretamente 

relacionada à atividade do Ente estatal a que pertencem e, portanto, são afetados a estes 

fins. Por isso, é vedada, a princípio, a sua alienação. São exemplos desta categoria de 

bens o edifício do Paço Municipal, da Câmara de Vereadores, o Palácio do Planalto, bem 

como o Estádio e o Teatro Municipal. 

- Bens Dominicais ou do patrimônio disponível. Também chamados de dominiais, são 

bens que fazem parte do patrimônio da pessoa jurídica de direito público, assim como os 

demais, porém, podem ser utilizados e alienados tal como os bens pertencentes aos 

particulares. Desta forma, conforme leciona Silvio Rodrigues, são bens dos quais o poder 

público é titular da mesma maneira que a pessoa de direito privado é dona de seu 

patrimônio
9 

e, portanto, são regidos por normas de direito privado. 

Tal divisão é uníssona entre os publicistas, que está posta no Código Civil de 2002, art. 

99: 

"Art. 99. São bens públicos: 

1 - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

li - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os 

de suas autarquias; 

Ili - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 

como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades." 

Diante dessa classificação, conclui-se que esta última espécie de bens possui caráter 

exclusivamente patrimonial. Contudo, como bem observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
10

, 

hoje já se entende que a natureza desses bens não é exclusivamente patrimonial. A sua 

administração pode visar, paralelamente, objetivos de interesse geral, pois, não raro, 

esses bens são utilizados em benefício da coletividade. 

No tratamento dos bens públicos, é necessário lembrar que todos estão sujeitos à 

administração do Poder Público no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, o que 

justifica a importância de analisar mais profundamente o assunto sob o aspecto jurídico 

administrativo, tendo em vista o tema objeto do presente estudo. 

Os bens de uso comum do povo e de uso especial são as maiores expressôes da 

atividade administrativa pública destinada à população em geral. Por isso, sua alienação 

está sujeita a maiores limitaçôes que dos demais bens públicos, o que será mais bem 

estudado a seguir. 

3. DA AFETAÇÃO E DESAFETAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 

Como já analisado, quanto à destinação, os bens públicos podem ser de uso comum do 

povo, de uso especial, ou dominicais. Nas duas primeiras situações, os bens possuem 

finalidade específica, ou seja, estão afetados a alguma atividade pública. Logo, qualquer 

bem que passe a integrar o domínio público serà regido pela norma que o tutelará, nos 

17/04/2018 15:48 



BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS: DESAFETAÇÃO DAS ÁREA... http://fbs.adv.br/bens-publicos-municipais-desafetacao-das-areas-ve ... 

