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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
108/2021

Matéria: PELO 003/2021
Ementa: PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE 
EMENDA À LEI ORGÂNICA. AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL. 
EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. SIMPLES ADEQUAÇÃO. 
VÍCIOS INEXISTENTES. DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 
OUTORGA DE TÍTULOS JURÍDICOS PARA USO PARTICULAR DE 
BENS PÚBLICOS. CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado à Procuradoria Legislativa, para que seja 
emitida orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca da Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica n? 003, de 14 de junho de 2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 
que "Dá nova redação a artigos da Lei Orgânica do Município de Carazinho".

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

A proposição legislativa dispõe que o Município deve instituir o regime de 
previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargos efetivos que forem 
admitidos a partir da data da publicação do ato de sua efetiva instituição, com plano de benefícios 
na modalidade definitiva, a ser efetivado por intermédio de entidade fechada ou aberta de 
previdência complementar, com possibilidade de aplicação aos servidores já ocupantes de cargos 
efetivos, desde que haja opção expressa nesse sentido. Aduz que, mediante lei específica, o 
Município pode aderir à entidade fechada de previdência complementar instituída pelo Estado ou 
União. Por fim, apresenta e define instrumentos de outorga de títulos jurídicos para uso de bens 
públicos por particulares e por outras entidades e órgãos públicos.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local (CF/1988, art. 30,1 c/c art. 40, § 14), e a iniciativa legislativa, da mesma forma, está 
correta, já que partiu do Prefeito Municipal1.

1 (LOM): Art. 26. A Lei Orgânica poderá ser emendada por proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara;
II - do Prefeito.
§ 1® A proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada pela maioria qualificada dos 
membros da Câmara, no prazo de trinta dias, a contar de sua apresentação.
§ 22 A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de Estado de Sítio ou de intervenção no Município.

V
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Quanto ao instrumento utilizado - proposta de emenda à lei orgânica 
cabe ressaltar que a votação ocorrerá em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e a 
aprovação dependerá de dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará:

{CF/1988) Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
[...]

(LOM): Art. 26. [...]
§ 15 A proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada pela maioria qualificada dos membros da Câmara, no prazo de trinta dias, a 
contar de sua apresentação.
§ 25 A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de Estado de Sítio ou de 
intervenção no Município.

Já em relação ao prazo de tramitação da proposta de emenda à lei 
orgânica, o mesmo é de trinta dias, na forma do § Is do artigo 26 da LOM, acima transcrito.

Nomais.

Sobre a primeira parte, a proposta legislativa objetiva compatibilizar a Lei 
Orgânica com o previsto nos §§ 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação 
dada pela Emenda Constitucional n2103/2019, in verbis:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos 
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, 
de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nõ 
103.de 2019)

(•••I
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa 
do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores 
públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime 
próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.
Emenda Constitucional n* 103. de 2019)

(Redação dada oela

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de 
benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 
e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de 
entidade aberta de previdência complementar. (Redação dada oela Emenda Constitucional 
ng 103. de 20191

§ 16 • Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá 
ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação 
do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nõ 20. de 1S/12/98)

Ademais, a parte final do § 29 do artigo 66 está em consonância com o 
artigo 33 da EC 103/2019, o qual condiciona a autorização para administrar plano de benefícios
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patrocinados pelos entes políticos a entidades abertas de previdência complementar ao 
disciplinamento da referida relação por lei complementar, na forma dos §§ 49 e 59 do artigo 202 da 
Constituição Federal de 1988, também com redação dada pela indigesta emenda.

Já a menção de que o Município poderá, mediante lei específica, aderir à 
entidade fechada de previdência complementar instituída pelo Estado ou União, embora esteja de 
acordo com o artigo 37, caput e 167 da Constituição da República (princípio da legalidade) aos 
olhos do Município, dependerá, na prática, do previsto em cada norma instituidora e do 
atendimento das normas que disciplinam em si o regime de previdência complementar.

Lado outro, as definições apresentadas dos instrumentos de outorga de 
títulos jurídicos para uso de bens públicos por particulares (autorização, permissão e concessão) 
não guardam simetria com os conceitos oferecidos pela doutrina especializada.

