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 Porto Alegre, 24 de junho de 2021. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 15163/2021. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita ao IGAM análise 
da Proposta de Emenda à Lei Orgânica que dá nova redação aos arts. 66 e 76 da Lei 
Orgânica para dispor sobre o regime de previdência complementar e dos bens 
municipais, na forma que específica. 
 
 
 
II. A Lei Orgânica poderá ser emendada por iniciativa do Prefeito, com 
fundamento no inciso II do art. 26 da LOM. 
 
  Sobre o conteúdo da Proposta: 
 
 O Regime de Previdência Complementar – RPC, com a Emenda 
Constitucional nº 103, deixou de ser uma alternativa, passando a ser obrigatório para os 
Municípios e demais entes federados, que possuem RPPS. 
 
 A instituição do RPC advém da imposição constitucional prevista no § 6º 
do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, que fixa em dois anos, a contar da sua 
entrada em vigor, o prazo máximo para a sua instituição, ou seja, até 12 de novembro 
de 2021. 
 
 Ainda, o Município deve limitar os valores dos benefícios de 
aposentadoria e pensão concedidos pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor - 
RPPS ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS, nos termos do § 14 do art. 40 da CF. 
 
 Contudo, embora o parágrafo único do art. 66 da LOM, esteja com 
defasagem constitucional, em razão de que após a EC nº 103, de 2019, é vedada a 
complementação de aposentadoria, nos termos do § 15 do art. 37 da CF, com a ressalva 
do art. 7º da EC nº 103, o regime de previdência complementar deve ser regulamentado 
no âmbito do Município por lei ordinária, atendendo as diretrizes e parâmetros 
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indicados pela Secretaria de Previdência no guia para os entes1, o qual inclusive possui 
modelo de projeto de lei. 
 
 Sendo assim, o assunto proposto pelo Prefeito não é matéria a ser 
prevista na Lei Orgânica. 
 
 No que tange à redação proposta para o art. 76 da Lei Orgânica Local, 
tem-se que o dispositivo atual prevê, em seu caput, que o uso de bens municipais por 
terceiros (sem discriminar, portanto) só poderá ser feito mediante concessão ou 
permissão a título precário e por tempo determinado.  
 
 Ora, a concessão de uso é instrumento que possui o seguinte conceito2: 
 

IV.a) Da Concessão de Uso. 
 
Com relação às espécies de uso citadas pelo autor, temos a maior e mais 
complexa delas, qual seja a concessão de uso. Este instituto, segundo 
definição de Marçal Justen Filho3 é:  
 
A concessão de uso de bem público é um contrato administrativo por meio 
do qual um particular é investido na faculdade de usar de um bem público 
durante um período de tempo determinado, mediante o cumprimento de 
requisitos estabelecidos, assegurando-se ao poder concedente as 
competências próprias do direito público. 

 
Um fato marcante, é que a concessão de uso não exige a utilização do bem 
para a realização de um interesse coletivo. 

 
 Ou seja, a concessão descende de um contrato (instrumento sólido), 
afastada qualquer precariedade.  
 
 A permissão de uso, por outro lado, é instrumento de natureza precária, 
conforme conceito trabalhado no texto informativo “O uso de bens públicos no 
município”: 
 

IV.b) Da Permissão de Uso. 
Por sua vez, a permissão de uso, segundo leciona de Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro4é:  
 

 
1 https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-informacoes/publicaes 
 
2 Trechos do texto informativo “O uso de bens públicos no município”, disponível no site do IGAM para download.  
3FILHO, Marçal Justen. Curso de direito administrativo. 9ªed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1142. 
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 690.  
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(...) ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou 
oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a utilização privativa de 
um bem público, para fins de interesse público”.  

 
O instituto se formaliza por meio de um termo de permissão de uso. Vale dizer 
que ela não depende de autorização legislativa, exceto se a lei local assim o 
exigir (no caso da Lei Orgânica). Ademais, o IGAM recomenda a realização de 
licitação, exceto quando relevantes razões de interesse público recomendem 
o afastamento desse procedimento. É um instituto que se situa entre a 
autorização de uso e a concessão de uso. 

 
 Então, a redação do caput do art. 76 da LOM, atual, possui suas 
imperfeições.  
 