6 de 22 

~~~ 
casos de bem de uso comum do povo ou de uso especial, estarão afetados à finalidade \ÍF,;3:l 

0J 
que se destinam, como, p. ex., a aquisição de um imóvel para servir de praça ou , no caso ~ 
de bem de uso especial, para servir de sede a uma autarquia . 

Cumpre ressaltar que afetar é atribuir ao bem uma destinação pública que não possuía. 

Deste modo, os bens dominicais, por sua natureza, estarão sempre desafetados, pois 

não possuem destinação ou, até mesmo, utilização. Pode-se dizer que as chamadas 

áreas institucionais (em que se incluem os espaços livres), são afetadas para comportar 

equipamentos comunitários de educação, cultura, saúde, lazer e similares. 

Para José dos Santos Carvalho Filho 
11

, pode-se conceituar afetação como sendo o fato 

administrativo pelo qual se atribui ao bem público uma destinação pública especial de 

interesse direto ou indireto da Administração. 

Por outro lado, a desafetação consiste na alteração da destinação do bem, de uso 

comum do povo ou de uso especial, para a categoria de dominicais, desonerando-o do 

gravame que o vinculava a determinada finalidade. A desafetação poderá ocorrer por fato 

jurídico, ato administrativo ou lei. Quando o bem for de uso comum do povo poderá, em 

regra, ser desafetado por lei, ou ainda ter sua destinação alterada para uso especial. 

Portanto, o bem se diz desafetado quando não está sendo usado para qualquer 

finalidade pública. Diógenes Gasparini conceitua desafetação como o inverso de 

afetação, ou seja, é o fato administrativo pelo qual um bem público é desativado, 
deixando de servir à finalidade pública anterior.

12 

Tais institutos demonstram que os bens públicos não se perenizam, em regra, com a 

natureza que adquiriram em decorrência de sua destinação por um loteamento, como 

exemplo. Até mesmo os bens de uso comum do povo, disciplina José dos Santos 

Carvalho Filho 
13

, podem sofrer alteração em sua finalidade e, por terem natureza de fatos 

administrativos, independem de forma para se apresentarem. Embora alguns 

doutrinadores entendam a necessidade de haver ato administrativo para consumar-se a 
afetação ou a desafetação, os fatos administrativos podem ocorrer mediante a prática de 

ato administrativo formal, como através de fato jurídico de diversa natureza.
14 

Desse modo, a afetação e desafetação podem ocorrer tanto por ato administrativo ou por 

lei, sendo vinculado a cada uma dessas formalidades de acordo com a sua origem. Caso 

o bem seja afetado por ato ou lei, este poderá ser desafetado através do mesmo 

mecanismo da afetação, ato ou lei, respectivamente. Havendo, portanto, a desafetação 

de forma adequada, desde que não haja vedação constitucional, qualquer bem pode ser 

transformado em dominial e alienado. 

A competência para desafetar está consagrada constitucionalmente aos entes públicos. 

Através da autonomia conferida constitucionalmente o que garante aos Entes Públicos o 

direito de, com as devidas ressalvas legais, dispor de todos os bens que estão sob o seu 

domínio. 

Por fim, a formalidade, pela qual se processa a alteração da finalidade do bem quanto ao 

seu fim público mostra-se irrelevante quando, de outro lado, encontra-se uma 
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necessidade em propiciar utilidade ao bem como prevalência da supremacia do interesse 

público. Desse modo, quando há um bem afetado, mas inutilizado ou inservível à 
coletividade, mostra-se adequada à desafetação e posterior alienação do bem, tendo 

como premissa maior o interesse público envolvido. 

Quando o artigo 67 do CCB preceitua que os bens públicos são inalienáveis, isso 

significa que o são somente enquanto destinados ao uso comum do povo ou a fins 

administrativos especiais, isto é, enquanto tiverem afetação pública (destinação pública 

específica). Desafetados os bens públicos, seja através de lei, fato ou ato administrativo, 

eles poderão ser alienados, transformando-se em bens dominiais. 

4. DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

É comum observar, no Município do Salvador e em diversas outras municipalidades, que 

as áreas verdes e institucionais dos loteamentos aprovados e registrados (espaços livres, 

vias de comunicação, parques, jardins, praças, áreas de lazer ou recreio, áreas para 

equipamentos públicos ou comunitários etc.) têm sido consideradas pelas Prefeituras e 

Câmaras Municipais como bens públicos de seu patrimônio ordinário. 

Vale dizer que, nessa concepção, respeitadas certas exigências de licitação e 

autorização legislativa, eles são passíveis de alienação de seu domínio (doação, venda, 

permuta etc.) ou de livre disposição de posse (cessão de uso, concessão de direito real 

de uso etc.), após regular processo de desafetação para o rol dos bens dominiais do 
. , . 15 

mun1c1p10. 

Essa prática é corriqueira para a formação dos chamados loteamentos, figura de nosso 

ordenamento jurídico que integra o instituto do parcelamento do solo urbanizável. 

Percebe-se que tanto o parcelamento do solo urbano como as demais questões 

urbanísticas, carecem, no direito brasileiro, de uma regulamentação mais abrangente, 

pois até pouco tempo não despertava o interesse do Poder Público e de alguns setores 

da sociedade, além dos empresários, que pouco respeitavam qualquer regra ao criar e 

comercializar loteamentos. 

Dessa forma, a Lei Lehmann (Lei n. 0 6.766/79) foi elaborada para mudar uma situação 

que se agravava, tendo em vista a grande explosão populacional que ocorria na maior 

parte das cidades brasileiras e, apesar de apresentar falhas e omissões quanto a 

algumas questões, trouxe, outrossim, inúmeros benefícios que devem ser destacados. 

Com o advento da supracitada lei urbana, a Administração Pública da União, dos 

Estados e dos Municípios, passou a coordenar e disciplinar o crescimento urbanístico 

brasileiro, de forma a proporcionar um meio ambiente urbano mais saudável. 

Houve uma maior contribuição dos loteadores e da própria Administração Pública a fim 

de se buscar uma preservação ambiental, por intermédio de uma inédita lei de âmbito 

nacional que tratasse da matéria urbanística, estabelecendo obrigações aos loteadores e 
conferindo poderes à Administração Pública para preservar o meio ambiente urbano. 

Cumpre salientar também que o referido diploma legal tipificou como crime e estabeleceu 

~ 
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as respectivas penas de determinadas condutas praticadas por pessoas que atuam no :u1s.3'1.__g 
ramo de parcelamento do solo, especialmente no que toca à execução de parcelamentos ·:> ~ 8 

clandestinos e irregulares nas cidades. 

Frise-se, por fim, que a Lei n. 0 6.766/79 concedeu maiores poderes aos mun1c1p1os, 

atribuindo-lhes maior autonomia para coordenação e execução de políticas urbanas de 

interesse municipal. Acerca do tema, vale ressaltar o comentário do doutrinador Sérgio A. 

Frazão do Couto, feito a poucos anos de vigência da referida norma urbana: 

"Ressalte-se a importância que a nova lei conferiu aos municípios, como condutores da 

política de uso do solo urbano, recuperando para esta esfera de poder as rédeas de 

decisão acerca de seus interesses, atualmente tão combatidos com a invasão de outros 

poderes e entidades estranhas aos problemas urbanísticos, como é o caso do INCRA." 

(COUTO, Sérgio A. Frazão do. Manual teórico e prático do parcelamento urbano. Rio de 

Janeiro: Forense, 1981, p. 406). 

As normas urbanísticas desta lei federal, portanto, são de caráter geral e fixam 

parâmetros mínimos de urbanização da gleba e de habitualidade dos lotes, os quais 

podem ser complementados com maior rigor pelos Municípios, para atender às 

peculiaridades locais e às exigências do desenvolvimento da cidade. 

Em conferindo maiores atribuições aos municípios, foi louvável a intenção do legislador 

de limitar os poderes de outros órgãos públicos que não conseguiam cumprir suas 

obrigações já naquela época. É certo, entretanto, que várias questões urbanas passaram 

por grandes e sadias evoluções, após o advento desta lei, como a preservação de 

mananciais, urbanização de áreas destruídas pela erosão, e criação, preservação e 

melhorias de áreas verdes, como bosques e praças, o que se presencia em muitas 

cidades. Contudo, em muitos casos, os poderes públicos municipais não souberam 

administrar a autonomia que passaram a dispor sobre esta importante matéria urbana. 

Não raro, após a aprovação do loteamento, muitos municípios alteram a destinação de 

áreas designadas a toda coletividade, tais como as áreas verdes e as institucionais, o 

que não deve ser proibido tendo em vista a regularidade do processo de desafetação 

para o rol dos bens dominiais das municipalidades. 

4.1 DO PARCELAMENTO, LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO 

