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EMENTA. CONSULTA. DOAcA0 DE IMOVEL PUBLICO A
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO. ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS. INTERESSE PUBLICO.
1. A doacao de imoveis a entidades sem fins lucrativos so é
possivel dentro das hipoteses constitucionais e legais e
observadas as respectivas vedagoes.
2. A dispensa do procedimento licitatorio para efetivar a
doacao somente pode ocorrer na existencia de comprovado
interesse public() devida e previamente justificado em parecer,
da previa avaliacao do bem e da previa autorizacao legislative
mediante lei especifica, das clausulas de reversao ao
patrim6nio publico e de inalienabilidade, pela entidade
beneficial-la, do bem.
3. A ocorrencia de mais de uma entidade interessada no bem
recomenda a adocao de procedimento licitatorio corn criterios
objetivos de avaliacao para eleger o projeto que melhor se
coadune ao interesse public() e a finalidade de utilizacao do
bem a ser doado.
4. E recomendavel a realizacao de estudo previo que enfoque
a documentacao da entidade escolhida e as circunstancias da
doacao, visando evitar danos ao erario e dar ao Legislativo
subsidios para a autorizacao Iegislativa.
5. E de se alertar que o ato Ingo pode enquadrar-se nas
hipoteses do art. 19, I, da Constituicao Federal, do art. 69, XVII,
da Constituicao do Estado de Goias, e do art. 73, caput, inciso I
e §§ 7°, 10 e 11 da Lei Federal n° 9.504/97, sob pena de
configuragao de ato de improbidade administrativa na forma do
artigo 11, I da Lei Federal n° 8.429/92.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos que versa
sobre consulta formulada pelo Presidente da Camara Municipal de Adelandia, Exrrio.
Sr. Kassio Junqueira de Aquino, diante das razees expostas na Pipj p_ji
c ta de Decisao

n° 0196/2012-GABICJ, do Conselheiro Substituto Relator Irany Junior, nos autos do
Processo n° 25745/11,
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1.0Z n LiI/

Acorda o Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, na
forma do artigo 25, I, "a" 1 , da Lei Estadual n° 15.958/07, e tambem do art. 187, I, "a"
do Regimento Interno, pelos integrantes do seu Colegiado, reunido em Sessao
Tecnico-Administrativa:
I - RESPONDER afirmativamente ao Consulente, quanta a primeira
indagacao da consulta, considerando ser passive', atendidos os requisitos e
vedacaes legais, a realizacao de cloaca° de imovel pertencente ao municipio a
entidade sem fins lucrativos (ONG), mesmo que nao haja no municipio legislacao
especifica, uma vez que se aplica a especie a Lei de LicitacOes e Contratos (Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1.993), de abrangencia nacional;
II - RESPONDER, no que concerne a segunda indagacao da consulta,
ser passive', apenas nas hipoteses legais e respeitado o interesse pOblico
convergente, dispensar o procedimento licitatorio para doar imovel publico a
instituicOes sem fins lucrativos, tais como igrejas, sindicatos, associacOes etc.;
III - INFORMAR ao Consulente que, na conformidade do artigo 17, I,
"b" e § 1°, da Lei de LicitacOes, caso venha a ocorrer no municipio a hipotese, a
cloaca() deve observar:
(a) a existencia de interesse pOblico devidamente justificado;
(b) a previa avaliacao do bem;
(c) a previa autorizacao legislativa;
(d) a reversao ao patrimonio publico, quando cessadas as razbes da
cloacao e nas hipoteses de descumprimento da finalidade da doacao;

Art. 25. Para assegurar a eficacia do controle e para instruir a apreciacao e o julgamento das contas, o Tribunal efetuara a fiscalizacao dos atos de que
resultem receita ou despesa praticados pelos responsaveis sujeitos A sua jurisdicao, competindo-lhe, etrrrf special:
I - acompanhar, mediante o envio pelos orgaos das administragOes direta e indireta, inclusive das fundacbes, fun
mantidas pelo Poder PUblico, e pela Camara Municipal:
izes orgamentarias, ao orgamento nual e os cr itos adicionais;
a) as leis relativas ao piano plurianual, as di
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(e) a clausula de inalienabilidade, pelo beneficiario;
IV - RECOMENDAR ao Consulente que, havendo mais de uma
entidade corn propostas convergentes ao manifesto interesse public° do municipio,
mediante previa e ampla divulgacao, seja realizado procedimento licitatorio, na
modalidade concorrencia, estabelecendo encargos para a cloaca°, de modo a
escolher aquela que apresente o melhor projeto, a meihor oferta, para cumprir os
principios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiencia;
V

RECOMENDAR que, de conformidade corn a manifestacao da

Secretaria de LicitacOes e Contratos (fi. 19), para evitar dano ao erario, seja realizado
estudo previo que contemple os seguintes aspectos e/ou documentos:
(a) estatuto social da ONG registrado no Cartorio de Registro Civil de
Pessoas Juridicas;
(b) justificativa do Orgao Supervisor da ONG para firmer a doacao,
corn as seguintes indicacOes:
(b).1

a excepcionalidade da opcao para former o vinculo de

cooperacao;
(b).2 as atividades a serem executadas no imovel a ser doado;
(c) justificativa da Administracao Municipal para a cloaca° do bem
imovel;
(d) avaliacao do bem imovel;
(e) parecer tecnico evidenciando que a cloaca° represents vantagem
para a Administracao, em detrimento da realizacao direta do seu objeto;
ou