FERNANDA MARINELA, por exemplo, leciona que:

A autorização de uso de bem público é o ato administrativo unilateral, discricionário e 
precário, pelo qual o Poder Público permite a utilização especial de bem por um particular 
de modo privativo, atendendo ao interesse privado, mas, é claro, sem prejudicar o 
interesse público. Por exemplo, o uso de terrenos baldios para estacionamento, para 
retirada de água de fontes não abertas ao público, fechamento de ruas para festas 
comunitárias. (...) A sua formalização deve ser feita por escrito, sem maiores detalhes, 
independendo de licitação e de lei autorizadora. Pode ser em caráter gratuito ou oneroso. 
Essa hipótese é utilizada para eventos temporários e ocasionais, o que a compatibiliza com 
suas características. Pode ser por tempo determinado ou indeterminado, sendo o ideal a 
indeterminação, para não comprometer sua retomada a qualquer tempo e não gerar 
dever de indenizar.
(...)
A permissão de uso de bem público também é um ato administrativo unilateral, 
discricionário e precário, em que a Administração autoriza que certa pessoa utilize 
privativamente um bem público, atendendo ao mesmo tempo aos interesses público e 
privado. (...) Por exemplo, as bancas de revista, as mesinhas nas calçadas, as feiras de 
artesanato em praças públicas. (...) O procedimento licitatório deve acontecer sempre que 
possível, especialmente quando existirem inúmeros interessados.
(...)
A concessão de uso de bem público formatiza-se por contrato administrativo, instrumento 
pelo qual o Poder Público transfere ao particular a utilização de um bem público. 
Fundamenta-se no interesse público, a título solene e com exigências inerentes à reíação 
contratual. Como os demais contratos administrativos, depende de licitação e de 
autorização legislativa, está sujeito às cláusulas exorbitantes, tem prazo determinado e a 
sua extinção antes do prazo gera direito à indenização. (...)Diferencia-se das duas 
anteriores em razão da formalização por contrato. É, portanto, de caráter bilateral, 
concedido de acordo com o interesse público e não é ato precário, apesar de sua 
estabilidade não ser absoluta (MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 10 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 1022-1023 (versão digital).

Dl PIETRO, por sua vez, obtempera que:

