ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010
Altera e acrescenta dispositivos à Lei Orgânica
do Município de São José de Ribamar e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte
Lei:

A Mesa da Câmara Municipal, nos termos do art. 29, inciso IV da Lei
Orgânica do Município de São José de Ribamar, promulga esta Emenda nos
seguintes termos:
Art. 1º - O art. 78 da Lei Orgânica do Município de São José de Ribamar
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 78 – Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis,
semoventes, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município.
§ 1º - Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a
identificação respectiva, enumerando-se os móveis segundo o que for estabelecido
em regulamento.
§ 2º .......................................................................................................
§ 3º (Revogado).
Art. 2º - Fica acrescido à Lei Orgânica do Município de São José de
Ribamar o Art. 78-A com a seguinte redação:
Art. 78-A – Classificam-se os bens públicos em:
I – De uso comum do povo;
II – De uso especial;
III – Dominicais.
Art. 3º - O art. 79 da Lei Orgânica do Município de São José de Ribamar
passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 79 – A alienação dos bens municipais, subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:
I – quando imóvel, dependerá de autorização legislativa e de licitação,
na modalidade concorrência;
II – quando móvel, dependerá de licitação.
§ 1º - Aplicam-se ao disposto no caput deste artigo as hipóteses de
dispensa de licitação previstas em Lei.
§ 2º - O Município, preferencialmente à venda ou doação de seus bens
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização
legislativa e concorrência.
§ 3º - A concorrência a que se refere o parágrafo anterior poderá ser
dispensada por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público ou
quando houver relevante interesse público e social devidamente justificado.
Art. 4º - Fica acrescido à Lei Orgânica do Município de São José de
Ribamar o Art. 79-A com a seguinte redação:
Art. 79-A – O uso de bens públicos pertencentes ao Município poderá ser
concedido a terceiros, quando houver interesse público, devidamente justificado, por
meio dos seguintes institutos:
I - autorização de uso;
II - permissão de uso;
III - cessão de uso;
IV – concessão de uso;
V - concessão de direito real de uso.
Parágrafo único – A outorga de uso far-se-á por Contrato Administrativo
ou Termo próprio, segundo as condições convencionadas e para atendimento
exclusivo de relevante interesse público, prévia e devidamente justificado.
Art. 5º - Fica acrescido à Lei Orgânica do Município de São José de
Ribamar o Art. 79-B com a seguinte redação:
Art. 79-B - Para os fins desta Lei Orgânica, entende-se que:
I - a autorização de uso, outorgada a terceiros para atividades específicas
e transitórias, será concedida a título discricionário e precário, podendo ser gratuita
ou onerosa, observado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, exceto quando se
destinar a formar canteiro de obra ou de serviço público, caso em que o prazo
corresponderá ao da duração da obra ou serviço;
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II - a permissão de uso será concedida a título discricionário e precário,
podendo ser gratuita ou onerosa,facultando ao particular a utilização individual de
determinado bem público, nas condições fixadas no respectivo Termo e demais
normas editadas pela Administração;
III – a cessão de uso poderá ser concedida a pessoas jurídicas de direito
público interno ou a entidades da Administração Indireta da União, Estados ou
Municípios, mediante Termo que estabelecerá a destinação do bem municipal, o
prazo e demais condições;
IV – a concessão de uso dos bens públicos municipais será precedida
de autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência, e será formalizada
por meio de contrato com o particular que deverá utilizar o bem segundo sua
destinação específica e demais condições convencionadas com o Município;
V – a concessão de direito real de uso de terreno municipal será
precedida de autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência, para
fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer
outra exploração de interesse social, formalizando-se por meio de contrato com o
particular, pessoas jurídicas de direito público interno ou entidades da Administração
Indireta da União, Estados ou Municípios.
Art. 6º - Fica revogado o §3º do artigo 78.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º - Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Prefeito Municipal
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