(f) certificacao da ONG como entidade de utilidade publics
entidade beneficente de assistencia social;

(g) inscricao da entidade no Cadastro Nacional des Pessoas Juridicas
(CNPJ);
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(h) declaracao quanto a compatibilizacao e a adequacao da doacao
aos dispositivos dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar n° 101/00;
(i) parecer juridico;
(j) autorizacao legislativa previa;
VI - RECOMENDAR ao Consulente que as alineas

"i" do item

anterior sejam efetivadas previamente, de modo que o Poder Legislativo obtenha
subsidios faticos e juridicos para que proceda a autorizacao, que deve tratar
especificamente da cloaca() e conter todos os caracteristicos que individualizem o
bem a doar, o beneficiario, o interesse publico e os termos da cloaca();
VII

ALERTAR o Consulente que:

(a) na forma do artigo 19, I, da Constituicao Federal, em se tratando de
igrejas ou cultos religiosos, o estabelecimento, a subvencao ou a manutencao de
relacbes de dependencia ou alianca sao vedados, excecao feita apenas
comprovacao, na forma de lei ordinaria, da existencia de interesse publico que
justifique a colaboracao, nisso incluida a cloaca() de imoveis;
(b) conforme art. 69, XVII, da Constituicao Estadual, em qualquer
hipotese é vedado doar patrimonio nos ultimos tries meses do mandato do prefeito;
(c) assegure, em se tratando de ano eleitoral, nao incidir sobre a
cloaca() nenhuma vedacao contida no artigo 73, caput, inciso I, e §§ 7°, 10 e 11 da
Lei Federal n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, notadamente quanto a distribuicao
gratuita de bens, salvo a hipotese de insercao previa em programas em execucao
autorizados em lei, vedada a realizacao por entidade vinculada a candidato;
(d) o descumprimento do disposto no item anterior pode configurar ato
de improbidade administrativa a que refere o artigo 11, inciso I da Lei n° 8.429, de 02
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de juiho de 1992, corn as cominaceies do artigo 12, inciso III, da pre-citada lei,
conforme disposto no artigo 73, § 7°, da Lei n° 9.504/97;

VIII - DAR CONHECIMENTO do Acordao e da Proposta que o
fundamenta ao Consulente, na forma do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado de Goias;

IX - DETERMINAR que se cumpram as demais formalidades de praxe.

A

2

Superintendencia de Secretaria para as providencias.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, em

Goiania, aos

I 8 ABR 2012.
Presidente Conselheira Meria Tereza F. Garrido

ivapi de Oliveira

Mauricio ye! aAzevedo

selheiro

Conelheiro Substituto
7

Votantes:

Hones Cruvinel de Oliveira

eiro

Seba-gr

Conselheiro

Conselheiro

Viklrhbndes Cruvinel

Francisco J

Nao Votante

Fui presente:
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PROPOSTA DE DECISAO N° 0196/2012-GABICJ

EMENTA. CONSULTA. DOAcA0 DE IMOVEL PUBLICO A
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO. ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS. INTERESSE PUBLICO.
1. A doacao de imoveis a entidades sem fins lucrativos so é
possivel dentro das hipoteses constitucionais e legais e
observadas as respectivas vedagOes.
2. A dispensa do procedimento licitat6rio para efetivar a
doacao somente pode ocorrer na existencia de comprovado
interesse public° devida e previamente justificado em parecer,
da previa avaliacao do bem e da previa autorizacao legislativa
mediante lei especifica, das clausulas de reversao ao
patrimonio public° e de inalienabilidade, pela entidade
beneficiaria, do bem.
3. A ocorrencia de mais de uma entidade interessada no bem
recomenda a adocao de procedimento licitatorio com criterios
objetivos de avaliacao para eleger o projeto que melhor se
coadune ao interesse public° e a finalidade de utilizacao do
bem a ser doado.
4. E recomendavel a realizacao de estudo previo que enfoque
a documentagao da entidade escolhida e as circunstancias da
doacao, visando evitar danos ao erario e dar ao Legislativo
subsidios para a autorizacao legislativa.
5. E de se alertar que o ato nao pode enquadrar-se nas
hipoteses do art. 19, I, da Constituicao Federal, do art. 69, XVII,
da Constituicao do Estado de Goias, e do art. 73, caput, inciso I
e §§ 7°, 10 e 11 da Lei Federal n° 9.504/97, sob pena de
configuracao de ato de improbidade administrative na forma do
artigo 11, I da Lei Federal n° 8.429/92.

I — RELATORIO

Tratam os autos de Consulta formulada pelo Excelentissimo Senhor

1.

Presidente da Camara Municipal de Adelandia, Kassio Junqueira de Aquino, por
meio do expediente datado de 13.12.2011 (fls. 01-04), nos seguintes termos:
"Podera haver doacao de imovel urbano pertencente ao municipio de
Adelandia a Organizacao Nao Governamental sem fins lucrativos — ONG,
ainda que no municipio nao haja lei antecedente que regulamente a materia?

1)
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2) Qualquer instituicao sem fins lucrativos, tais como igrejas, sindicatos,
associacoes podera receber em cloaca° imoveis publicos sem a devida
licitagao, desde que haja lei autorizativa aprovada pela Camara de
vereadores?"

A titulo de argumentacao, a pesquisa trata da materia sob o prisma da

2

legalidade de lei municipal de cloaca- a para ONG, corn o fim de implementacao de
assistencialismo no municipto.
Apresenta o Consulente os artigos 10 e 34, da Lei Organica do

3.