Autorização de uso é o ato administrativo unilateral e discricionário, pelo qual a 
Administração consente, a título precário, que o particular se utilize de bem público com 
exclusividade.
Como toda autorização administrativa, a de uso privativo é ato unilateral, porque não 
obstante outorgada mediante provocação do interessado, se perfaz com a exclusiva
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manifestação de vontade do Poder Público; discricionário, uma vez que o consentimento 
pode ser dado ou negado, segundo considerações de oportunidade e conveniência, a 
cargo da Administração; precário, no sentido de que pode ser revogado a qualquer 
momento, quando o uso se tornar contrário ao interesse público. Pode ser gratuita ou 
onerosa.
A utilização não é conferida com vistas à utilidade pública, mas no interesse privado do 
utente. Aliás, essa é uma das características que distingue a autorização da permissão e da 
concessão.
(...]
A autorização pode ser simples (sem prazo) e qualificada (com prazo).
U
A fixação de prazo tira è autorização o caráter de precariedade, conferindo ao uso 
privativo certo grau de estabilidade; vincula a Administração à obediência do prazo e 
cria, para o particular, direito público subjetivo ao exercício da utilização até o termo 
final previamente fixado; em consequência, se razões de interesse público obrigarem à 
revogação extemporânea, ficará o poder público na contingência de ter de pagar 
indenlzação ao particular, para compensar o sacrifício de seu direito. Manifesta é a 
inconveniência de estipulação de prazo nas autorizações.
(...]
Permissão de uso é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou 
oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a utilização privativa de bem público, 
para fins de interesse público.
(•••I
A permissão pode recair sobre bens públicos de qualquer espécie.
Sendo ato precário, revela*se mais adequado nos chamados usos anormais em que a 
utilização privativa, embora conferida com vistas a fim de natureza pública, está em 
contraste com a afetação do bem ou com sua destinação principal. É o que ocorre, 
principalmente, nos casos de uso privativo incidente sobre bens de uso comum do povo. É 
predsamente esse contraste do uso privativo com a afetação que exige seja imprimida 
precariedade ao ato de outorga.
Aliás, o fato de tratar-se de bem destinado, por sua natureza ou destinação legal, ao uso 
coletivo, impede que o uso privativo seja permitido ou autorizado para fins de interesse 
exclusivo do particular; embora seja assegurada, com a permissão, determinada vantagem 
ao usuário, não auferida pela generalidade dos indivíduos, o uso por ele exercido deve 
proporcionar algum benefício de caráter geral. Por essa razão, também, embora o 
vocábulo permissão dê a Ideia de faculdade que pode ser ou não exercida, na realidade o 
permissionário se obriga a utilizar o bem para o fim predeterminado, sob pena de, não o 
fazendo, ser-lhe retirada a permissão.
O que acaba de ser exposto permite ser estabelecida mais nítida comparação entre 
autorização e permissão de uso. Ambas têm a natureza de ato administrativo unilateral, 
discricionário e precário. Nas duas hipóteses, o uso pode ser gratuito ou oneroso, por 
tempo determinado (permissão ou autorização qualificada) ou indeterminado (permissão 
ou autorização simples).
[-]
Quanto à fixação de prazo na permissão, vale a mesma observação já feita para a 
autorização. Ao outorgar permissão qualificada ou condicionada de uso, a Administração 
tem que ter em vista que a fixação de prazo reduz a precariedade do ato, constituindo, em 
consequência, uma autolimitação ao seu poder de revogá-lo, o que somente será possível 
quando a utilização se tornar incompatível com a afetação do bem ou se revelar contrária 
ao interesse coletivo, sujeitando, em qualquer hipótese, a Fazenda Pública a compensar 
pecuniariamente o permissionário pelo sacrifício de seu direito antes do termo 
estabelecido.
A permissão qualificada é dotada da mesma estabilidade de que se reveste a concessão de 
uso, pois no ato de outorga não haverá o traço da precariedade; os dois institutos, nesse 
caso, se assemelham, no sentido de que o permissionário adquire, da mesma forma que o 
concessionário, direito subjetivo à indenização em caso de revogação, antes do prazo 
determinado. A diferença entre os dois institutos estará apenas na formação do ato, pois a 
permissão se constitui por ato unilateral e, a concessão, por contrato precedido de
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autorização legislativa e licitação. Quanto aos efeitos, não existe diferença porque em um 
e outro caso surgem obrigações recíprocas para ambas as partes: para o usuário, a 
obrigação de utilizar a coisa de acordo com as condições estabelecidas no ato de outorga 
e, para a Administração, a obrigação de respeitar o uso objeto da permissão qualificada 
por todo tempo previamente delimitado. Além disso, na concessão, é comum a outorga de 
maiores poderes de natureza pública ao concessionário. O que não é viável é utilizar-se a 
permissão, quando seria caso de concessão, apenas para burlar a exigência de 
autorização legislativa e licitação, não cabível na permissão.
[...]
Quanto à licitação, não é, em regra, necessária, a não ser que leis específicas sobre 
determinadas matérias o exijam, como ocorre no caso da permissão para instalação de 
bancas nas feiras livres. É verdade que a Lei n^ 8.666/93, no artigo 2?, inclui a permissão 
entre os ajustes que, quando contratados com terceiros, serão necessariamente 
precedidos de licitação.
Tem-se, no entanto, que entender a norma em seus devidos termos. Em primeiro lugar, 
deve-se atentar para o fato de que a Constituição Federal, no artigo 175, parágrafo único, 
