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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
PARECER N.º 8.651 – A/J 
(ref.: bens públicos) 
Proc. n.º 11021/2019 
PL n.º 331/2019 
Poder Executivo 

 

  
“Dispõe sobre a permissão de uso de área de domínio 
público municipal à Urbanizadora Municipal S.A. e dá 
outras providências.” 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que objetiva obter 
autorização para a concessão de permissão de uso de imóvel de domínio público municipal, 
localizado à Rua Icatú, Loteamento Parque Industrial, à Urbanizadora Municipal S.A. 
 
   O Chefe do Poder Executivo, na Mensagem n. 27/SAJ/DAL/2019 que 
acompanha a proposta, aduz que a permissão de uso pretendida “se dará a título precário, 
gratuito e pelo prazo de cinco anos, cuja finalidade é a instalação e a manutenção do almoxarifado central da 
Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso o interesse público 
exija”. 
 
   O Autor do projeto assevera, ainda, que “a permissionária ficará responsável por 
todas as despesas com a manutenção da área, enquanto durar a permissão, e qualquer benfeitoria realizada 
naquele local passará a fazer parte do Patrimônio do Município”. 
 
  A propositura, conforme se nota, envolve a administração de bens de 
domínio do Município, matéria de interesse local, consoante o disposto no artigo 30, incisos 
I e II, da Constituição Federal e no artigo 21, inciso I, da Lei Orgânica do Município, verbis: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 
Art. 21. Ao Município compete, no exercício de sua autonomia, legislar sobre assuntos de interesse 
local, provendo a tudo quanto se relacione com seu peculiar interesse e com o bem estar de sua 
população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:  
I - organizar-se juridicamente, elaborar as leis, atos e medidas de seu peculiar interesse; 
 

 

   A permissão de uso do bem público, nos termos da Lei Orgânica do 
Município, poderá ser concedida a terceiros para o atendimento ao interesse público. 
Vejamos: 
 

Art. 93. Ao Prefeito compete privativamente: 
[...] 
XI - permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, de acordo com a legislação 
vigente e somente no atendimento ao interesse público; 
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Art. 157. O uso de bens municipais por terceiros poderá efetuar-se mediante concessão, permissão ou 
autorização, conforme o caso e o interesse público exigir. 
 §1º. A concessão administrativa de bens públicos de uso especial e dominiais dependerá de lei e 
concorrência e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato; 
 §2º. A concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso destinar-se a concessionária de 
serviço público, entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante devidamente 
justificado.  
§3º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para 
finalidades escolares, de promoção social ou turísticas, mediante autorização legislativa.  
§4º. A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será concedida, a título 
precário, mediante: 
I - decreto do Executivo:  
a) se por prazo igual ou inferior a doze meses; ou 
 b) se por prazo superior a doze meses, caso a permissão seja a título oneroso. (Alterado o inciso I do § 
4º do artigo 157 pela ELOM 31/93, de 30/09/93, Proc. 7290/93; e posteriormente pela ELOM 
58/2001, de 23/08/2001, Proc. 01948/2000) 
 II - autorização legislativa, se superior a 12 meses, obedecidas, ainda, as disposições que regem a 
alienação de bens imóveis, dispensadas estas em caso de permissão de uso de caráter assistencial. 
(Alterado o inciso II do § 4º do artigo 157 pela ELOM 31/93, de 30/09/93, Proc. 7290/93, e 
posteriormente pela ELOM 33/93, de 06/12/93, Proc. 8261/93) 
III - cláusula de contrato de gestão, pelo seu período de vigência, nos termos e nas condições definidos 
no respectivo plano de trabalho. (Inserido o inciso III do § 4 º do artigo 157 pela ELOM 36/95, de 
09/02/95, Proc. 3304/94; alterado o inciso III do §4º pela ELOM 81/17, de 09/11/2017 – Proc. 
11859/17 )  
§5º. A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita mediante portaria para 
atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de cento e oitenta dias. (Alterado o 
§5º. do artigo 157 pela ELOM 53/98, de 14/12/98, Proc. 12279/98)  
§6º. Ocorrendo a privatização de entidade pública usuária de bens imóveis da municipalidade, o uso 
desses bens passará a ser permitido somente mediante a remuneração pelo valor de mercado. (Inserido 
o § 6 º do artigo 157 pela ELOM 54/98, de 14/12/98, Proc. 12287/98) 
§7º. Nas hipóteses de concessão administrativa e de permissão a ser deferida nos termos do inciso I, 
alínea ‘b’ e do inciso II, ambos do § 4º deste artigo, a entidade beneficiária deverá apresentar 
previamente projeto e cronograma de implantação de prédio e equipamentos, sendo vedado que o 
valor da avaliação administrativa do imóvel objeto da operação seja superior a 40% (quarenta por 
cento) do valor do prédio e equipamentos previstos no projeto. (Acrescentado pela ELOM 64/2006.  
§8º. Nos casos previstos no § 7º deste artigo, a beneficiária também deverá comprovar que possui 
capacidade financeira para implantação do prédio e equipamentos constantes do projeto, antes da 
concessão administrativa ou permissão ser autorizada. (Acrescentado pela ELOM 64/2006. 
 §9º. Caso o cronograma não seja cumprido em no mínimo de 70% (setenta por cento) ou ocorra 
desvio de finalidades da alienação, ou uso de bem público, revogar-se-á os mesmo, sem qualquer 
indenização ao donatário. (Acrescentado pela ELOM 64/2006.)  
§10. A organização social somente poderá ceder parcialmente o uso dos bens permissionados a 
terceiros, nos exatos limites e termos do estritamente necessário para a execução do respectivo Plano 
de Trabalho, observadas as condições estabelecidas no contrato de gestão, além dos princípios 
descritos no artigo 37, ‘caput’, da Constituição Federal. (g.n) 
§11. Será permitida a colocação de placas de publicidade em áreas com permissão de uso, destinada à 
prática de esportes, mediante remuneração, revertendo-se os fundos daí auferidos para a manutenção 
da área e do esporte ali praticado. (inseridos os §§ 10 e 11 ao Art. 157 pela ELOM 81/17, de 
09/11/2017 – Proc. 11859/17) 