Municipio, de 05 de abril de 1990, cujo teor comporta transcricao:
Art. 10. Ao Municipio compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu
peculiar interesse e ao bem-estar de sua populagao, cabendo-Ihe,
privativamente, dentre outras, as seguintes atribuicoes;
-)
X — Dispor sobre administracao, utilizacao e alienagao dos bens publicos.

Art. 34. Compete a Camara Municipal, com a sancao do prefeito, dispor sobre
todas as materias de competencia do Municipio e, especialmente:

IX — autorizar a alienagao de bens imoveis;

Acha-se o pleito convenientemente articulado e guarnecido do

4.

necessario parecer da assessoria tecnica ou juridica do Consulente.
Exercido o juizo de admissibilidade, por forca do Despacho n°

5.

0029/2012-GABICJ, de 19 de janeiro de 2012, seguiram os autos a Divisao de
Documentacao e Biblioteca, para manifestacao e apresentacao das resolucbes nas
•

quaffs o Tribunal haja se manifestado.
A Biblioteca apresentou, em seu relatorio, as seguintes ementas:

6

(a) RC n° 008/08, de Sao Simao, que aponta impossibilidade de
cloacao de imovel do municipio para particular;
(b) RC n° 026/07, de Matrinchk que aponta a necessidade de lei
especifica, avaliacao previa e licitacao, autorizando a alienagao de bens
pertencentes ao Poder Legislativo, que devem ser repassados ao Executivo para
realizagao de licitacao;
(c) RC n° 008/05, de Corumbaiba, que aponta a possibilidade de
aquisicao de terreno para doa-lo a empresa, como fomento para geragao de
emprego e receitas, mediante concessao de uso;

AC-CON
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(d) RC n° 050/00, de Caturai, que se manifesta pela legalidade da
cloacao ou permuta de imovel public°, utilizando-se os requisitos do artigo 17, caput
e inciso I, da Lei de LicitacOes, a saber, interesse public° devidamente justificado,
avaliacao previa e autorizacao legislativa;
(e) RC 093/00, do Departamento de Politica do Ensino Superior da
Secretaria de Educacao Superior do Ministerio da Educacao e Cultura — MEC, que
opina pela impropriedade de utilizacao, pela Administracao, dos institutos de cloaca()
e comodato a Associacao de Pesquisa e Ensino do Centro-Oeste, de imovel
municipal para funcionamento de faculdade, pela existencia de institutos mais
adequados, como a permissao ou concessao de uso, que evidenciam a supremacia
do Estado;
(f)

RC n° 032, de Inacialandia que, dentre outros temas, trata da

cloaca° de imoveis a pessoas fisicas ou juridicas de direito privado, recomendando a
utilizacao da concessao de direito real de uso;
(g) RC n° 086/96, de Inhumas, que aponta a possibilidade de aquisicao
de imovel pelo Municipio, a ser doado a pessoas carentes em period° pre-eleitoral,
que deve precaver-se de fins eleitoreiros, observar o interesse public°, a previa
avaliacao e a autorizacao legislativa;
(h) RC n° 119/95, de Joviania, que permite ao Municipio a cloaca° de
terreno urbano a entidade religiosa filantropica, subordinando-sea existencia de
interesse public° e seja precedida de avaliacao previa e lei autorizativa, devendo
constar do contrato os encargos do donatario, o prazo e a clausula de retrocessao,
(i)

RC n° 065/94, de Nazario, que entende ser possivel ao municipio

doar lotes ao programa de edificacao habitacional, devendo haver aprovacao do
loteamento e obedecer a legislacao especifica de parcelamento e urbanizacao do
solo, interesse pOblico, autorizacao legislativa e avaliacao previa dos imoveis,
estipular encargos do donatario, prazo de cumprimento e clausula de reversao ao
patrimOnio municipal; e, finalmente,
(j)

RC n° 021/94, de Santa Helena de Goias, que aponta ser possivel

ao municipio adquirir bens imoveis para fazer cloacao a uma empresa particular,
desde que justificado o interesse public°, obtida autorizacao legislativa, avaliados os
bens, estabelecidos os encargos do donatArio e a clausula de retrocessao ao
patrimOnio municipal, feita a previa avaliacao e licitado na modalidade de
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concorrencia ou declarando-se a dispensa ou a inexigibilidade de licitagao, conforme
o caso.
Pelo Despacho n° 012/2012, os autos seguiram a Secretaria de

7.

LicitacOes e Contratos, para manifestacao, sendo emitido o Parecer n° 010/2012 (tls.
17-20), no qual se opina em consonancia com o entendimento firmado nesta Corte,
ou seja, pelo conhecimento e resposta, no sentido de declarar ser possivel doar
'movel publico a particulares sem fins lucrativos, inclusive ONG, havendo
inquestionavel interesse public° devidamente justificado, procedida avaliacao previa
do imovel e autorizacao legislativa.
Apos, foram encaminhados os autos ao Ministerio Public° que

8.
•

converge com a Unidade Tecnica, notadamente quanto aos passos por ela
encetados para elaboracao de estudo de viabilidade Os. 19-20).
E o relatorio.

9.