I, refere-se a permissão de serviço público como contrato; talvez por isso se justifique a 
norma do artigo 2? da Lei nQ 8.666/93. Em segundo lugar, deve-se considerar também que 
este dispositivo, ao mencionar os vários tipos de ajustes em que a licitação é obrigatória, 
acrescenta a expressão quando contratados com terceiros, o que faz supor a existência de 
um contrato. Além disso, a permissão de uso, embora seja ato unilateral, portanto 
excluído da abrangência do artigo 22, às vezes assume a forma contratual, com 
características iguais ou semelhantes à concessão de uso; é o que ocorre na permissão 
qualificada, com prazo estabelecido. Neste caso, a licitação torna-se obrigatória. A Lei n2 
8.666/93 parece ter em vista precisamente essa situação quando, no artigo 22, parágrafo 
único, define o contrato como "todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação 
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 
utilizada". Quer dizer: ainda que se fale em permissão, a licitação será obrigatória se a ela 
for dada a forma contratual, sendo dispensada a licitação na hipótese do art. 17,1, f, da Lei 
n2 8.666/93, alterada pela Lei n2 11.481, de 31-5-07 (“alienação gratuita ou onerosa, 
aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens 
imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos 
por órgãos ou entidades da administração pública").
Em havendo mais de um interessado na permissão, sem possibilidade de atender a todos, 
a Administração deve adotar algum procedimento para escolha do beneficiário, baseado 
em critérios objetivos que assegurem igualdade de oportunidade, sem ter 
necessariamente que adotar o procedimento de licitação previsto na Lei n2 8.666/93. 
Concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública faculta ao 
particular a utilização privativa de bem público, para que a exerça conforme a sua 
destinação.
Sua natureza é a de contrato de direito público, sínaíagmátíco, oneroso ou gratuito, 
comutativo e realizado intuitu personae.
A concessão é o instituto empregado, preferentemente à permissão, nos casos em que a 
utilização do bem público objetiva o exercido de atividades de utilidade pública de 
maior vulto e, por isso mesmo, mais onerosas para o concessionário. Este assume 
obrigações perante terceiros e encargos financeiros elevados, que somente se justificam 
se ele for beneficiado com a fixação de prazos mais prolongados, que assegurem um 
mínimo de estabilidade no exercício de suas atividades. Em consequência, a forma mais 
adequada é a contratual, que permite, mediante acordo de vontades entre concedente e 
concessionário, estabelecer o equilíbrio económico do contrato e fixar as condições em 
que o uso se exercerá, entre as quais a finalidade, o prazo, a remuneração, a fiscalização, 
as sanções. A fixação de prazo, além de ser uma garantia para o concessionário, sem a qual 
ele não aceitaria a concessão, é exigência legal que decorre da Lei n2 8.666, de 21-6-93, 
cujo artigo 57, § 3e, veda contrato com prazo indeterminado.
Elemento fundamental na concessão de uso é o relativo à finalidade. Ficou expresso no 
seu conceito que o uso tem que ser feito de acordo com a destinação do bem. No caso de
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bens destinados à utilização privativa, o uso tem que atender a essa destlnaçâo; é o caso, 
por exemplo, de bens de uso especial, como os mercados e cemitérios, parcialmente 
afetados ao uso privativo, dos bens destinados à ocupação por concessionários de serviços 
públicos, e dos bens dominicais postos no comércio jurídico para fins de moradia, cultivo 
da terra, exploração agrícola ou industrial, reforma agrária.
Quando a concessão implica utilização de bem de uso comum do povo, a outorga só é 
possível para fins de interesse público. Isto porque, em decorrência da concessão, a 
parcela de bem público concedida fica com sua destinação desviada para finalidade 
diversa: o uso comum a que o bem estava afetado substitui-se, apenas naquela pequena 
parcela, pelo uso a ser exercido pelo concessionário. Além disso, como a concessão é 
outorgada sob forma contratual e, em geral, por prazos mais prolongados, dela decorre 
estabilidade para o concessionário, uma vez que não pode ser despojado de seu direito de 
utilização privativa antes do termo estabelecido, a não ser por motivo de interesse público 
relevante e mediante justa indenização. Tais circunstâncias afastam a possibilidade de 
concessão de uso para fins de interesse particular do concessionário, a não ser nas 
hipóteses em que o uso privativo constitua a própria finalidade do bem. A utilização que 
ele exercer terá que ser compatível com a destinação principal do bem ou atender a outro 
fim de interesse coletivo.
A concessão exige licitação, nos termos do artigo 2Ç da Lei n? 8.666/93, que silencia 
quanto à modalidade a ser utilizada, ao contrário do Decreto-Lei n? 2.300/86, que exigia 
concorrência. Talvez o silêncio do legislador se justifique pela norma do artigo 121, 
parágrafo único, segundo a qual os contratos relativos a imóveis do património da União 
continuam a reger-se pelas disposições do Decreto-lei n® 9.760, de 5-9-46, com alterações 
posteriores. Só que, além de esse decreto-lei não cuidar da concessão de uso e sim da 
cessão de uso (que é uma das modalidades de concessão), ainda há o fato de que ele é de 
aplicação restrita à União, isto permite concluir que a matéria não foi considerada norma 
geral, podendo Estados e Municípios seguir suas próprias leis a respeito do assunto. No 
silêncio dessas leis, melhor aplicar, por analogia, o critério do valor estabelecido pelo 
artigo 23, II, da Lei n® 8.666/93. (Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 
32 ed. Rio de Janeiro: 2019, p.1547-1554, versão digital).

