
 

 

             Câmara Municipal de Marília 
      ESTADO DE SÃO PAULO 

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 1/2022 

“PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 1/2022 

Modifica a Lei Orgânica do Município de Marília 

suprimindo a modalidade “permissão de uso” para uso 

de bens municipais por terceiros. 

A Câmara Municipal de Marília resolve: 

Art. 1º. O art. 135 da Lei Orgânica do Município de Marília passa vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 135.  O uso de bens municipais, por terceiros, será feito por 

uma das seguintes modalidades: 

I - Concessão de Uso, quando possa ocorrer disputa pelo uso do 

bem, dependente de prévia autorização legislativa e licitação; 

II - Permissão de Uso, quando se tratar de uso privado no interesse 

coletivo e Autorização de Uso, quando se tratar de uso privado no 

interesse privado e não ocorrer disputa pelo uso do bem. 

§ 1º. Concessão de Uso é contrato da Administração, com prazo 

maximo de dez anos, prorrogável por igual período, remunerado ou 

gratuito, rescindível segundo as regras aplicáveis aos contratos 

administrativos em geral. 

§ 2º. A lei autorizativa da Concessão de Uso especificará o bem, 

finalidades de uso, prazo de duração e contraprestação a ser paga 

pelo usuário, quando se tratar de concessão remunerada. 

§ 3º. Permissão de Uso e Autorização de Uso são atos 

administrativos, unilaterais, precatórios, discricionários, com prazo 

máximo de dez anos, prorrogável por igual período e, neste 

Município, sempre gratuitos, revogáveis a qualquer tempo segundo 

considerações de oportunidade e conveniência da Administração. 

§ 4º. A modalidade a ser adotada dependerá da essência do ato, 

sentido amplo, sendo vedada a substituição da forma mais rigorosa 

por formas menos rigorosas.” (NR) 

Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Marília entra em vigor na 

data de sua publicação.” 

Câmara Municipal de Marília, 13 de abril de 2022. 

 

Agente Federal Junior Féfin (PSL)  

Vereador 
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