 A redação proposta pela Emenda, então, pretende colocar a possibilidade 
de autorização de uso e de cessão de uso.  
 
 A autorização de uso é5: 
 

IV.c) Da Autorização de Uso. 
 
Alias, no que tange à autorização de uso, Marçal Justen Filho6, afirma:  
 
(...) a autorização de uso consiste em ato discricionário unilateral e precário, 
pelo qual a Administração Pública atribui a um particular a faculdade de usar 
transitoriamente um bem público de modo privativo ou exacerbado.  
 

 Trata-se de instrumento utilizado, de caráter precário. O IGAM, ademais, 
concorda com a sua presença na LOM. Nisso, o §1º do art. 76 (conforme a Emenda) 
prestigia o conceito do instituto, além de determinar prazo máximo. No que tange ao 
prazo máximo, convém trazer o que aponta o Código Civil:  
 

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, 
conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração 
pertencerem. 

 
 Ou seja, estabelecer o prazo máximo está dentro do espaço de 
conveniência e oportunidade do legislador municipal. Ademais, o art. 103 do Código Civil 
informa a possibilidade do uso comum dos bens públicos, ou seja, não obsta o uso de 
qualquer uma das espécies vistas no art. 997 da mesma Lei.  

 
5 Trecho do texto informativo do IGAM, anteriormente citado.  
6 FILHO, Marçal Justen. Curso de direito administrativo. 9ªed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.1138.  
7 Art. 99. São bens públicos:  
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;  
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração 
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;  
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 Sobre o §2º do art. 76, tem-se que a Emenda observa o conceito de 
permissão, podendo atrelar a sua utilização para as espécies identificadas no texto 
(firme a possibilidade já a partir do art. 103 CC).  
 
 O §3º do art. 76 respeita o conceito do instituto da concessão de uso e 
também o art. 103 do Código Civil.  
 
 Por fim, quanto à concessão de direito real de uso e a cessão de uso 
(caput do art. 76 e §§4º e 5º do art. 76), é importante tecer algumas considerações.  
 
                            A concessão de direito real de uso é instituto que parece ter sido 
extraído do art. 17, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93, cuja aplicação direta é para a 
União. Não existe obstáculo que o legislador local traga o instrumento para o Município, 
dispondo sobre qual espécie de bem ele será aplicável (no caso, os dominicais – ou seja, 
aqueles desafetados). Todavia, é importante destacar que ela deve ser referida, 
igualmente, no art. 76, caput, o que não ocorre, existindo a necessidade de ajuste.  
 
                           Sobre a cessão de uso, veja-se o conceito do IGAM no seu texto 
informativo “O uso de bens públicos no Município”: 
 

Sobre a cessão de uso, é possível utilizar um conceito visto em Hely Lopes 
Meirelles8:  
 
Cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma 
entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas 
condições estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou 
indeterminado. (...)  

 
É muito importante destacar que a cessão de uso, como instituto, é ato 
administrativo que não realiza a transferência de propriedade do bem 
público. Sendo assim, não existe a imposição de averbação ou registro em 
cartório.  

 
 Sendo assim, o conceito e as características estão adequados ao instituto.  
 
 
 

 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito 
pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.  
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas 
de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.  
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30ª ed. São Paulo. Malheiros. 2011, p. 88.  
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III. Diante do exposto, conclui-se que, acerca do regime de previdência 
complementar, a proposta de emenda à Lei Orgânica precisa ser reformulada para que 
seja viável, tendo em vista que o assunto deve ser regulamentado por lei ordinária. 
 
 O que pode ser feito é a alteração apenas do parágrafo único do art. 66 
da LOM, para recepcionar a redação do § 14 do art. 40 da CF, aplicado ao Município com 
a respetiva adaptação do texto, ou seja, prevê a instituição do RPC, nos “termos de lei 
específica”, em razão dos fundamentos indicados no item II. 
 
 No que tange especificamente ao uso de bens públicos e a alteração do 
art. 76, é importante destacar que a concessão de direito real de uso deve ser referida, 
igualmente, no art. 76, caput, o que não ocorre.  
  
 O IGAM permanece à disposição. 
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OAB/RS 104.401         
Consultora Jurídica do IGAM       
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