A respeito da relação entre as espécies de bens públicos (uso comum do 
povo, uso especial e dominicais) e os instrumentos de outorga, a última doutrinadora ainda refere:

Com relação aos instrumentos jurídicos de outorga do uso privativo ao particular, mais 
uma vez se torna relevante a distinção entre, de um lado, os bens de uso comum do povo 
e uso especial e, de outro, os bens dominicais, já que apenas estes últimos são coisas que 
estão no comércio jurídico de direito privado, sujeitos, portanto, a regime jurídico um 
pouco diverso quanto às formas de sua utilização.
Os bens das duas primeiras modalidades estão fora do comércio jurídico de direito 
privado, de modo que só podem ser objeto de relações jurídicas regidas peio direito 
público; assim, para fins de uso privativo, os instrumentos possíveis são apenas a 
autorização, a permissão e a concessão de uso.
Trata-se de institutos sujeitos ao regime jurídico de direto público, com características 
próprias que decorrem da posição de supremacia da Administração sobre o particular. A 
sujeição a esse regime revela-se pela constituição do uso (por meio de ato administrativo 
ou contrato administrativo), pelo seu exercício (sujeito à fiscalização do poder público) e 
pela sua extinção (que se dá pelo término do prazo, pela caducidade, em caso de não 
utilização do bem; pela rescisão unilateral do contrato de concessão ou pela revogação 
unilateral da autorização e permissão).
Diversa é a situação dos bens dominicais, já que estes são coisas que estão no comércio 
jurídico de direito privado. Embora possam ser cedidos aos particulares por meio dos 
mesmos institutos de direito público já mencionados, também podem ser objeto de 
contratos regidos pelo Código Civil, como a locação, o arrendamento, o comodato, a 
concessão de direito real de uso, a enfiteuse (Ibid. p. 1546).
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Desse modo, os instrumentos estatais de outorga de títulos jurídicos para 
uso privativo de bens públicos (autorização, permissão e concessão) poderão recair sobre 
quaisquer espécies de bens públicos, a depender de cada caso, além do que a escolha de um ou 
outro deverá levar em conta a predominância ou equivalência de interesses privado e público e não 
propriamente local, sem contar não ser aconselhável a colocação de prazo nos termos de 
autorização, sob pena de reduzir seu caráter precário.

Assim, sugere-se apenas a menção desses instrumentos de outorga, sem, 
todavia, conceituá-los, deixando tal mister para a balizada doutrina, de modo a evitar indevidas 
restrições e/ou imprecisões técnicas.______________________________________

Por fim, no que tange à definição dos instrumentos de concessão de 
direito real de uso e de cessão de uso, o primeiro poderá ter como objeto terrenos públicos e/ou 
respectivo espaço aéreo2, e o segundo poderá ter como objeto bens públicos de qualquer espécie, 
merecendo, aqui, também correção.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica da Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica nô 003/2021, observadas as ressalvas acima destacadas.

é a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 24 de junho de 2021.

Luís Fernaríflo Bourscheid 
Procurador do ftoder Legislativo 

Matrícúl^ 50020 
OAB/RSB3.542

2 A título de exemplo, conferir Decreto-Lei 271/1967.
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