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.DISPõE SOSRE OS PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATMOS DA CESSÃO DE USO DE IMÓVEIS DO

MuNtcÍpto DE MATA GRANDE E DÁ ourRAs
pnowoÊxcns".

O PREFETTO DE MATA GRANDE - AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona a seguinte Lei:

DAS DISPOSIçÕES GERAIS

1t

Art. 14. Para os fins desta Lei entende-se por

Bem Público Imóvel: todo bem imóvel pertencente ao Município de Mata Grande -
AL ou a Pessoa Jurídica de Direito Público que integra a administração indireta

municipal;

Bem Público Móvel: todo bem móvel pertencente ao Município de Mata Grande -
AL ou a Pessoa Jurídica de Direito Público que integra â administração indireta

municipal;

Cessão de Uso de Bem Público: ato administrativo, formalizado mediante Termo de

Cessão ou Contrato, por prazo determinado, precedido de autorização Legislativa,

que permite a utilizaÇão privativa de bem público por outro ente da Administração

Direta ou lndireta. ou ainda, por particulares, por sua conta e risco, e em qualquer

hipótese, vinculados ao interesse público.

Art. 2e. Fica autorizado o Município de Mata Grande - AL, celebrar Contrato ou Termo de

Cessão de Uso de seus bens a outros entes públicos, inclusive os da Administração Direta ou lndireta,

conforme o lnteresse Público o eúBir, por prazo determinado, gratuita ou onerosamente, de imóvel ou

móvel público de declarado de Uso Dominial e devidamente Desafetado.

§1s. A Cessão de Uso de Bem Público Municipal a órgãos da Admlnistração lndireta,

Autarquiês, Fundações, Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista, se dará mediante Termo de

Cessão e Anotação Cadastral, antecedido de autorização legislativa, permanecendo a propriedade com o

Município Cedente;

§2e. Em se tratando de Cessão de Uso de Bem Público para órgãos da Administração

lndiretê, Autarquias, Fundaçóes, Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista, será necessário

Declaração de Desafetação, e precederá a formalização do Termo de Cessão, além de Autorização

Lêgislativa, Licitação, nos termos da Lei ne 8.666 de 21 de iunho de 1993, salvo nos casos êm que a Iei a

considere dispensável ou inexigível;
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§30. Em se tratando de Cessão de Uso de Bem Público parâ particulares, será necessário

Declaração de Utilidade e lnteresse Público na atividade que será desenvolvida no bem, e precederá a

formalização do termo de cessão. além de Autorização Legislâtiva, Licitâção, nos termos da Lei nc 8.666

de 21 dejunho de 1993, salvo nos casos em que a lei a considere dispensável ou inexigível.

Art. 3s. A Cessão de Uso do Bem Público, Móvel ou lmóvel, poderá ser de forma gratuita, à

título precário, ou ainda, à tÍtulo oneroso, vincular-se-á a atividade definida no Termo de Cessão

respeccivo, sendo seu uso intransferivel, caducando com o não atendimento do objeto ou ainda, após o

fim do determinado prazo, tudo em conformidade com a legislação aplicável.

Art.4e. A gestão dos Bens Públicos, Móvels e lmóveis, terá como órgão consultivo e de

controle a Secretaria Municipal de Administração, Controladoria Geral e Diretoria de Patrimônio Público

do Município.

§14. Compete à Secretaria Municipal de Administração, Controlâdoria Geral e Diretoria de

Patrimônio Público, além de outras atribuições regulamentadas em decreto, no âmbito da gestão dos

bens públicos:

l- Emitir manifestaçâo sobre a conveniência e oportunidade n a formalizaéo de Termo

de Cessão de que trâta êsta lei;

ll- Recomendar a extinção dos atos e termos de cessão por razões de conveniência e

oportunidade;

§2e. A manifestação desfavorável da Secretaria Municipal de Administração, Controladoria

Geral e Dretoria de Patrimônio Público, no processo de formalização do termo enseja a sua extinção,

salvo determinação em contrário do Chefe do Poder Executivo;

§3e. Compete à Procuradoria-Geral do MunicÍpio a emissão de Parecer Técnico sobre a

luridicidade do objeto do processo de formalização do termo que trata essa lei.