   
  

   Hely Lopes Meirelles ensina que a permissão de uso se trata de ato negocial, 
unilateral e precário, segundo o qual a Administração poderá facultar ao particular a 
utilização do bem público, de forma gratuita ou remunerada, por prazo certo ou 
indeterminado, conforme estabelecido no termo que poderá ser modificado ou revogado 
quando o interesse público exigir.1 
 

                                                           
1 Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 38ª edição, 2011, pág.584 
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   In casu, nota-se que a mensagem que acompanha o projeto indica que a 
medida visa atender interesse público, uma vez que tem por escopo beneficiar a 
Urbanizadora Municipal S.A, pessoa jurídica instituída pela Lei Municipal nº 1.682, de 10 de 
outubro 1973, para prestar serviços relevantes no âmbito do Município. 
 
   O Município, consoante o disposto no art.1º da citada norma municipal, está 
autorizado “a promover as medidas e atos necessários à constituição, instalação e funcionamento” da 
Urbanizadora Municipal S/A - URBAM, instituição que tem dentre as funções a “realização de 
interesse público no desenvolvimento urbanístico e econômico do Município”, portanto, mostra-se possível 
a pretensão versada no projeto de lei em epígrafe. 
 
   Sobre o instrumento normativo proposto, observa-se que nele consta a 
descrição do imóvel objeto da permissão (art. 1°), a destinação do bem e o prazo de duração 
da permissão de uso (art. 2º) e as condições a serem observadas pela permissionária e demais 
disposições necessárias para que os interesses do Município sejam resguardados (arts. 3º 
usque 7°). 
 
   Observa-se, ainda, que foram acostados aos autos o memorial descritivo, a 
planta e o laudo de avaliação do bem público de domínio municipal, conforme indicado no 
parágrafo único do artigo 1º. 
 
   Por derradeiro, a iniciativa para dispor sobre o assunto, consoante previsão 
contida nos artigos 26, 47, II, XIV e XVIII, da Constituição do Estado de São Paulo, e os 
artigos 65 e 93 da Lei Orgânica do Município, é privativa do Chefe do Poder Executivo. 
 
   Nestes termos, é de nosso sentir que, atendidas as disposições constantes no 
artigo 157 da Lei Orgânica Municipal, a matéria está em condições, sob o aspecto jurídico, de 
ser apreciada pelos Senhores Vereadores. 

 
É o parecer.    
 

     
São José dos Campos, 24 de setembro de 2019. 
 
 

 
Thiago Joel de Almeida 

Assessor Jurídico 
Jani Maria dos Santos 

Assessora Jurídica 
Sérgio Ricardo Sant’Ana 

Consultor da Assessoria Jurídica 
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