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PROJETO DE LEI N. ______, de 2021 

(Do Sr. LEONARDO DIAS) 
 

 
Dispõe sobre a criação de nova área no Portal da 
Transparência do Município para divulgação dos 
imóveis alugados à Prefeitura de Maceió.  

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ DECRETA: 
 
Art. 1º A Prefeitura de Maceió deverá criar e manter, no Portal da Transparência do 
município, área específica para que seja disponibilizada a relação de todos os imóveis 
que se encontram alugados à administração pública municipal. 
 
Parágrafo único. A relação dos imóveis a que se refere o caput deverá vir 
acompanhada das seguintes informações:  
 
I – Valor e Prazo do contrato; 
II – Nome/Razão Social; 
III – CPF/CNPJ dos Proprietários; 
IV – Endereço completo do imóvel; 
V – Finalidade de uso.  
 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.  
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
  Para o desempenho de suas funções, a administração pública é muitas 
vezes obrigada a alugar imóveis para o funcionamento de seus órgãos, uma vez que, 
em vários casos, é bem mais dispendioso comprar ou construir prédios para o uso 
público do que utilizar os já existentes através de contratos de aluguéis com 
particulares 

A Lei de Licitações excetua o aluguel de imóvel para uso da 
administração pública da regra geral de licitações quando tal imóvel atende a 
finalidades específicas e quando a compra de terreno e construção do imóvel fosse 
mais onerosa aos cofres públicos, como se depreende do inciso X do art. 24 da Lei nº 
8.666/93: é dispensável a licitação “para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
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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”. 

Para que haja o devido controle social e a moralidade administrativa, é 
necessário que não paire dúvidas sobre a efetiva necessidade do aluguel do imóvel e 
que este seja compatível com os valores de mercado. Para tanto, faz necessário o 
devido respeito ao princípio da publicidade. 

O princípio da publicidade é um dos mais importantes para o exercício 
da democracia e controle da administração pública, constituindo-se de duas funções: 
dar conhecimento dos atos administrativos ao público em geral, o que permite que o 
ato seja oponível às partes e a terceiros; a outra, permitir o controle social dos 
mesmos atos.  
  O princípio é previsto na Constituição Federal da República, no caput do 
art. 37: “A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o seguinte”.  
  Por sua vez, a Constituição do Estado de Alagoas, prevê o mesmo 
princípio, no art. 42, caput, com redação semelhante: “A Administração Pública, 
estadual e municipal, observará os princípios fundamentais de prevalência do 
interesse público, legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, 
publicidade, planejamento e continuidade, além de outros estabelecidos nesta 
Constituição.” 
  Também na Lei Orgânica do Município de Maceió, no art. 80, caput, é 
mencionado o mesmo princípio: “A Administração Pública Municipal, direta, indireta e 
funcional pública, obedecerá aos princípios de prevalência do interesse público, 
legalidade, moralidade, impessoalidade, economicidade, continuidade e publicidade, e 
quantos mais especificamente elencados nas Constituições da República e do Estado 
de Alagoas.” 
  O presente Projeto de Lei visa estabelecer mais transparência nos 
gastos com aluguéis da Prefeitura, uma vez que não há como consultar a lista de 
contratos de aluguéis atualmente em curso. A disposição desse mecanismo no site da 
Transparência do Município será mais opção de controle social da administração 
pública por parte do cidadão maceioense, permitindo a este uma maior participação 
na vida pública em prol do bem de nossa cidade. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maceió,        de                 de 2021. 

 

LEONARDO DIAS 
Vereador 