DA CE55ÃO DE USO DE BEM PÚBUCO IMóVEL PARÂ FIN5 INSTITUCIONA'S

Art. 60. A Cessão de Uso de Bem Público lmóvel será formalizada mediante Termo de Cessão

de Uso, observados os princípios constitucionâis que regem a administração públlca e a legislação federal

pertinente, no que couber, devendo constar obrigatoriamente no termo:

l- ldentificação do Solicitante;

ll- Declaração de Desafetação;

lll- As características, condiçôes e localização do imóvel;

lV- Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel, constando sua MatrÍcula no CartóÍio de

Notas e Registros Públicos do Município, seBuindo as normas da ABNT - Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-3:2011);

V- Destinação, Finalidade;

Vl- Prazo, condições dê extinção;

Vll- Multas e Penalidades;

Art. 79. É vedado a Ccssionária, sob penâ de êxtinção do termo de Concessão:

l- Exercer atividade com finalidade lucrativa, sem prévia autorização, êxcetuado os

casos previstos em lei ou contidos no próprio termo;
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Realizar locação, sublocação, empréstimo ou qualquer forma de transferência do

imóvel a terceiros, no todo ou em parte;

Rêali2ar âtividâdes político-pârtidárias ou qualquer outra que caracterizem vínculo

ou preferência política de qualquer espécie;

Realizar atividade que vise promover convicção religiosa, nos termos do artigo 19, I

da Constituição Federal de 1988;

Proceder qualquer reforma/ampliação que alterem as carâcterísticâs físicas,

estruturais e estêticas do imóvel sem prévia consulta e/ou autorização do Cedente;

Qualquer utilização adversa à estabelecida no Termo de Cessão.

Art. 84, O Termo de Cessão de que trâta estâ Lei não poderá estabelecer:

l- Deveres para a Administração Pública Municipal, ressalvados os que se fizerem

necessários para assegurar a posse do bem cedido em favor do Cessionário durante

a vigência do têrmo;

ll- Dever da Administração Pública Municipal de realizar benfeitorias no bem cedido

durante a vigência do Termo de Cessão.

Art.9o. É de responsabilidade do Cessionário a realização das benfeitorias que se fizerem

necessárias durante a vigência do termo para fins de manutenção do bem cedido, sendo que em

nenhuma hipótese estas serão ressarcidas pelo Poder Executivo Municipal.

510. É vedada a realização de benfeitorias que descaracterizem o bem cedido, salvo

autorização específica do Cedente;

§24. As benfeitoÍiâs úteis e voluptuárias só poderão ser realizadas mediênte prévia expressa

autorização do Cedente, não acarretando em nenhuma hipótese ônus para este;

§3a. Nenhuma benfeitoria poderá ser realizada sem que tenha sido previamente solicitado o

adequado alvará nas vias administrativas;

§4e. Caso o Cessionário realize benÍeitorias que descaracterizem o bem cedido, sem prévia

autorização, será obrigado a restaurar o bem ao stotus quo onte, também, não acarretando em nenhuma

hipótese ônus ao Cedente;

§5s. Caso o Cessionárlo insista na realização da obra, sem prévia consulta ou autorização, o

Termo de Cessão poderá ser extinto, não gerando qualquer direito à ressarcimento por parte do

Cedêntê.

Art. 10. Extinto o Termo de Cessão de Uso, as benfeitorias úteis e voluptuárias, realizadas

pelo detentor de boa-fé, poderão ser levantadas, desde que não deteriorem nem alterem a essência do

bem público, no prazo de 3O (trinta) dias, após prá/ia avaliaÉo de eguipe técnica do Departamento dê

Engenharia e autorização da Secretaria Municipal de Administração, Controladoria Geral ou Diretoria de

Patrimônio Público.

§1a. Todas as características originais do imóvel deverão ser mantidas, salvo autorização de

alteração;

§2e.53lvo decisão em contrário, todos os ônus decorrentes da avaliação e levantamentos

das benfeitorias, emissâo de laudos técnicos, emissão e registros de documentos, serão de

responsabilidade do Cessionário.
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§3a. Em qualquer hipótese deste artigo, o beneficiário do termo não terá direito à

indenização pela retomada imediata do bem nem pelas benfeitorias neste reaiizadas,

indêpendentÊmente de sua nâtureza-

Art. 11. Finalizado o prazo descrito no artigo anterior, o bem cedido reverterá e as

benfeitorias integrar-se-ão ao patrimônio público, independentemente de qualquer indenização.