O surgimento das cidades e seu crescimento deram ensejo à divisão jurídica do solo, de 

forma a proporcionar uma melhor distribuição de riquezas, evitando que um grande 

número de terras pertencesse a um pequeno número de pessoas o que, sem dúvida, 

impediria o desenvolvimento urbano. 

A partir disso, surgiu o parcelamento, que provém de parcela, palavra de origem francesa 

parcel/e
16

, que se tornou ainda mais importante e fundamental no último século, com o 

crescente êxodo rural e o desordenado crescimento urbano que provocou enormes 

aglomerações humanas em espaços sem qualquer infraestrutura. Assim, viu-se, no 

parcelamento urbano, a única saída para pôr fim ou, ao menos, atenuar este grave 

problema. 
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Parcelar significa fracionar, dividir ou subdividir. O parcelamento do solo é a divisão d ~Fi~,,jS J 
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uma grandeza territorial em número legalmente limitado de grandezas territoriais v, 

menores, regidas e protegidas pelo direito"- Há que se destacar o importante magistério 

de Pontes de Miranda, para quem o parcelamento "é a transformação de terreno em dois 

ou mais de dois: o terreno velho desaparece, surgindo os novos ... ".
18 

Para José Afonso da Silva, o parcelamento urbanístico do solo: 

"( ... ) é o processo de urbanização de uma gleba, mediante sua divisão ou redivisão, em 

parcelas destinadas ao exercício das funções elementares urbanísticas. Importa na 

mudança das dimensões ou confrontações dos imóveis para fins de urbanificação" 

(SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 

p. 166). 

Prossegue o autor ressaltando a diferença entre o parcelamento urbano e o 

rural:"Falamos em parcelamento urbanístico do solo para distingui-lo do parcelamento da 

terra para fins rurais que é assunto do direito agrário, enquanto aquele é de Direito 

Urbanístico." 

Portanto, existe o parcelamento de áreas rurais, que são tão importantes quanto o de 

áreas urbanas, objeto do presente estudo. O parcelamento urbano é o gênero que possui 

como espécies o loteamento e o desmembramento. 

O loteamento possui definição legal no§ 1° do art. 2° da Lei n. 0 6.766/79: 

§ 1°- Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias existentes. 

Partindo-se do princípio de que o loteamento é uma espécie de parcelamento, há o 

requisito básico de que exista, em primeiro lugar, a subdivisão de uma gleba em dois ou 

mais lotes. Para esclarecer a ideia de loteamento, oportuno trazer o conceito mais 

completo de José Afonso da Silva: 

"Loteamento é a divisão das quadras em lotes com frente para logradouro público ( ... ) 

este é um tipo de parcelamento do solo que se configura com o retalhamento de quadras 

para a formação de unidades edificáveis (lotes) com frente para a via oficial de circulação 

de veículos. O termo se refere tanto á operação de lotear como ao seu resultado (área 

loteada)." (SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 296). 

Hely Lopes Meirelles pondera que: 

"( ... )o loteamento é o meio de urbanização e só se efetiva por procedimento voluntário e 

formal do proprietário da gleba, que planeja a sua divisão e a submete á aprovação da 

Prefeitura, para subsequente inscrição no registro imobiliário, transferência gratuita das 

áreas das vias públicas e dos espaços livres ao Município e a alienação dos lotes aos 

interessados ( ... )." (MEIRELLES, Hely Lopes, :Direito de Construir. 1 O. ed. São Paulo: 
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frente à via pública de trânsito, com plena condição para que se possa ali construir e 

morar, respeitadas todas as exigências legais para tanto. 

Tal como o loteamento, o desmembramento é uma espécie do gênero parcelamento e 

está sujeito ao mesmo regime jurídico daquele, por imperativo do art. 11 da Lei de 
Parcelamento Urbano. A já revogada Lei n.º 9.785/99, que alterou a redação do § 2º do 

art. 2°, definia desmembramento como: 

"Art. 2° O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desdobramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e 

municipais pertinentes. 

§ 2° Considera-se desmembramento a subdivisão total ou parcial da gleba em lotes 

destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não 

implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, ressalvados a modificação, a 
ampliação e o prolongamento dos já existentes ou a abertura de uma única via pública ou 

particular de acesso exclusivo aos novos lotes." 

A divisão da gleba em lotes, aproveitando-se toda a estrutura viária já existente naquele 
local, caracteriza o desmembramento e distingue-o do loteamento que sempre implicará 

a criação de novas vias e logradouros públicos, ou ainda na ampliação, modificação ou 

prolongamento das que já existem. Portanto, desmembramento é todo parcelamento que 

não for loteamento. 

Existem, porém, semelhanças entre as duas espécies de parcelamento urbano. A 
principal delas é que, por imperativo da lei de parcelamento urbano, ambas se procedem 

com o objetivo de edificação para fins urbanos, cabendo aos municípios estabelecer 
normas complementares que regulem as construções nestes locais, de acordo com as 

particularidades de cada município. 

4.2 DAS ÁREAS VERDES E INSTITUCIONAIS EM LOTEAMENTOS URBANOS 

A Lei n.º 6.766/79 que, no âmbito federal , atualmente rege o parcelamento do solo 

urbano e traça os contornos gerais para a implantação de loteamentos e 

desmembramentos, em nenhum de seus artigos define o que sejam áreas verdes e 

institucionais. A doutrina e a jurisprudência trazem importantes elementos que auxiliam a 

formação do conceito destas espécies de áreas públicas. 

Áreas institucionais são aquelas que os loteadores devem reservar no loteamento para a 

implantação, pelo Poder Público municipal, de áreas de lazer, equ ipamentos públicos de 
uso comum; enfim, espaços reservados à comunidade. Encontram-se previstas no art. 4°, 

inc. 1, da Lei n.º 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), e podem estar afetadas 

tanto a uso especial , ocasião em que se destinam à instalação de repartições públicas, 

como também ao uso comum do povo (p. ex., ruas e avenidas) . 
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Trata-se, assim, de exigência legal voltada ao loteador de transferir ao Município parte da ·'.') ~ /] 

gleba a ser parcelada para que sejam instalados equipamentos públicos e comunitários, 

como praças, área de lazer e áreas institucionais para a construção de escolas, unidades 

de saúde, repartições públicas, dentre outras. 

O Desembargador Renan Lotufo, em Acórdão proferido no bojo de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ponderou que "as áreas destinadas à implantação de equipamento 

urbano e comunitário e os espaços livres de uso público são áreas institucionais ( ... ). 

Como visto, trata-se aqui de área destinada a sistema de lazer, destacada das áreas 

reservadas ao sistema de circulação, tais como ruas, praças e avenidas. É área 

reservada para fim específico comunitário e de utilidade pública, como é o lazer. "
19 

Denomina-se área institucional a parcela do terreno reservada a edificação de 

equipamentos comunitários. Desse modo, por força da Lei Federal n. 0 6.766/79, em que 

todo loteamento urbano, para ser aprovado perante a Prefeitura, precisa reservar parte 

do imóvel, em percentual definido em lei municipal, para construção de praças, escolas, 

postos de saúde e outros equipamentos comunitários necessários ao atendimento dos 

futuros moradores daquele empreendimento, sendo que, desde a data do registro do 

loteamento, essas áreas, também conhecidas como "áreas institucionais", passarão a 

integrar automaticamente o domínio do município (art. 22), que no caso passa a 
funcionar como verdadeiro tutor da população. 

Destarte, conceitua-se área verde como todo espaço urbano de vegetação formada pelo 

homem ou já existente, formado por um conjunto de elementos materiais voltados para o 

lazer e recreação da população, tais como os bosques, parques ou jardins, desde que 

com vegetação predominante. 

Segundo José Afonso da Silva: 

"( ... )porquanto o que caracteriza as áreas verdes é a existência de vegetação contínua, 

amplamente livre de edificações, ainda que recortada de caminhos, vielas, brinquedos 

infantis e outros meios de passeios e divertimentos leves, quando tais áreas se destinem 

ao uso público. 

( ... ) cumpre apenas acrescentar que nem toda área urbana arborizada entra no conceito 

de área verde. Nestas, o verde, a vegetação, destinada, em regra, à recreação e ao 

lazer, constitui aspecto básico do conceito, o que significa que, onde isso não ocorrer, 

teremos arborização, mas não área verde, como é o caso de uma avenida ou uma 

