
Fortaleza
^ P R E F E I T U R A

MENSAGEM Nfi - » , DE l DE iMA«J 2022.

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, nos lermos do arl. 56, II,
c art. 83, I, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, submeter à apreciação dessa Augusta
Casa Legislativa o incluso Projcto de Emenda à Lei Orgânica do Município, cm anexo, que
''altera a Lei Orgânica 11° 01, de 15 de dezembro de 2006, e dá outras providências. "

Partindo da premissa que os bens públicos podem se destinar ao uso comum do
povo ou ao uso especial, tem-se que o poder público poderá outorgar título de uso do bem
público a particulares ou a outras pessoas jurídicas de direito público e demais entes da
Administração, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos conferidos pela legislação, tais
como: autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real de uso,
além da cessão de uso.

A permissão de uso de bem público, diferentemente da concessão e da
permissão, não exige a abertura de procedimento lícitatório, podendo ser outorgada diretamente
a determinado particular para a realização de uma alividadc benéfica à comunidade c
compatível com o interesse público, inclusive, próprios de sua natureza jur ídica, intimamente
relacionada ao atendimento do interesse da coletividade.

No que tange ao prazo previsto para autorização de bens municipais, justifica-
se o maior prazo, em razão do prazo atualmente fixado por lei demonstrar-se por demais exíguo,
principalmente considerando os trâmites jurídicos e administrativos que permeiam o
desenvolver de qualquer alividade.

Desta foi ma, o presente projeto de emenda à Lei Orgânica do Município almeja
a adequação regulamentar de tais procedimentos administrativos de permissão c autorização de
uso de bem público, visando primordialmente resguardar o interesse público primário, mas
também o interesse público secundário que resguarda o património do município.

Excelentíssimo Senhor
Vereador António Henrique da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza
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Diante do exposto, submeto o presente Projcto de Lei à análise dessa Egrégia
Casa Parlamentar, dirigida por Vossa Excelência, cujo espírito público é repelido por todos os
seus dignos pares, solicitando, com esteio no art. 48 da Lei Orgânica do Município, REGIME
DE URGÊNCIA, para apreciação da matéria, na certeza de que os elevados interesses da
sociedade fortalezense prevalecerão e se materializarão na aprovação do que ora se propõe.

PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, AOS , DE DE 2022.
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PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO N"

0 0 0 2 / 2 0 2 2
ALTERA A LEI ORGÂNICA N° 01,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. T Os §§ 2° e 3° do art. 109 da Lei Orgânica n° O l , de 15 de dezembro de
2006, passam a vigorar com as seguintes redaçòes:

Art. 109(...)

§2° A permissão de uso dependerá de licitação, salvo nas hipóteses
previstas cm lei, sempre que houver mais de um interessado na
utilização do bem e será formalizada por termo administrativo.
§3° A autorização será formalizada por termo administrativo para
alividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 12
(doze) meses. (NR)

Art. 2" Esta Emenda à Lei Orgânica n" 01, de 15 de dezembro de 2006
entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos dias de de 2022
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