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DECRETO Nº. 174, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 

          

“Regulamenta a Lei Complementar nº. 226/2019, 

dispondo sobre a utilização por terceiros, dos 

bens imóveis do Município de Valença, Estado 

do Rio de Janeiro.” 

 

   LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, 

 

Considerando a competência do Chefe do Executivo local para administração dos bens 

municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços, 

conforme preconiza o art. 98, da Lei Orgânica do Município; 

 

Considerando os ditames dos bens municipais, fixados em nossa lei maior local; 

 

Considerando a edição da Lei Complementar nº. 226/2019, que “Dispõe sobre a alienação 

e a utilização por terceiros, dos bens imóveis do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro.” 

 

Considerando o processo administrativo nº. 14190/2020; 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art.1º. A utilização por terceiros de bens públicos imóveis do Município de Valença, Estado 

do Rio de Janeiro, observará o disposto na Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº. 

226/2019 e neste Decreto. 

 

Art. 2º. Quando não forem necessários aos serviços públicos, não interessarem a qualquer 

plano urbanístico ou não se revelarem de vantajosa exploração econômica pelo próprio 

Município, os seus imóveis poderão ser, total ou parcialmente, utilizados por terceiros sob as formas 

de permissão, cessão, concessão ou autorização de uso. 

 

Art. 3º. O uso de bens imóveis municipais por terceiros, conforme o caso e o interesse 

público o exigir, poderá ser feito mediante: 

 

I-permissão de uso; 

II-cessão de uso; 

III-concessão de uso; 

IV-autorização de uso 

 

§1º. A utilização dos bens municipais por terceiros poderá ser remunerada, consoante valor 

da UFIVA, conforme taxação fixada na LC 229/2019, art. 36 e 37, por imposição de encargos ou 

gratuita, mediante interesse público devidamente justificado. 

 

§2º. Nos termos do parágrafo único do art. 37, da LC 229/2019, poderá ser dispensada a 

taxa de outorga para autorização de uso, nos seguintes casos: 

 

 a) para os eventos tombados pelo serviços de patrimônio histórico, artístico e cultural junto 

à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Município;  

b) para os eventos de cunho social e religioso, que não tenham finalidade lucrativa. 

 
§3º. Para outorga na modalidade autorização de uso, o interessado deverá requerê-la por 

meio de meio de processo administrativo, apresentando os fatos e fundamentos de sua 

pretensão, prazo de utilização,  destinação do espaço pretendido e indicação precisa da área 

objeto da autorização e dependerá de expressa autorização do Prefeito, ouvidos os órgãos 

competentes. 
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Art. 4º. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

 

I-permissão de uso: modalidade de outorga de uso de imóvel público a terceiro mediante 

ato administrativo discricionário, negocial e precário, a título gratuito ou oneroso, para 

utilização do imóvel conforme a finalidade permitida, por prazo certo ou indeterminado, 

podendo ser precedida de chamada pública, a critério do Chefe do Poder Executivo; 

 

II- cessão de uso: modalidade de outorga de uso de imóvel público a terceiro mediante 

contrato administrativo discricionário, a título gratuito, oneroso ou por encargos, por prazo certo 

ou indeterminado, para utilização do imóvel conforme finalidade definida no respectivo 

instrumento;  

 

III-concessão de uso: modalidade de outorga de uso de imóvel público a terceiro 

mediante contrato administrativo, porém não há precariedade, precedida de autorização 

legislativa e concorrência pública, por prazo determinado, a título oneroso ou por encargos, para 

utilização do imóvel para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da 

terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus 

meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social; 

 

IV-autorização de uso: a modalidade de outorga de uso de imóvel público a terceiro 

mediante ato administrativo discricionário, negocial e precário, a título gratuito ou oneroso, 

para realização de eventos de curta duração compatíveis com o interesse público. 

 

Art. 5º. A concessão, a cessão e a permissão de uso de bem imóvel municipal vincular-se-

ão à atividade definida em contrato ou termo respectivo, constituindo o desvio de finalidade 

como causa suficiente de sua rescisão, independente de qualquer outra. 

 

 Art. 6º. Todos os instrumentos de outorga de uso dos bens públicos, deverão ser publicados 

no Boletim Oficial do Município, sob a forma de extrato, devendo conter os elementos necessários 

para identificação do objeto; sua finalidade; se remunerado, gratuito ou com encargos e o prazo 

de validade. 

 

              Art. 7º. Todo aquele que, sem estar autorizado pela autoridade competente, ocupar área 

pública deste Município, deverá ressarci-lo pelo uso indevido, sem prejuízo das sanções em que 

haja incorrido. 

 

 Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial o Decreto nº. 01, de 13 de Janeiro de 2020. 

 

Gabinete do Prefeito, 19 de novembro de 2020. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 

 

Boletim Oficial 1276 

 

 

 

 