Art. 12. O Cessionário, sem prejuizo das situações que esteja na posição de contribuinte,

assume integralmente os encârgos que recaiêm ou venham recair sobre o imóvel cedido, na condição de

responsável, nos moldes do inciso ll, do art. 121, da Lei t'e 5.172, de 25 de outubro de 1.966.

Art. 13. É de exclusiva e integral responsabilidade do Cessionário os ônus decorrentes da

regularização de toda e qualquer atividade desenvolvida no bem cedido, junto aos órgãos públicos, ainda

que diretamente relacionado com os fins constantes no termo, especialmente com relação a:

l- Alvará de localização e funcionamento;

ll- Licença Sanitár1a, expedida pelos órgãos competentes do Município;

lll- Licenças de Operação e Funcionamento emitida pelo Corpo de Bombeiros.

Parágrafo Único - É vêdâdo qualquêr hipótasc de isanção de impostos ou tributôs

municipais em relação ao bem cedido ou a seu Cessionário.

Art. 14. O prazo de validade do Termo de Cessão de Uso do Bem Público, ficará a critério da

Cedente, sendo este impreterivelmente determinado, podendo ser renovado por igual período por

Conveniência e Oportunidade desta Administração Pública.

Art. 15. O Termo de Cessão, obrigatoriamente, deverá conter o objeto e natureza para qual

o imóvel público foi cedido, não podendo este, ser utilizado de forma diversa do termo pactuado, sob

pena de retomada imediata do bem.

Art. 16. A extinção do Termo de Cessâo, por qualquer tipo de descumprimento das cláusulas

previamente estabelecidas, ensejará a reversão imediata do bem público à Administração Pública

Municipal, livre de quaisquer ônus, independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial.

§ls. Extinto o Termo de Cessão, a parte Cessionária deverá desocupar imediatamente o bem

cedido, independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, sob pena de Reintegração de Posse e

demais penalidades previstas na legislação vigente.

§2a. Nas hipóteses deste ârtigo, deverá a Cessionária apresentar os comprovantes de

quitação dos encar8os tributários, contribuições e taxas, certidões negaüvas de debitos descritas nesta

Lei, até a data da devolução do bem, bem como, proceder a entrega das chaves do imóvel, desocupado,

em boas condições de uso, ao responsável pelo Departamento de Patrimônio Público ou ao Secretário

Municipal de Administração.

§34. Caso se.ia identificado qualquer tipo de deteíioração proposital, que possa inclusive,

acarretar danos permanentes à sua estrutura fr'sica e estéticâ, a Cedente poderá ingressar judicialmente o

ressarcimento dos prejuízos suportados cumulado com pedido de indenização, respeitâdos os limites

legalmente impostos.
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Art. 17. O Cessionário deverá comunicar formalmente o Cedente, com antecedência mÍnima

de 30 (trinta) diâs, o seu desinteresse em permanecer na Posse do Bem Público cedido.

Art. l-8. Em hipótese alguma o Cedente poderá ceder, através do Termo de Cessão a

propriedade do bem.

Parágrafo Único - Ocorrerá automaticamente a revogação do Termo de Cessão, quando não

atendido o objeto da cessão, dentro do prazo estabelecido no descrito termo, retornando o bem à

propriedade do Cedente, independentemente de prévia comunicação ao Cessionário.

Art. l-9. Compete ao Departamento de Patrimônio Público, órgão gestor dos bens públicos,

móveis e imóveis, dê que trâta esta Lei, tomar as providências necessárias para a imediata retomada do

bem cedido, podendo inclusive, requisitar força policial para a garantia do cumprimento da lei e da

ordem.

DAS DTSPOSTçÕES FTNATS E TRANS|TóRrAS

Art. 20. Ao Cedente reserva-se ao direito de vistoriar os bens cedidos sempre que julgar

conveniente, sem prévia comunicação, determinando as providências a serem adotadas quando entendê
las oportunas e necessárias para a preservação do imóvel.

Parágrafo Único - O Município Cedente fiscalizará o regular uso do bern através do

Departâmento de Patrimônio Público.

Art. 21. O Poder Público Municipal cumprirá as disposições contidas na Lei Orgánica do

Município e nesta Lei, assegurando o regular tratamento dos bens públicos municipais.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dirposições em

contrário

GABINEÍE DO PREFEITO DE MATA GRANDE - AL, aos 30 de junho de 2022.

FRIVALDO DE MA

Prefeito Municipal
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