alameda arborizada, porque, aqui, a vegetação é acessória, ainda que seja muito 

importante, visto que também cumpre aquela finalidade de equilíbrio ambiental, além de 

servir de ornamentação da paisagem urbana e de sombreamento à via pública." (SILVA, 

José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006 

247-248.) 

Desta forma, tem-se que todo o espaço público de loteamento destinado ao sistema de 

circulação, à instalação de equipamento urbano para a comunidade, áreas verdes como 

praças e jardins, os espaços livres de uso da população em geral, vias públicas e áreas 
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destinadas a prédios públicos consideram-se área institucional, uma vez que já definidJl:1,Jí?,...~~ 
assim pelo loteador, no projeto de loteamento, por imperativo legal. -~~D 
As áreas institucionais seriam, segundo o doutrinador José Afonso da Silva, os espaços 

livres, com fins comunitários de utilidade pública, como escolas, hospitais, pronto 

socorros, áreas de convivência de idosos, dentre outros, e os sistemas de lazer, como 

exemplo, áreas reservadas para prática de esportes, assim como todos os espaços com 

fins públicos. Frise-se que, por força da Lei 6.766/79, estas áreas são definidas no 

projeto de loteamento para que estejam disponíveis de forma livre à população a fim de 

que ali encontre um local ideal para o lazer e a recreação. O lazer é a entrega à 
ociosidade repousante, e recreação é a entrega ao divertimento, ao esporte, ao 

b . d 20 rinque o. 

Ambos são direitos sociais constitucionalmente garantidos pelo art. 6° da Carta da 

República: 

"Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta constituição." 

Na redação anterior da Lei Federal n.º 6.766/79, o volume total dessas áreas deveria 

somar, no mínimo, 35% calculado sobre a área total da gleba a ser parcelada. Cabe ao 

Município, por meio de lei, discriminar as finalidades, isto é, o Município deve definir por 

meio de lei o percentual que será utilizado para cada uma das finalidades. Dessa forma, 

encontra-se, nas leis locais, a fixação de percentuais que somam os 35% distribuídos em 

percentuais menores e destinados a vias, praças e outros. 

4.3 DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS E O DOMÍNIO DO MUNICÍPIO 

O bem-estar da população depende de vários fatores que devem, em conjunto, satisfazer 

de forma eficiente todas as necessidades fundamentais à boa qualidade de vida dos 

habitantes de cada lugar. Desta forma, áreas de lazer, como praças e jardins, além de 

ruas e calçadas adequadamente construídas e uma estrutura para os serviços públicos 

essenciais, dentre outros, são algumas das necessidades da comunidade que habitam 

determinado lugar, pois, se assim não fosse, certamente enormes prejuízos causariam a 

toda a coletividade. 

Pela importância do bem maior que é a vida digna, a lei de parcelamento do solo urbano 

impôs algumas condições para a aprovação do projeto de loteamento e foi além, 

delegando ao Poder Público local a faculdade de ampliá-las, de acordo com as carências 

e necessidades de cada região. 

Como procedimento ou atividade de repartição do solo urbano ou urbanizável, o 

loteamento sujeita-se a cláusulas convencionais e a normas legais de duas ordens: civis 

e urbanísticas. As cláusulas convencionais são as que constarem do memorial arquivado 

no Registro Imobiliário: 

Dentre elas, a mais importante é a exigência do inciso 1 e parágrafo único do art. 4°, que 
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foram alterados pela Lei n. 0 9.785/99 e estabelecem que: 

"Art. 4° Os loteamentos deverão atender, pelo menos, os seguintes requisitos: 

1 - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano 

e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à 

densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a 

zona em que se situem. 

E transfere a lei ao legislador municipal a faculdade de estabelecer outros requisitos: 

§ 1º A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do 

Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do 

solo, incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes 

máximos de aproveitamento." 

Ressalte-se que, dentre as alterações provocadas pela Lei n.º 9.785/99, a principal delas, 

sem dúvida, foi a extinção da obrigação do mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) da 

gleba reservada às áreas a que se refere o inciso 1, ou seja, as áreas institucionais, de 

acordo com a conceituação que se fará oportunamente, salvo quando os loteamentos 

tivessem destinação industrial e fossem maiores que 15.000m2 (quinze mil metros 

quadrados), hipótese em que o poder público municipal poderia reduzir este limite 

mínimo. 

Dessa forma, o § 1° deixou de referir-se aos requisitos dispostos no inciso 1. Contudo, 

certamente não se reduziram a importância e, principalmente, a necessidade urbana de 

fornecer à população áreas destinadas a sistemas de circulação, equipamentos urbanos 

e comunitários (segundo o art. 5°, em seu parágrafo único, a estrutura destinada ao 

abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais e 

rede de telefonia e de gás canalizado) e, finalmente, espaços livres de uso público, que 
serão determinados conforme a concentração de habitantes do parcelamento. 

Uma vez observados os requisitos contidos no art. 4°, a Prefeitura Municipal ou o Distrito 

Federal, conforme cada situação, deverão ser solicitados do loteador para que defina os 

parâmetros que deverão ser seguidos pelo projeto de loteamento. Superada esta etapa, 

o projeto deverá ser detalhadamente elaborado e submetido à aprovação daqueles 

mesmos entes da Federação, observado assim o que estabelece o art. 12 da Lei n. 0 

6.766/79. 

Somente após cumprido este procedimento é que o loteamento poderá ser encaminhado 

ao Registro de Imóveis e, a partir daí, por força do art. 22, todas as vias, praças, espaços 

livres e áreas destinadas a prédios do Poder Público e a outros equipamentos urbanos, 

passarão ao domínio do Município, quando então, tais áreas não poderão ter sua 

destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo nas hipóteses 

de caducidade da licença ou desistência daquele, respeitando, portanto, o disposto no 

art. 17. 

Uma vez submetido ao registro de imóveis, as áreas verdes e as institucionais, assim 
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"Art. 22. Desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 

Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e 

outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo." 

Esta forma de transmissão de domínio independe de qualquer outra formalidade, 

bastando, para tanto, o ato de registro do loteamento no Cartório de Imóveis. A partir 

disso, essas áreas passam a integrar o domínio do Município. Tal integração é conhecida 

como concurso voluntário, uma vez que o proprietário da gleba perderá parte da área e o 

ente público a adquirirá. 

Trata-se de ato jurídico perfeito que cria direito adquirido para o Município sobre aquelas 

áreas de uso da população em geral ("As áreas destinadas a vias e logradouros públicos 

passam para o domínio público, independentemente de título aquisitivo e transcrição no 

registro de imóveis" STF, RE 73.044, RT J, 62/465 e RE 71.994, RT J, 62:152-6). Desta 

forma, a municipalidade poderá dispor desses espaços da forma que melhor lhe 

aprouver, respeitados os limites impostos por leis hierarquicamente superiores. 

Ressalte-se, por oportuno, que o particular que, compulsoriamente, cede essas áreas 

para o poder municipal não tem direito de reclamar indenização pelas mesmas, já que 

não há razão para tanto, uma vez que a lei de parcelamento procurou prestigiar o 

interesse público, superior ao particular.
21 

A partir disso , as áreas de uso comum, dentre as quais os espaços verdes e as áreas 

institucionais, não mais poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, exceto nos 

casos de caducidade ou desistência do loteamento, observadas as condições impostas 

pelo art. 23. Frise-se, ainda, que este efeito retroage à data da aprovação do projeto de 

loteamento: 

"Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do 

loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, 

sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta lei." 

É clara a intenção do legislador em transferir ao administrador municipal a função de 

proteger tais áreas públicas, concedendo-lhes o domínio sobre as mesmas, passíveis, 

como se verá a seguir, de serem desafetas. 

5. DA POSSIBILIDADE DE DESAFETAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DECORRENTES DE 

LOTAMENTOS 

Como já explicitado, as áreas institucionais possuem classificação, segundo o Código 

