
Porto Alegre, 10 de julho de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 27.703/2019. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho, solicita orientação e análise ao 
projeto de lei nº 27, de 2019, que “Prorroga o prazo de vigência da Lei Municipal n° 5.262/99.”  
 
 
 
II.  Primeiramente, identifica-se que a proposição ter por objetivo prorrogar o 
prazo de vigência, por mais 20 anos, da Lei Municipal n° 5.262/99, referente à concessão de 
uso de imóvel à União das Associações Comunitárias de Carazinho – UACC. 
 
 Conforme previsto no art. 2º da citada Lei Municipal, o imóvel objeto da 
concessão destina-se ao uso para local de palestras, conferências, festas comunitárias, 
reuniões, cursos e seminários de natureza educacional e cultural.  
 
 Quanto ao prazo inicialmente previsto, o art. 4º assim dispõe: 
 

Art. 4º - A concessão autorizada artigo 1º, é pelo prazo de 20 (vinte) anos, da 
vigência desta Lei.  
Parágrafo único - Ao término do prazo, ou rescindido o contrato da concessão, 
a concessionária restituirá o imóvel ao Município, incorporando-se as 
benfeitorias ao patrimônio municipal, sem ônus, em virtude da gratuidade do 
uso. 

 
 Conforme se verifica no dispositivo supra, não foi previsto a possibilidade de 
prorrogação da concessão de uso, sendo que ao final do prazo, a beneficiária deverá restituir o 
imóvel ao Município. Ademais, uma vez que transposta a data final de sua vigência (o que 
ocorreu em 10/03/2019), a referida concessão é considerada extinta, não sendo juridicamente 
cabível a prorrogação. 
 
 
 
III. A concessão de uso tem natureza contratual e é dotada da estabilidade 
inerente a essa espécie de ajuste, inclusive por decorrência da fixação de um prazo 
determinado.  
 
 Acerca do uso dos bens públicos, a Lei Orgânica Municipal assim dispõe: 
 

Art. 76 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante 
concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado, conforme 
o interesse público o exigir, sempre com prévia autorização do Poder 
Legislativo.  



Parágrafo Único - A concessão de uso dos bens públicos, de uso especial e 
dominicais, dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, 
sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese prevista em lei federal.   

 
 Observa-se que a Lei Orgânica do Município contém dispositivos específicos 
sobre concessão de uso – e, trazendo como regra, a exigência da autorização legislativa e 
licitação, em simetria ao disposto ao art. 17, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicado às alienações 
de bens imóveis públicos. 
 
 Conforme verifica-se no dispositivo supracitado, a concessão de uso 
dependerá de autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência. Assim, se faz 
necessário o encaminhamento de proposição para o Poder Legislativo, assim como posterior 
processo licitatório na modalidade concorrência.  
 
 
 
IV. Diante do exposto, opina-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei em 
tela, visto não ser possível a prorrogação da concessão após extinta sua vigência, cabendo 
nova autorização legislativa para uso do imóvel e realização de licitação pública, na 
modalidade concorrência.  
 

  O IGAM permanece à disposição.  

   
Marcos Daniel Leão         
OAB/RS 37.981                  
Consultor do IGAM                   

 