II — FUNDAMENTA00
Da inexistencia de lei municipal que regulamente a materia
A primeira parte da consulta 2 requer observancia dos preceitos

10.

atinentes a aplicabilidade das normas gerais, nas hipoteses em que nao existe
legislacao municipal que estabeleca regras especificas.
Para isso, ha que se diferencar a aplicabilidade das leis, no que se

11.

refere a sua abrangencia, a subordinacao de qualquer esfera da administracao, quer
federal, quer estadual, quer municipal, aos seus preceitos.
A Constituicao Federal estabelece as normas basilares da Politica

12.

Urbana nos artigo 182 e 183, que convergem aos principios da funcao social e
estipulam tratar-se de interesse municipal afeto a disciplina geral fixada em lei, cujo
objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funcbes socials da cidade e garantir
o bem-estar de seus habitantes.
Essa é a premissa basica, na qual se deve basear o municipio para

13.

iniciar qualquer processo de utilizacao do solo, inclusive a doacao e a alienacao
onerosa.
2 "Podera haver cloaca() de imovel urbano pertencente ao Municipio de Adelandia a Organizacao Nao Governamental sem fins lucrativos
— ONG, ainda que no municipio nao haja lei antecedente que regulamente a materia?"
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Doar imovel publico é possivel. No entanto, as condicOes nas qua's

14.

1sso e passivel devem ser aclaradas. No pals, quando se trata de comprar ou
alienar, o diploma legal utilizado é a Lei n° 8.666/93, cujo artigo 1° define claramente
a aplicacao a administracao publica na sua integralidade, nas tres esferas
administrativas:
Art. 1 -Q Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitagoes e contratos
administrativos pertinentes a obras, servigos, inclusive de publicidade,
compras, alienacoes e locagoes no ambito dos Poderes da Uniao, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Deduz-se, dessa primeira analise, que nao ha necessidade de

15.

legislacao regulamentando a materia, pois o estatuto licitatorio é aplicavel ao
municipio.
Alem disso, como bem observado pelo Parecerista da Unidade

16.

Consulente, a Lei Organica Municipal, no artigo 10, inciso X, da o comando
normativo, reconhecendo competencia do municipio para alienar seu patrimonio.
A Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos estipula

17.

procedimento, apontado de forma clara pelo Parecer do Consulente, pela Unidade
Tecnica e pelo Ministerio Public° de Contas.
Assim sendo, nao haveria necessidade de existir disciplina legal

18.

municipal para que seja passivel utilizar-se de institutos tais como a alienacao de
bens. A Lei de Licitacao é aplicavel a materia.
No entanto, essa possibilidade de alienacao deve seguir uma serie de

19.

filtros constitucionais, legais e supralegais, para que nao seja considerada nula.
Da licitagao para escolha da entidade

Quanto a dispensabilidade da licitacao para qualquer instituicao sem

20.

fins lucrativos, como igrejas, sindicatos, associacoes, o fato de haver lei autorizativa
aprovada pela Camara de Vereadores nao ensejara, necessariamente, a dispensa.
Como manifesto pela Unidade Tecnica e reiterado pelo Ministerio

21

POblico de Contas, é preciso haver inegavel convergencia de interesses, de tal modo
que o beneficio social resultante compense o investimento patrimonial do municipio.
Primeiramente deve-se notar que a hipotese legal para as compras e

22.

alienacOes da administracao publica possui na licitacao a regra elernentar. Fora
AC-CON
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disso, ou se entende que ela é impraticavel ou que, sendo possivel, pode ser
afastada, isto é, dispensavel.
A hipotese da impraticabilidade esta contida no artigo 25 3 da Lei de

23.

Licitacbes. Nao sendo possivel estabelecer a competicao„ declara-se inexigivel a
licitacao.
Nessa premissa, demonstrado o inequivoco interesse pOblico, o

24.

Superior Tribunal de Justica manifestou-se, pela relatoria do Ministro Luiz Fux, no
julgamento do REsp 480.387/SP, da Primeira Turma, julgado em 16/03/2004,
publicado no DJ de 24/05/2004, p. 163, no sentido de que o pr6prio artigo 17, I, "b"
da Lei de LicitacOes dispensa a licitacao:
LL

7. E de sabenca que a alienacao da res publica reclama, em regra, licitagao,

Iuz do sistema de imposicoes legais que condicionam e delimitam a atuagao
daqueles que Iidam corn o patrimonio e corn o interesse pCiblicos. Todavia, o
art. 17, I, "b", da lei 8.666/93 dispensa a licitacao para a alienacao de bens da
Administracao Publica, quando exsurge o interesse public° e desde que haja
valoracao da oportunidade e conveniencia, conceitos estes inerentes ao
merit° administrativo, insindicavel, portanto, pelo Judiciario.
(

)

Ha que se deduzir, portanto, ser inafastavel a avaliacao da

25.

conveniencia e da oportunidade para que se concretize a doacao.
Alern disso, o § 1° do artigo 17 4 da Lei de LicitacOes é claro ao exigir

26.

que o contrato deva ser gravado corn clausulas de inalienabilidade pelo beneficiario
e de reversao ao patrimOnio public°, quando cessadas as razbes que justificaram a
cloaca°.
No entanto, é pCiblico e notorio o fato de que, em muitas hipoteses, ha

27.

mais de uma entidade sem fins lucrativos, incluindo igrejas, associacbes sindicatos e
outras assim enquadradas. Nesse caso, o proprio dever de moralidade do artigo 37,

caput, da Constituicao Federal, ainda que nao haja violacao a dispositivo legal,
impbe a realizacao de procedimento licitatorio que escoiha, dentre os projetos
apresentados por tais entidades, aquele que melhor se enquadre nos objetivos do
ente federado que pretends realizar a cloaca°.

Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao
§ 1 Os imoveis doados corn base na alinea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razOes que justificaram a sua
cloaca°, reverterao ao patrim6nio da pessoa juridica doadora, vedada a sua alienacao pelo beneficiario.
3

4
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de se ter em mente que o procedimento deve observar a regra geral

insculpida no inciso I do artigo 17 da Lei de Licitagbes,

011

seja, deve-se utilizar a

modalidade de concorrencia publica.
Considerando, ainda, que o Administrador deva cercar-se de todos os

29

meios para evitar desvios na utilizagao do bem, utilize-se da cloaca() corn encargos,
estabelecendo obrigacbes especificas para o donatario, sob pena de perdimento e
regresso do imovel ao patrimonio publico, sem prejuizo de outras sangbes
aplicaveis.
Para isso, podern ser fixados requisitos especificos para o projeto,

30.

formar comissao avaliadora de projetos, da qual participem representantes dos
diversos segmentos da sociedade, de modo que se eleja para a doacao a entidade
que apresente a proposta mais viavel, a que se coadune corn o interesse municipal.
Essa atitude visa evitar a cloaca() a entidade que nao detenha capacidade para
realizar o projeto que dela se espera.
Desnecessario dizer que essa agao deve ser amplamente divulgada,

31.

de modo que a comunidade tenha pleno conhecimento e as entidades interessadas
possam atender a convocacao, apresentando seus projetos para avaliacao.
Apenas na hipotese de nao haver concorrentes é que, mediante

32.

expressa justificativa, sera possivel a escolha sem o procedimento licitatorio, fato
que tambem devera ser precedido de justificativa expressa.
Das vedagbes em ano de campanha eleitoral
33.

Nunca é demais lembrar que a Constituicao Federal

impbe ao

administrador a observancia dos principios da legalidade, da moralidade, da
impessoalidade, da publicidade e da eficiencia.
34.

Os principios constitucionais devem permear todos

,os atos do

administrador, de modo que o objetivo seja, sempre, atender a finalidade precipua
do Estado, isto é, prover o bem-estar social.
35.

Dessa maneira, ha de se ter em mente o fato de que a doacao, na

forma suscitada pela consulta, deve ater-se, primeiramente, a tais principios.
36.

A materia esta entre as competencias privativas da Uniao para

definicao de regras gerais sobre licitacao, conforme artigo 22, XXVII, da Constituicao
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Federal 5 . Compreende-se que a cloacae) patrimonial é especie de licitacao, estando,
portanto, dentro da competencia privativa da Uniao.
No entanto, o artigo 23, I da Carta Constitucional estabelece a

37.

competencia comum, fixando o dever de zelar pelo patrimonio publico a todos os
entes federados:
Art. 23.E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios:
I - zelar pela guarda da Constituicao, das leis e das instituicoes
democraticas e conservar o patrimonio publico;

Naturalmente, esse dever de zelo implica velar para que esse

38.

•

patrimOnio, no qual se incluem os imoveis, permanecam sob a titularidade do ente.

E

a regra.
Entretanto, sempre é possivel que o ente federado, em alguns casos,

39.

por fatores que, nao raro, incluem a impossibilidade de assumir a execucao de
determinados projetos, lance mao do auxilio de entidades assistenciais, como forma
de maximizar a prestacao de servicos, fornecendo-Ihes, mediante convenios ou
outras especies de vinculo, auxilio ora financeiro, ora por meio de cessao de use de
bens ou, caso da consulta, da cloacae), sempre tendo em vista o comprovado
interesse publico convergente e o atendimento dos principios constitucionais ja
mencionados.
Oportuno lembrar, ainda, que, em louvacao a desses deveres, a

40.

Constituicao do Estado de Goias, nos artigos 66, V e 69, XVII, estipula regras sobre
a alienacao patrimonial, da seguinte forma:
Art. 66 - Ao Municipio é terminantemente proibido:
V - doar bens imoveis de seu patrimonio, ou constituir sobre eles onus real,
ou conceder isengoes fiscais ou remiss6es de dividas, a nao ser nos casos de
manifesto interesse publico e em obediencia aos ditames legais, corn
expressa autorizacao da Camara Municipal, sob pena de nulidade do ato.

Art. 69. A Camara Municipal, corn a sal-10o do Prefeito, ressalvadas as
especificadas no art. 70, cabe dispor sobre todas as materias da competencia
municipal, e especialmente sobre:
5

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre:

XXVII — normas gerais de licitagao e contratagao, em todas as modalidades, para as administragbes pUblicas diretas,
autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
publicas e sociedades de economic mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
AC-CON

www.tcm.go.gov.br 8
RUA 68 N. ° 727 — CENTRO — FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 — GOIANIA — GO.
PD 0196-2012 - 25745-2011 - Adelandia - PM - Consulta - doacao de imOvel - jms possibilidade

1114.10X.

Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios
Gabinete do Conselheiro Substituto IRANY JUNIOR

Obieriatigrild

Processo n°. 25745/11
Fls.