Civil Brasileiro, de bens públicos de uso comum do povo, podendo ser áreas de saúde, 

verde ou escolar. 

Dentro deste conceito, os imóveis somente podem ser alienados após a sua desafetação , 
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bem especial o imóvel se torna um bem dominical, que pode ser alienado por permuta. :Wtõ: 
Nesse sentido, têm-se os artigos 100 e 101 do Código Civil Brasileiro: 

"Ar!. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, 

enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da 

lei." 

Merece transcrição a opinião Hely Lopes Meirelles, em seu Direito Municipal Brasileiro, 

14ª edição: 

"Os bens públicos, quaisquer que sejam, podem ser alienados, desde que a 

Administração satisfaça certas condições prévias para sua transferência ao domínio 

privado ou a outra entidade pública. O que a lei civil quer dizer é que os bens públicos 

são inalienáveis enquanto destinados ao uso comum do povo ou a fins administrativos 

especiais, isto é, enquanto tiverem afetação pública, ou seja, destinação pública 

específica. Exemplificando: uma praça pública ou um edifício público não podem ser 

alienados enquanto tiverem esta destinação, mas qualquer deles poderá ser vendido, 

doado ou permutado desde o momento em que seja, por lei, desafetado da destinação 

originária que tinha e transpassado para a categoria de bem dominial, isto é, do 

patrimônio disponível do Município." (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal 

brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 440/441). 

Quando a Lei n.º 6.766/79 exige, nos loteamentos, a destinação de áreas para a 

implantação de sistemas de circulação, de equipamentos urbanos e comunitários, bem 

como de espaços livres de uso público, proporcionais à densidade de ocupação da gleba, 

tal como previsto no plano diretor ou na lei referente à zona de situação do imóvel (art. 

4°), impõe uma regra cuja intenção é garantir condições adequadas de urbanização. 

Deseja, de um lado, obrigar o cumprimento da legislação urbanística existente e, de 

outro, proteger os interesses dos que vão residir no loteamento, aos quais são devidas 

condições básicas para o exercício da vida comunitária, da cidadania e da inserção no 

meio urbano. 

O ar!. 17 da Lei, com efeito, preceitua: 

"Ar!. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do 

loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, 

sendo, neste caso, observadas as exigências do ar!. 23 desta Lei." 

Pela simples leitura do texto legal, em momento nenhum tal dispositivo impede o 

Município de desafetar os bens de uso comum do povo existentes em loteamentos e a 

sua posterior alienação. A regra é endereçada ao !ateador, tal como consta do destaque 

dado acima. Se geral fosse a regra, dirigida a todos ou dirigida, também, ao Município, a 

expressão "pelo loteador'' seria desnecessária, sendo certo que as leis não possuem 
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palavras ou expressões desnecessárias, inócuas, sem sentido. Se, na hipótese presente, ;: 'L\Z. º~ 
Efls--g; 

diz a norma "pelo loteador", a proibição contida no artigo é destinada, única e-:':> 2.- >l' 
~ 

exclusivamente, ao loteador. 

Assim, deve-se entender como possível a desafetação de áreas recebidas pelos 

Municípios em processos de loteamento, se presente o interesse público, em face da 

autonomia municipal e diante da inexistência de impedimento da Lei Federal. 

A permuta de bem público, como as demais alienações, exige a autorização legal e 

avaliação prévia, mas não exige licitação, pela impossibilidade de sua realização, uma 

vez que a determinação dos objetos de troca não admite substituição ou competição 

licitatória, conforme o doutrinador Hely Lopes Meirelles.
22 

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser plenamente 

possível a desafetação, sendo que a alteração da categoria de uso das áreas só pode 

ser realizada mediante lei.
23 

A Terceira Turma já se posicionou acerca da exigibilidade de 

autorização legislativa para a realização de alienação de bem público imóvel para a 

realização de alienação de bem público imóvel.
24 

Apesar disso, alguns interpretam que a autorização legal para a desafetação da categoria 

de bem recebido pelo Município, para o fim de lhe dar destinação diferente da 

originalmente prevista, necessária em todos os casos, pode não ser suficiente com 

relação às áreas transferidas em processos de loteamento. Nessa alternativa, pode ser 

exigível a prévia concordância dos adquirentes de lotes (art. 28 de Lei n. 0 6.766/79). 

Diz o mencionado art. 28: 

"Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá 

de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como 

da aprovação pela Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo 

ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original, com a 

devida averbação". 

Impõe-se a regra diante do fato de que, ao adquirir o lote, o comprador torna-se titular do 

uso e goza de uma parcela de terras inserida num conjunto, o loteamento, que segundo o 

projeto, aprovado pela Prefeitura e inscrito no Registro de Imóveis, contém áreas verdes, 

áreas destinadas a equipamentos públicos e comunitários e um arruamento pré-definido. 

Qualquer alteração no loteamento afeta, desse modo, o direito de cada qual dos 

adquirentes, conforme ensina José Afonso da Silva: 

"A inscrição do loteamento produz os seguintes efeitos urbanísticos: a) legitima a divisão 

da gleba em lotes, com a perda da individualidade objetiva do terreno loteado e a 

aparição das individualidades objetivas dos lotes; b) torna imodificável unilateralmente o 

plano de loteamento e o arruamento; c) transfere para o domínio público do Município e 

torna inalienáveis, por qualquer título, as vias de comunicação, e os espaços livres e as 

áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentosurbanos, constantes dos 

planos de arruamento e loteamento e do memorial, independentemente de qualquer 

outro ato alienativo. 
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As modificações no plano de loteamento são geralmente admitidas, mediante autorização ·• ~ ,? 

da Prefeitura, desde que se observem as normas vigentes sobre o assunto, bem como 

do adquirente de lote ( ... )". (ln Direito Urbanístico Brasileiro, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1981, pp. 391-3). 

Veja-se, contudo, que a lei trata dos "adquirentes de lotes atingidos pela alteração". Não 

de todos os adquirentes de lotes, salvo se todos forem atingidos, o que não corresponde 

ao intuito ou à previsão da lei, que os individualiza. O Tribunal de São Paulo tem firmado 

entendimento de que só em casos muito específicos pode a desafetação ser anulada, 

como ocorre em casos que não hà interesse público envolvido.
25 

No julgado envolvido, 

estava em jogo regra específica da Constituição do Estado de São Paulo, que dispõe: 

"Art. 180. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 

urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: ( ... )VII - as áreas definidas em projetos 

de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão, em qualquer hipótese, 

ter sua destinação, fim e objetivos originalmente estabelecidos alterados." 

A decisão estava escudada em regra somente válida para o Estado de São Paulo. A 

desafetação de áreas de uso comum do povo, como exemplo das áreas institucionais e 

verdes, não encontra proibição na Lei Orgânica do Município do Salvador e na legislação 

pertinente, sendo então passíveis de ocorrer, atendendo, assim, ao interesse público, e, 

de modo especial, aos reclamos e necessidades dos adquirentes dos lotes.
26 

Há casos, contudo, em que os loteamentos já se encontram ou passam a ser servidos 

pelo conjunto das facilidades urbanas referentes à saúde, educação, lazer e demais 

exigências, não se justificando o uso das áreas reservadas ao uso público, para a 

implantação de novos equipamentos. De outro lado, pode ocorrer que as áreas recebidas 

pelo Município não se prestem aos fins originalmente previstos, em face de sua posição 

ou características físicas ou em face de suas dimensões. 

Em tais hipóteses, é razoável admitir a desafetação das áreas e sua alienação ou 

permuta, de modo a permitir, ao Poder Público, melhor organizar o uso do solo da cidade 

e atender aos interesses públicos da coletividade. 

Ao mesmo tempo, se não ocorrer prejuízo para os adquirentes de lotes, incabível a 

indenização, uma vez que esta só seja válida, só se justifica na ocorrência de danos. 

Inexistindo esses, não cabe cogitar-se de indenização. 

Nada há, portanto, que possa impedir o Município de continuar a, nos casos em que for 

julgado necessário e com a devida justificativa, autorizar e executar a desafetação de 

áreas de loteamentos, recebidas para a implantação de equipamentos comunitários ou 