)

(

XVII - alienagao de bens da administracao direta, indireta e fundacional,
vedada esta, em qualquer hipotese, nos ultimos tres meses do mandato do
Prefeito.
0

41

Artigo 70, mencionado no

caput

do artigo 69, transcrito acima, trata

da competencia privativa das Camaras de Vereadores. Verifica-se, portanto, que o
Estado de Goias cuidou de disciplinar, na propria Constituicao, as condutas vedadas
aos Poderes Executivo e Legislativo municipais, quando se tratar de alienar
patrimonio public°.
Na esfera do Direito Eleitoral, de competencia exciusiva da Uniao,

42.

consoante Art. 22, I, da Constituicao Federal, he de se considerar, ainda, as

11)

vedacOes impostas pela Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Essa lei tambem elegeu condutas que nao podem ocorrer nos anos de

43.

disputa eleitoral, de modo que a redacao da Lei 8.666/93 deve ser observada a luz
da mitigacao contida na Lei n° 9.504/97, que Ihe é posterior e que estabelece
preceitos especificos para as eleicOes, sendo ambas anteriores a Lei Complementar
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, a qual, pelo seu artigo 9°, baniu do mundo juridic°
a clausula de revogagao tacita:
Art. 9° A clausula de revogagao devera enumerar, expressamente, as leis
ou disposigoes legais revogadas. (Grifou-se)

Para que nao restem duvidas quanto a revogagao tAcita, no Estado de

44.

Goias vigora a Lei Complementar n° 33, de 01 de agosto de 2001, que repete a

1110

redacao acima transcrita, no seu artigo 8° 6 .
45.

Esse introito e necessario para se entender que, sendo anterior a Lei

Complementar n° 95 e posterior a Lei 8.666/93, a Lei n° 9.504/97, que trata de tema
especifico, tern precedencia sobre a redacao da lei geral de licitacbes,
especialmente naquilo ern que the for contraria e modula os efeitos naquilo em que a
lei de licitacOes é omissa. Sem contar que sao diplomas que tratam de campos
distintos do Direito.
46.

Assim sendo, a cloaca° de 'move's feita na forma do artigo 17, I, "b" da

Lei de Licitacbes deve ater-sea disposicao da Lei 9.504/97, cujo artigo 73 apresenta
as seguintes vedacOes:

6

Art. 8° - A clausula de revogagao devera enumerar, expressamente, as leis ou disposigbes legais revogadas.
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Art. 73. Sao proibidas aos agentes pCiblicos, servidores ou nao, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em beneficio de candidato, partido politico ou
coligagao, bens moveis ou imoveis pertencentes a administracao direta ou
indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territorios e dos
Municipios, ressalvada a realizacao de convencao particlaria,
)

(

§ 7° As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei n° 8.429,
de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se as disposigoes daquele diploma legal,
em especial as cominacoes do art. 12, inciso III.
(

)

§ 10. No ano em que se realizar eleicao, fica proibida a distribuicao
gratuita de bens, valores ou beneficios por parte da Administracao Publica,
exceto nos casos de calamidade pulolica, de estado de emer &Ida ou de
programas socials autorizados em lei e já em execucao orcamentaria no
exercicio anterior, casos em que o Ministerio Public° podera promover o
acompanhamento de sua execucao financeira e administrativa.. (Incluido pela
Lei n 2 11.300, de 2006).

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 nao
poderao ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou
por esse mantida. (Incluido pela Lei n 2 12.034, de 2009)

E

47.

medida de born alvitre atentar para a redacao do § 10, transcrito

acima, notadamente porque a cloaca° nao podera se confundir corn a distribuicao
gratuita de bens, a excecao de programas sociais já autorizados ern lei, reclamando,
portanto, a presenca de tais acoes no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orcamentarias e na Lei Orcamentaria Anual.
Alem disso, toda atencao deve ser dada ao § 11, que veda, mesmo na

48

hip6tese de programas sociais previamente autorizados por lei, a execucao por
entidade vinculada a candidato.
Assim, ha sempre de se considerar que a hipotese da cloaca() nao

49.

pode, ern hip6tese alguma, caracterizar alguma das condutas vedadas pela lei que
estabelece as normas de eleicao, sob pena de configurar, tambem, ato de
improbidade administrativa enquadrado no artigo 11, inciso I, da Lei n° 8.429/92:
" Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
principios da administragao publica qualquer agao ou omissao que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade as
instituicoes, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competencia;" (destacou-se).
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Com esses consideracOes, é conveniente ressaltar que a cloaca° nao

50

pode ser utilizada, ern ano eleitoral, caso de 2012, para algum dos fins vetados pela
Lei 9.504/97.

Das vedacOes ern relacao a cultos ou igrejas
51.

Uma vez que a consulta menciona a cloaca() a igrejas, na segunda

pergunta, vale lembrar a vedacao contida no artigo 19, I, da Constituicao Federal:
Art. 19. E vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, embaracar'hes o funcionamento ou manter corn eles ou seus representantes relacoes de
dependencia ou alianca, ressalvada, na forma da lei, a colaboracao de
interesse publico;

52.

Assim, a propria Constituicao repudia o estabelecimento, pelos Entes

federados, de cultos religiosos ou igrejas, a subvencao e a relacao de dependencia
ou alianca, salvo a hipotese de colaboracao de interesse publico na forma da lei.
53.

Naturalmente, se o Estado é laico, é coerente a vedacao constitucional.

Isso se aplica necessariamente a hipotese de doacao. E nao bastam justificativas
e/ou pareceres. A cooperacao deve ser objeto de lei ordinaria.
54.

Cumpridos esses requisitos, afastada a incidencias das regras

proibitivas da legislacao eleitoral, é possivel atender aos ditames da Lei 8.666/93
para proceder a doacao de imovel public() a Organizacao Nao Governamental, na
forma desta Proposta.

Do Procedimento apontado pela Unidade Tecnica
55.