áreas verdes, e sua venda ou permuta, mesmo porque a lei não impede tais atos, tendo 

elas sido admitidas por decisões do Superior Tribunal de Justiça.
27 

Argumentar ao 

contrário, significa dizer que a sociedade não progride, que os comportamentos são 

imutáveis, que as necessidades de hoje serão as mesmas no final da próxima década. 
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"A autonomia administrativa confere ao Município a facu ldade de organizar e prover seus 

serviços públicos locais, para a satisfação das necessidades coletivas e pleno 

atendimento dos munícipes, no exercício dos direitos individuais e no desempenho das 

atividades de cada cidadão. Essa autonomia abrange a prerrogativa de escolha das 

obras e serviços a serem realizados pelo Município, bem como do modo e forma de sua 

execução ou de sua prestação aos usuários." (in "Estudos e Pareceres de Direito 

Público", cit. por Fábio Nadai Pedro, opus cit.). 

E aduz Fábio Nadai Pedro: 

"Logo, a destinação dos bens públicos integrantes do patrimônio municipal possuem 

destinação cambiável, segundo os superiores interesses da comuna. Com efeito, Alfredo 

Buzaid, citado pelo Des. Oetterer Guedes, ensina: "O bem público de uso comum pode 

sofrer modificações em sua qualificação jurídica, e tornar-se alienável, sempre que a 

Municipalidade, para atender a fins urbanísticos, lhe retire a condição de bem de uso 

comum, por lei especial devidamente sancionada pelo Chefe do Executivo." (T J/SP -

ADln nº 39.949-0/0-00 - São Paulo - voto nº 17.309). 

Na mesma trilha , Vicente Ráo consigna: 

"É preciso considerar-se que os bens públicos conservam sua qualificação peculiar, 

enquanto realizam o destino correspondente à sua respectiva categoria, perdendo-a, 

consequentemente, quando, por determinação legal, receberem destino outro ou 

diverso." (in "O Direito e a Vida dos Direitos" apud, Des. Oetterer Guedes, T J/SP, ADln nº 

39.949-0/0-00 - São Paulo - voto nº 17.309). 

Em face de sua autonomia, diante da Lei de Loteamentos (Lei Federal n. 0 6.766/79) e em 

face dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, nada há que possa impedir o 

Município de realizar a desafetação de áreas de loteamento, recebidas para a 

implantação de equipamentos comunitários ou áreas verdes e sua consequente 

alienação, desde que precedida da necessária autorização legislativa. 

6. CONCLUSÃO 

Com o advento da Lei Federal n.0 6.766/79, a Admin istração Pública da União, dos 

Estados e dos Municípios, passou a coordenar e disciplinar o crescimento urbanístico 

brasileiro, de forma a proporcionar um meio ambiente urbano mais saudável , de modo a 

impedir o crescimento desordenado das cidades, tendo se estabelecido regras mínimas 

de parcelamento e desmembramento do solo urbano. 

O legislador federal determinou que em todo parcelamento para fins urbanísticos deverá 

ser reservada área mínima, em percentual estabelecido pela legislação local, para 

implantação de sistema de circu lação, equipamentos urbanos, comunitários e espaços 

livres para uso público, proporcionais à densidade de ocupação (art. 4° da Lei Federal n.º 

6.766/79), sendo que, desde a data do registro do loteamento, essas áreas, também 
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conhecidas como áreas institucionais, passarão a integrar automaticamente o domínio do ~F~is ~ 
~ . e 

município (art. 22), que no caso passa a funcionar como verdadeiro tutor da população. i 'º 
Assim, tais áreas seriam afetadas por lei como de uso comum do povo. 

Vale dizer que, após regular processo de desafetação para o rol dos bens dominiais do 

município, não há óbice ou afronta constitucional a alienação (doação, venda, permuta) 

ou a livre disposição de posse (concessão de direito real de uso) de bens públicos 

oriundos de loteamento que se mostram inservíveis ao interesse público, desde que 

sejam respeitadas certas exigências (realização de licitação e autorização legislativa). 

Insere, pois, na competência discricionária da Administração em resolver qual a melhor 

finalidade a ser dada a estas áreas institucionais e verdes oriundas de loteamento, tendo 

sempre em vista a real necessidade de propiciar utilidade ao bem público como 

prevalência da supremacia do interesse público. 

As referidas áreas foram colocadas sob a tutela do Município para preservar os 

interesses dos administrados, principalmente os adquirentes dos lotes. A importância 

desse patrimônio público deve ser aferida em razão da importância de sua destinação 

tendo em vista sua função ut universi, o que implica, em muitos casos, a necessidade de 

desafetá-lo, através de lei ou ato administrativo, permitindo a alienação como qualquer 

bem de particular, transformando-se em bens dominiais e resguardando o interesse 

público envolvido. 
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MINISTÉRIO'. 
·.do Estado do Paraná 

RECOMENDAÇÃÓ ADMINISTRATIVA Nº 03/2016 

' , 
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério. Público 

· ~xpedir recomendcição administrativa aos órgãos e .. entidades d~ Adminis!Íação 
. . . 

Pública Estadual, direta ou indireta, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, 

da Lei Federal nº 8.625, de 12 de feyereiro de 1993; 

CONSIDERANDO as d.isposições insertas no c'!pul 

do artigo 37 da Constituição F~deral, qu seja, de que a Administração Pública 

direta e indireta de quálquer dos Poderes da .União; dos Estados, do Distrito 
~ - . . 

Federal e dos · Municípios obedecerá aos principias de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e efieiência; 

CONSID!õ.RANDO que <)pós a expedição da 

Recomendação Administrativa nº 02/2016, verificqu-se nos autos de Inquérito 
'. 

Civil.nº MPPR-0105.16.000062-3, que o Município de Pato Branco efetuou 

permuta com particular também de outros imóveis urbanos que se constituem 

eni área de RESERVA MUNICIPAL: 

Lote h~ 04, da Quadra 1592, régistrado na Matrícula 
i' 

nº 45.266; 1 , ' 
Lote nº 01, da Quadra 1-088, registrado na Matricula . . , 

nº 28. 167; .1 

Lote nº 03, da Quadra 682, registrado na Matricula 
-l._ ' ' • 

,13,949; / 
., 

Lote nº 04, da. QL1adra 682, 

13.950/ 

l 
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. ' 

•• i) 
·' 

LÓte nº 05, da Quadra 682, registràdo na Matrícula 

13.951;/ 
.. 

Lote n~ 06, da Quadra 682, registrado na Matrícula 

13.952;/. 

Lote nº 17, da Quadra 1541, registrado na Matrícula 

· 45.288;"Íodos do 1° Ofício do Registro de Imóveis. 

. I 

CONSIDE.RANDO · que áreas institucionais são 

aque.las que os loteaçjores devem rese'rvar no loteamento para a implantáção, 

pelo Poder Público mun,icipai, dé áreas verdes, ·de lazer, equipamentos 

públicos de uso comum; enfim, espaços reservai;los á coniunidade. 
- . . - ~ 

CONSIDERANDO que áreas . cedidas ao Poder 

Público qua·ndo da realização de loteamentos, tidas com.o institucionais, tem 

previsão legal para destinação espe~íficá, garantindo a preservação de área 
r '• ' • • 

de lazer, ao respeito ao meio ambiente., destinadas ao uso público da 

população, açesso a· serviços essenciais prestados pelo Poder Público e para . 

implementação de equipamentos comunitários, nos termos do artigo 4° e 17 Lei 

6.766/79: 

( . . . . . . ., 

"Art. 17. Os espaços livres de uso comum, ·as vias e praças, as áreas . . . 
destinadas a edifícios públicos e outros equipàmentos urbanos, 

·constantes do projeto e cio memorial descritivo, não poderão ter sua 

destinação aHeradà pelo loteador, desde a·áprovação·do loteamento, salvo . . 
as hipóteses de caduCidade dit licença ou desistência do !ateador, sendo, 

neste caso, observadas as exigências do· .art. 23 desta Lei.". (grifo 

inexistente no original) 
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~ÍNISTÉRIO· 

CONSIDERANDO que . Área Verde e RESERVA 
. } ! 

MUNICIPAL, corno con$ta; nàs escrituras públicas . em questão, são 

disciplinadas pelo mesmo instituto, tidas corno áreas institucionais, 
' 

çtisciplinadas pela Lei Federal 6. 766/96, os quais não podem sofrer destinação 

diversa daquela prevista na LEI; 

CONSIDERANDO que todo esse espaço público 

de loteamento destinado ao sistema. de ·circulação, à implantação de 

equipamento urb9no e comunitário, áreas verdes, éspaços livres de uso pú

blico, vias, praças e jardins, e áreas destinadas a ediflcios públicos 

. consideram-se áreas institucionais, por imposição legal. 

CONSIDERANDO que o que se faz pela Lei Federal 

é uma exigência para os loteamentos de RESERVA desta área institucional e 

·que não há discricionàriedade do Poder Público quanto a sua çlestinação. 

' 
CONSIDERANDO que a própria Lei Complementar 

nº046/2011 do Município de ;Pato Branco, em consonância com a Lei Federal, 

veda a destinação diversa desses bens, conforme artigo 4o', ex vi: 