A hipotese aventada na consulta é especie da alienagao patrimonial. A

Lei de Licitacbes estipula, no artigo 17 7 , I, alguns requisitos, apontados tanto no

Art. 17. A alienagao de bens da Administragao POblica, subordinada a existencia de interesse pUblico devidamente justificado,
sera precedida de avaliagao e obedecera as seguintes normas:
1- quando imoveis, dependera de autorizacao legislativa para orgaos da administragao direta e entidades autarquicas e
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependera de avaliagao previa e de licitagao na modalidade de
concorrencia, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dagao em pagamento;
b)cloaca°, permitida exclusivamente para outro orgao ou entidade da administragao publica, de qualquer esfera de governo,
ressalvado o disposto nas alineas f, h e i; LRedagao dada pela Lei n° 11.952, de 2009)
(...)
f) alienagao gratuita ou onerosa, aforamento, concessao de direito real de uso, locagao ou permissao de uso de bens imoveis
residenciais construidos, destinados ou efetivamente utilizados no ambito de programas habitacionais ou de regularizacao fundiaria de
interesse social desenvolvidos por orgaos ou entidades da administragao pOblica; (Redagao dada pela Lei n° 11.481, de 2007)
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Parecer da Consulente, quanto na manifestacao da Unidade Tecnica desta Casa e
do nobre representante do Ministerio Publico de Contas. Sac) esses:
(a) a existencia de interesse publico devidamente justificado;
(b) a previa avaliacao do imovel;
(c) a autorizacao em lei especifica;
Como frisou o Ministerio Public° de Contas (ft 18), a aplicacao de parte

56.

da alinea "b" do artigo 17 da Lei 8.666/93 teve suspensa sua eficacia por medida
cautelar concedida na ADI n° 927-3 — RS, na qual o Supremo Tribunal Federal que
entendeu aplicavel a segunda parte (doacao exclusive para outros orgaos ou
entidades da administracao publica) apenas para a Uniao Federal, desobrigando os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios.
57.

Assim, seria possivel aos entes federados Estaduais e Municipais,

alem do Distrito Federal, ate que venha o julgamento de merito da ADI, dispor de
seus bens imoveis sob a forma de cloaca° sem a restricao imposta a Uniao Federal.
58.

Isso nao quer dizer, como já se argumentou, que se possa doar

indiscriminadamente, pois esse foi apenas um dos filtros legais afastados pela
interpretacao do Supremo Tribunal Federal ao artigo 17, I, "b" do Estatuto Licitatorio.
59.

Alem disso, seguindo os ditames legais, de forma bastante diclatica,

recomendou a Secretaria de Licitacbes e Contratos a elaboracao do seguinte roteiro
de verificacao e analise documental, para a realizacao do objeto manifesto na
consulta:
estatuto social da ONG registrado no Cartorio de Registro Civil de
"1
Pessoas Juridicas;
—

2 - justificativa do Orgao Supervisor da ONG para firmar a cloaca°, corn as
seguintes indicagoes:
a) a excepcionalidade desta opcao para formar o vinculo de cooperacao:
b) as atividades a serem executadas no imovel a ser doado.
3 — a justificativa da Administracao Municipal para a cloaca() do bem imovel;
4 - avaliacao do bem imovel;
5 - parecer tecnico evidenciando que a cloaca° representa vantagem para a
Administragao, em detrimento da realizacao direta do seu objeto;

h) alienagao gratuita ou onerosa, aforamento, concessao de direito real de uso, locagao ou permissao de uso de bens imoveis de
uso comercial de ambito local corn area de ate 250 m 2 (duzentos e cinqUenta metros quadrados) e inseridos no ambito de programas de
regularizagao fundiaria de interesse social desenvolvidos por orgaos ou entidades da administracao 'althea; (Incluido pela Lei n° 11.481,

de 2007)
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6 - certificagao da ONG como entidade de utilidade publica e/ou entidade
beneficente de assistencia social;
7 — inscricao da entidade no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas
(CNPJ);
8 - declaragao quanto a compatibilizacao e a adequagao da cloaca() aos
dispositivos dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar n° 101/00;
9 — parecer juridico;
10 - autorizacao legislativa".

Esse roteiro, endossado pelo Ministerio Public() de Contas, visa

60.

demonstrar, dentre outras coisas, a conveniencia e a oportunidade para realizacao

•

da cloacao, indicando-se, ainda (fl. 29), que os itens de 1 a 9 devem ser realizados
previamente, de modo a embasar o item 10, isto é, permitir a avaliacao, pelo
Legislativo, da viabilidade mediante o cumprimento do interesse public°.
61.

Desnecessario dizer que havera de preceder essa analise a licitacao

para escolha da entidade que apresente o projeto que melhor traduza a
convergencia do interesse public° do municipio.
62.

Reforcou o Ministerio POblico, tambem, o fato de que a cloaca° deve

ser guarnecida de clausulas que garantam a reversao do bem ao patrimonio
municipal tanto na hip6tese de descumprimento da finalidade quanto na cessacao
dos motivos que ensejaram a cloacao, como preve o §

do artigo 17 da Lei de

Licitacoes e Contratos.

III — PROPOSTA DE DECISAO

63.