\ ' . . 

"Art. 40. O 'Poder Exécutivo não poderá alienar ou vender áreas de uso . . . 

· · institucional e nem destiná-las a outros fins, que não os previstos nesta 

Lei" .. 

CONSIDERANDO que os imóveis em questão foram 

permutãdos com particular, ó que é expressamente vedado pela legislação 

federal e municipal,· pois a privatização do uso e ocupação desses benio...-".'"":1.-.... 
. . . . ~ 

gera o desequilíbrio do meio ambiente urbano por ofensa à proporcionali ' e 
. . . . ·~ 
legal das áreas de uso comum .do parcelamento, verdadeiro atentad ~. 60 
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·~ . 

. direitos e interesses difusos, coletivos é indiViduais indisponíveis, de fruir 

os b,e~s de uso comurri do povo sem qualquer limit~ção individual. 

CONSIÓERANDO que · a Constituição Federal 

estabe,lece o dever do Poder Público de conservar o patrimônio público (art . 

.23, 1) e de.defender e preservar o meio ambienté (sem distinção ·da espécie: 

. . - . . . 

urbano ou natural), bem de uso comum do povo e essenciai à sadia qualidade 

de vida (ar!. 225), o que é objeto da Política Nacional do Meio Ambiente 

estatuída pela Lei Federal 6.938/81 .. que: considera o meio amb!ente conio pa

trimônio público; pauta-se pela preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental, proteção da dignidade da vida humana, manutenção do 

equilíbrio ecológico e racionalização do uso do solÔ (arts. 2°, 4°); e vincula o 

Governo. Municipal às suas:diretrizes (art. 5°). 

CONSIDERANDO que a permuta de imóvel público ' 
. . r . 

. destinado a fim' específico pela ·1eglslação não atende ao interesse público, 

mormente porque para ·a realização da obra de contenção no local indicado 

como viável, o Municlpio dispunha e dispõe de outros meios legais; como a 
. . . 

desapropriação ou permuta por outros imóveis do Município livres e 

desembaraçados. 

CONSIDERANDO que b meio ambiente sadio e 

equilibrado é corolário da dignidade da pessoa humaná que, por sua vez, 

cémstitui~se em um dos fundamentos da República Federativa .do Brasil (a1iigo 

1º, inciso Ili, da Constituição Federal); 

CÓNSIDERANDO a possibilidade do administrad 

' 

. ' . . ~ 

público, ANULAR de ofício a seus próprios atos, quando eivadós de vícios ~ . f; 
os tornam ilegais, parqué deles não se originam direitos; j Fl•..Q?Z-. 8 
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" 
l\/IINISTERIO. 

'' ' 

' ' -
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a 

defesà do meio ambiente e patrimônio público; 

o . MINISTÉRIO PÚBLICO DO . ESTADO DO 

PARANÁ, representado pela age'nte ministérial subscrita, no uso de suas 

atribuições legais, nós autos· de Inquérito Civil nº MPPR - 010S.16.000Ô62-3, 

resolve 

RECOMENDAR . ao Município de Pato 

Branco/PR, na pessoa de seu emine'nte .representante legal, -Sr. AugustínhO 

Zucchi, que tome as providências legais e necessárias para anulação de todas 

as permutas realizadas com o· Sr. ·Roque José Schewertz e sua esposa, ·.com 

relação aos imóveis de RESERVA MUNICIPAL supracitados. . 

Assina,se o prazo de 40 (quarenta) dias para que à 

autoridade mencionada. comu'nigue ao Ministério Público quanto à adoção de 

providências na espécie. 

Assevera-se que o não cumprimento da presente, 

sem jus!ificàtivas formais e legais levar_á ao ajuizament9 .das ações cíveis 

cabíveis, sem prejulzo da adoção de outras providências pertinentes. 

, p~; ~L': ~['º ,. 20:_, 
Silvana Cardoso Loureiro 

Promo_tora de Justiça 
5 



GABINETE DO YEREADOR JOSÉ GILSON FEITOSA DA SILVA - PT 

Exmo. Senhor 
Joecir Bernardi 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Req. 131/2018 

Requer a indicação de novo imóvel livre e 
desembaraçado para permuta, referente ao 
Projeto de Lei~:c;p~(20,1~'' que possibilitará a 
origem da Avenida da Inovação. 

Os vereadores infra-assinados, integrantes da Comissão de Orçamento e 
Finanças, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem seja oficiado ao 
Executivo Municipal, solicitando a indicação de novo imóvel livre e desembaraçado 
para permuta, como também os demais documentos necessários para embasar o 
Projeto de Lei 59/2018, que possibilitará a origem da Avenida da Inovação. 

O pedido justifica-se, pois, o imóvel urbano (lote nº11 da quadra nº 1.658) da 
Prefeitura Municipal indicado para a permuta é "Reserva Municipal", e levando em 
consideração o Ar! 40 da Lei Complementar 46/2011, a qual prevê que "O Poder 
Executivo Municipal não poder~ alienar ou vender áreas de uso institucional e nem 
destiná-las a outros fins, que nã'.o os previstos nesta Lei", não poderia ser permutado 
tal imóvel. 

Isso fica evidente na Recomendação Administrativa 02/2016, do Ministério 
Público do Estado do Paraná, através da Promotora de Justiça Silvana Cardoso 
Loureiro, datado de :15 de abril de 2016, o qual cita que o município de Pato Branco 
tome providências para anulação de permuta com relação a imóvel denominado Área 
Verde. 

Em outra Recomendação Administrativa 03/2016, novamente o Ministério 
Público do Estado.· do Paraná, através da Promotora de Justiça Silva na Cardoso 
Loureiro, datado de 12 de maio de 2016, também recomenda providências para 
anulação de todas. as permutas realizadas em relação aos imóveis de Reserva 
Municipal. 

Diante disso, e levando em consideração a importância da permuta para a 
construção da Avenida da Inovação, reiteramos a necessidade de indicação de novo 
imóvel para que a tramitação do Projeto não seja interrompida, prejudicando os prazos 
legais. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 21 de maio de 2018. 

Fone: (46) 3272-1500 85501-262 

Marco Antoni 
M 

Pato Branco Paraná 

e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Ofício nº 38/2018/DA Pato Branco, 8 de junho de 2018. 

Senhor Presidente, 

Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas ao Ofício nº 316/2018-DL, 
de 21 de maio de 2018: 

1. Do vereador Claudemír Zanco - PDT solicitandoque através do departamento competente, 
providencie a execução de serviços de melhorias na estrada da Comunidade de Bela Vista, 
próximo a propriedade do Senhor Valmor Tondello. Este pedido busca atender solicitação 
dos produtores de leite, que estão sendo prejudicados, pois o caminhão encontra 
dificuldades de acesso para o recolhimento e trnnsporte do leite. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

2. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT solicitando que através do departamento 
competente, providencie a substituição das lâmpadas no poste de iluminação pública na 
Rua Timbiras, em frente a residência nº 554, Bairro Menino Deus. Justificamos o pedido, 
conforme solicitação dos moradores, que por questões de segurança estão preocupados 
com a falta de iluminação na referida via. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

3. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva • PT solicitando enviar a esta Casa de Leis 
informações, apresentando os documentos comprobatórios, referentes a obra para melhoria 
do escoamento das águas pluviais na Rua Celeste Mocelin, Bairro Jardim Floresta, no mês 
de maio de 2018, conforme segue: informar o valor gasto com materiais/objeto/mão de obra 
custeados pela Prefeitura Municipal; informar quem realizou a colocação dos tubos e o valor \ 
estimado com a mão de obra; enviar cópia do contrato com a empresa que forneceu a mã,Q 
de obra para essa obra. O pedido justifica-se para o devido acompanhamento. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

\? L "V;)- 5 '3 \ lil:: .1 <g . 
A Sua Excelência o Senhor 
JOECIR BERNARDI 
Presidente da Câmara Municipal 
Pato Branco - PR 
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4. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT solicitando que através do departamento 
competente, seja enviada a esta Casa de Leis, cópia da notificação encaminhada à 
empresa contratada solicitando os reparos no asfalto da Rua Pedro Ivo.Bairro Industrial, 
entre a Rua Pioneiro José Catusso e Francisco Brochado da Rocha. Justificamos o pedido 
tendo em vista que a pavimentação asfáltica foi executada há pouco tempo e a referida rua 
se encontra com vários vícios de construção, conforme fotos: 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

5. Do vereador José Gilson Feitosa da Si lva - PT solicitando enviar a esta Casa de Leis, 
cópia da notificação encaminhada à empresa contratada solicitando os reparos no asfalto 
em toda a extensão da Rua Pioneiro José Catusso, Bairro Industrial. Justificamos o pedido 
tendo em vista que a pavimentação asfáltica foi executada há pouco tempo e a referida rua 
se encontra com vários vi cios de construção, conforme fotos anexas. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

6. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP solicitando que através do departamento 
competente, providencie o recapeamento asfáltico visando manutenção urgente na Rua 
Dom Pedro 1, no Bairro Alvorada, bem como a limpeza do mato no meio da via. Justificamos 
este pedido, atendendo solicitação da população, devido ao péssimo estado da referida via, 
que tem prejudicado a trafegabilidade em segurança dos motoristas e pedestres. Além 
disso, o mato está tomando conta da rua, necessitando urgentemente de limpeza. Ver 
fotos: 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

7. Dos vereadores Claudemir Zanco - PDT e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP 
solicitandoque através do departamento competente, providencie a colocação de faixa 
elevada na Rua General Osório, em frente ao Colégio Carlos Gomes, bem como a 
colocação de placas 'Cuidado Escola', nas vias próximas à Escola. Este pedido busca 
atender à solicitação dos moradores e professores que estão preocupados com a 
segurança dos alunos nas vias próximas as escolas. Um caso pontual é a escola de inglês, 
localizada na Rua Tocantins, esquina com a Rua Brasília, que não possui aviso "Cuidado 
Escola", ou "Área Escolar". 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

8. Dos vereadores Claudemir Zanco - PDT, José Gilson Feitosa da Silva - PT e Marco 
Antonio Augusto Pozza - PSD, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, 
solicitando a indicação de novo imóvel livre e desembaraçado para permuta, como também 
os demais documentos necessários para embasar o Projeto de Lei 59/2018, Mensagem nº 
34/2018, que autoriza o Executivo Municipal permutar imóveis (Implantação da Aven ida da 
Inovação que ligará a Avenida Tupi à estrada de Nossa Senhora do Carmo, dando acesso 
ao Pato Branco Shopping, passando pela área onde será construída a nova Prefeitura, na 
região do Bairro São Luís, imóvel de propriedade de Nestor João Bertinato e sua esposa 
Delesia Colle Bertinato). O pedido justifica-se, pois, o imóvel urbano (lote nº11 da quadra nº 
1.658) da Prefeitura Municipal indicado para a permuta é "Reserva Municipal", e levando em 
consideração o artigo 40, da Lei Complementar nº 46/2011, a qual prevê que "o Poder 
Executivo Municipal não poderá alienar ou vender á~eas de uso institucional e nem destiná
las a outros fins, que não os previstos nesta Lei", não poderia ser permutado tal imóvel. Isso 
fica evidente na Recomendação Administrativa 02/2016, do Ministério Público do Estado do 
Paraná, através da Promotora de Justiça Silvana Cardoso Loureiro, datado de 15 de abril tje 
2016, o qual cita que o município de Pato Branco tome providências para anulação de 
permuta com relação a imóvel denominado Área Verde. Em outra Recomendação 



Administrativa, nº 03/2016, novamente o Ministério Público do Estado do Paraná, através da 
Promotora de Justiça Silvana Cardoso Loureiro, datado de 12 de maio de 2016, também 
recomenda providências para anulação de todas as permutas realizadas em relação aos 
imóveis de Reserva Municipal. Diante disso, e levando em consideração a importância da 
permuta para a construção da Avenida da Inovação, reiteramos a necessidade de indicação 
de novo imóvel para que a tramitação do Projeto não seja interrompida, prejudicando os 
prazos legais. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

9. Dos vereadores Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardt - PSDB, 
Moacir Gregolin - MDB, Rodrigo José Correia - PSC e Ronalce Moacir Dalchiavan -
PP, membros da Comissão de Justiça e Redação, solicitando que seja analisado e 
posteriormente encaminhado a esta Casa de Leis, parecer relativo ao Projeto de Lei nº 
64/2018, de autoria do vereador Claudemir Zanco - PDT (cópia anexa), que institui o 
Processo Simplificado Integrado de Licenciamento Ambiental e Urbanístico, para fins de 
regularização fundiária, mais especificamente quanto às colocações contidas no parecer da 
Assessoria Jurídica desta Casa de Leis, conforme cópia anexa. As informações se fazem 
necessárias para que os membros da Comissão de Justiça e Redação possam emiti r o 
parecer para prosseguir com sua normal tramitação. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

Respeitosamente, / 
t 1 l L~ 

,~\ 1 / ~ 1 / (fÂ -\ 
CLEVF;RSON ~AJ,.ÁG ) 

Diretor do Depatiam~Yo de 1\dmíl'ltstração 
.' \ 
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Secretaria de Planejamento Urbano 

Memorando nº 092 -R/2018 

De: Secretaria de Planejamento Urbano/ Setor de Controle de Bens Imóveis 
Para: Secretaria de Gabinete 
Data: 29 de Maio de 2018. 
Ref: Resposta Câmara 

Venho através deste, responder ao Ofício nº 316/2018-DL onde os Vereadores 

Claudemir Zanco, José Gilson Feitosa da Silva e Marco Antonio Augusto Pozza, onde solicitam 

a indicação de novo imóvel para permuta do projeto de Lei 59/2018, informamos que estamos 

em negociação com o proprietário de outra área, a qual atenda o que diz o artigo 40, da Lei 

Complementar nº 46/2011 e a Recomendação Administrativa 02/2016 do Ministério Público. 

SILVA ROSSATTI 

Chefe da Divisao de Urbanismo 

Atenciosamente, 

EIV)ÉRdo~ CAR\~~ S MICHE~IN 
Se ?etári~~ e1anl amento U)rbano 

CAU/BR: /A 5005-7 

\ / / '-..__.,..-
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Gabinete do Vereador Gilson Feitosa 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 59/2018 

Autor: Executivo Municipal 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a permutar imóveis. 

ANÁLISE 

O Projeto em análise visa permutar Imóvel Urbano Matrícula nº52.379, do 1° 

Ofício Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 567.924,58 de 

propriedade do Município de Pato Branco cravado como "Reserva Municipal", por 

parte do Imóvel Urbano Matrícula nº 45.078, avaliado em R$569.349,00, de Nestor 

João Bertinato e Delesia Colle Bertinato. A justificativa para a permuta é a implantação 

da Avenida da Inovação que ligará a Avenida Tupi à estrada de Nossa Senhora do 

Carmo. 

Vale salientar que o Parecer Jurídico desta casa de Leis elaborado em 1 O de 

abril de 2018, avaliou como favorável a tramitação da matéria, pois, levou-se em 

consideração que a avaliação dos imóveis envolvidos foi realizada por uma Comissão 

de Avaliação, compostas por servidores públicos municipais, conforme laudo em 

anexo ao Projeto, além de atender o disposto no Art. 69 da Lei Orgânica e no aArt.17 

da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). 

Na sequência com base no Parecer Jurídico, as Comissões de Justiça e 

Redação e de Políticas Públicas exararam Parecer Favorável à tramitação e 

aprovação. 

Ao analisar o Projeto, com maior cautela a Comissão de Orçamento e Finanças 

solicitou Parecer Complementar da Assessoria Jurídica, focando no fato de que o 

terreno em permuta estar cravado como Reserva Municipal. Em novo Parecer, 

datado de 18 de abril de 2018, o entendimento é que, verificando a legislação própria 

além de jurisprudências, há possibilidade de desafetação de imóveis públicos de uso 

institucional, mediante autorização legal, "todavia alertamos que a jurisprudência pátria 

não é pacífica em relação ao tema", além disso, analisando a Lei Complementar 

nº46/11 no Art.14 fica expresso que o executivo não pode alienar ou vender áreas de 

Rua Arariboia, 49 1 Fone: (46) 3272- 1500 85501 -262 Pato Branco 
e-mail : legislativo@ camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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Gabinete do Vereador Gilson Feitosa 

uso institucional, nem destiná-las a outros fins. Ademais existem duas 

Recomendações Administrativas n 1 ºs 02 e 03/2016 do Ministério Público de Pato 

Branco, alertando para casos análogos ao verificado no projeto. 

Assim sendo, recomenda o Parecer Complementar, especificamente sobre o 

Projeto em estudo, que o Executivo seja Oficiado a fim de indicar outro imóvel livre e 

desembaraçado para permuta. 

Em resposta Memorando nº 092-R/2018, datado de 29 de maio de 2018, 

assinado pela Chefe de Divisão de Urbanismo, Sra. Rosangela da Silva Rossatti e 

pelo Secretário de Planejamento Urano, Sr. Emerson Carlos Michelin, informam que 

estão em negociação com o proprietário de outra área, a qual atenda o que diz o Art. 

40 da Lei Complementar nº 46/11 e Recomendação Administrativa 02/16 do Ministério 

Público. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo não encontra-se apto a 

seguir seu trâmite normal, devido ao fato de que um novo imóvel será encaminhado 

para permuta, segundo informações do Executivo, o qual deva estar de acordo com a 

legislação vigente. Diante disso, optamos por exarar PARECER CONTRÁRIO à sua 

aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 04 de julho de 201 8. 

Rua Arariboia, 49 1 Fone: (46) 3272- 1500 85501 -262 Pato Branco Paraná 
e-mail : legis lativo@cama rapato branco.com .br - s ite: www.camarapatobranco.com.br 