Diante do exposto, em convergencia com a manifestacao da Secretaria

de Licitacees e Contratos, nos termos do artigo 85, § 1° da Lei n° 15.958/2007, com
redacao acrescida pela Lei n° 17.288/2011, artigo 83 do Regimento Interno,
regulamentado pela Resolucao Administrativa n° 232/2011, apresenta-se ao Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado de Goias esta Proposta de Decisao, a fim de
que ele, pelos membros da sua Segunda Camara, nos autos do Processo n°
25.745/11, da Consulta formulada pelo Poder Legislativo de Adelandia:

I - RESPONDA afirmativamente ao Consulente, quanto a primeira
indagacao da consulta, considerando ser passive!, atendidos os requisitos e
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vedacbes legais, a realizacao de cloaca° de imovel pertencente ao municipio a
entidade sem fins lucrativos (ONG), mesmo que nao haja no municipio legislacao
especifica, uma vez que se aplica a especie é a Lei de Licitacbes e Contratos (Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1.993), de abrangencia nacional;
II - RESPONDA, no que concerne a segunda indagacao da consulta,
ser possivel, apenas nas hipoteses legais e respeitado o interesse pUblico
convergente, dispensar o procedimento licitatorio para doar imovel public° a
instituicbes sem fins lucrativos, tais como igrejas, sindicatos, associacbes etc.;
III - INFORME ao Consulente que, na conformidade do artigo 17, I, "b"
e § 1°, da Lei de Licitacbes, caso venha a ocorrer no municipio a hipotese, a cloaca°
deve observar:
(a) a existencia de interesse public° devidamente justificado;
(b) a previa avaliacao do bem;
(c) a previa autorizacao legislativa;
(d) a reversao ao patrimOnio public°, quando cessadas as razbes da
cloaca. ° e nas hipoteses de descumprimento da finalidade da cloaca();
(e) a clausula de inalienabilidade, pelo beneficiario;
Iv RECOMENDE ao Consulente que, havendo mais de uma entidade
corn propostas convergentes ao manifesto interesse Oblico do municipio, mediante
previa e ampla divulgacao, seja realizado procedimento licitatOrio, na modalidade
concorrencia, estabelecendo encargos para a cloacao, de modo a escolher aquela
que apresente o melhor projeto, a melhor oferta, para cumprir os principios
constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e
da eficiencia;
V - RECOMENDE que, de conformidade corn a manifestacao da
Secretaria de LicitacOes e Contratos

19),

para evitar dano ao erario, seja realizado

estudo previa que contemple os seguintes aspectos e/ou documentos:
(a) estatuto social da ONG registrado no Cartorio de Registro Civil de
Pessoas Juridicas;
justificativa do Orgao Supervisor da ONG para firmar a cloaca - o,
corn as seguintes indicacOes:
AC-CON
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(b).1

Processo n° 25745/11
Fls.

a excepcionalidade da opcao para formar o vinculo de

cooperacao;
(b).2

as atividades a serem executadas no imovel a ser doado;

(c) justificativa da Administracao Municipal para a cloaca() do bem
imovel;
(d) avaliacao do bem imovel;
(e) parecer tecnico evidenciando que a cloaca° representa vantagem
para a Administracao, em detrimento da realizacao direta do seu objeto;
(f) certificacao da ONG como entidade de utilidade publica e/ou
entidade beneficente de assistencia social;
(g) inscricao da entidade no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas
(CNPJ);
(h) declaracao quanto a compatibilizacao e a adequacao da cloaca°
aos dispositivos dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar n () 101/00;
(i) parecer juridico;
(j) autorizacao legislativa previa;
VI - RECOMENDE ao Consulente que as alineas "a" a "i" do item
anterior sejam efetivadas previamente, de modo que o Poder Legislativo obtenha
subsidios faticos e juridicos para que proceda a autorizacao, que deve tratar
especificamente da doacao e conter todos os caracteristicos que individualizem o
bem a doar, o beneficiario, o interesse public() e os termos da doacao;
VII - ALERTE o Consulente que:
(a) na forma do artigo 19, I, da Constituicao Federal, em se tratando de
igrejas ou cultos religiosos, o estabelecimento, a subvencao ou a manutencao de
relacbes de dependencia ou alianca sao vedados, excecao feita apenas
comprovacao, na forma de lei ordinaria, da existencia de interesse publico que
justifique a colaboracao, nisso incluida a cloaca° de imoveis;
(b) conforme art. 69, XVII, da Constituicao Estadual, em qualquer
hip6tese é vedado doar patrimonio nos Oltimos tres meses do mandato do prefeito;
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(c) assegure, em se tratando de ano eleitoral, nao incidir sobre a
cloaca() nenhuma vedacao contida no artigo 73, caput, inciso I, e §§ 7°, 10 e 11 da
Lei Federal n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, notadamente quanto a distribuicao
gratuita de bens, salvo a hipotese de insercao previa em programas em execucao
autorizados em lei, vedada a sua execucao por entidade vinculada a candidato;
(d) o descumprimento do disposto no item anterior pode configurar ato
de improbidade administrativa a que refere o artigo 11, inciso I da Lei n° 8.429, de 02
de julho de 1992, com as cominacoes do artigo 12, inciso Ill, da pre-citada lei,
conforme disposto no artigo 73, § 7°, da Lei n° 9.504/97;
VIII - DE CONHECIMENTO

do Acordao e da Proposta que o

fundamenta ao Consulente, na forma do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado de Goias;
IX - DETERMINE que se cumpram as demais formalidades de praxe.
Gabinete do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Junior, Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado de Goias, em Goiania, aos 17 de abril de 2012.

lrany de 'arvaiho Junior
'Conselheiro Substituto
Relator
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