
 

 

DECRETO Nº 6.027/2021 
 

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO 
DOS EFEITOS DE DECRETOS 
QUE PERMITIRAM O USO DE 
BEM PÚBLICO MUNICIPAL POR 
TERCEIROS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado Espírito Santo, 

usando de suas atribuições legais, de acordo com inciso VI do artigo 60 da 
Lei Orgânica Municipal; 

 
Considerando que compete ao Chefe do Poder Executivo 

dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos, na 
forma do art. 8º, inciso X da Lei Orgânica Municipal;  

 
Considerando a existência de dúvida razoável acerca da 

natureza jurídica do ato administrativa que resultou na transferência 
precária de bens públicos para terceiros;  

 
Considerando que na hipótese das transferências dos bens 

públicos caracterizarem concessão ou direito real de uso de bens públicos, 
compete a Câmara Municipal autorizar, conforme dispõe o art. 17, inciso 
IX, alíneas “c” e “d”; 

 
Considerando que não se realiza programa social de habitação 

por meio de permissão de uso de bem público, uma vez que a permissão 
de uso de bem se caracteriza pela precariedade, ou seja, podem ser 
retomados pelo poder público a qualquer tempo, na forma do disposto no 
§ 3o do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Ibiraçu/ES  
 

Considerando a necessidade de atender o principio da 
legalidade estrita, expresso no art. 37, caput da Constituição Federal, cujo 
comando determina que todos os atos da administração pública sejam 
realizados segundo autorização legal;  

 
Considerando a necessidade de atender o princípio da 

impessoalidade, expresso no art. 37, caput da Constituição Federal, que 
impõe à administração pública o dever de agir, em qualquer circunstância, 
de acordo com o interesse e a finalidade pública; 



 

 

Considerando que a permissão de uso do bem público foi 
realizada sem chamamento público e sem o estabelecimento de critérios 
objetivos que permitissem a participação isonômica dentre os munícipes 
de Ibiraçu; 
 

Considerando a necessidade de salvaguardar direitos, evitar a 
ocorrência de prejuízos ao erário público e aos particulares e, ainda, a 
judicialização envolvendo o Município e os permissionários, com o possível 
aumento do passivo judicial;  

 
Considerando o poder dever de autotutela da administração 

pública, a quem compete rever seus atos e tomar providências para a 
manutenção da legalidade;  

 
Considerando a existência de processo administrativo para  

apuração das permissões junto ao Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo (MP/ES) – noticia de fato n.º 2020.0011,2795-71 (202000096795-
71), cujo resultado poderá ensejar a instauração de Inquérito Civil Público 
e posterior ajuizamento de Ação Civil Pública em desfavor do Poder 
Público Municipal e dos respectivos permissionários, com possibilidade, 
ainda, de anular os atos administrativos de permissão;  

 
Considerando que cabe ao Poder Público zelar pela segurança 

jurídica, na forma da Lei Federal n.º 4.657/1942, quando houver nova 
interpretação ou orientação afeta institutos jurídicos; e 
 

Considerando o que dispõe o parecer consulta n.º 004/20145 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.  

 
                       DECRETA: 

 
Art. 1º - Ficam suspensos os efeitos dos Decretos 

Municipais, constantes do Anexo Único, que permitiram o uso precário de 
bem público Municipal por terceiros, pessoas naturais ou jurídicas. 

 
Art. 2º - Determino que a Secretaria Municipal de Obras 

realize relatório técnico sobre a situação de uso e edificação de todas 
áreas objeto das permissões constantes do Anexo Único do presente 
Decreto.  



 

 

Art. 3º - Determino que a Secretaria Municipal de Obras 
notifique os permissionários sobre a suspensão dos efeitos dos Decretos 
Municipais, constantes do Anexo Único.  

 
Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Obras deverá 

adotar as seguintes medidas administrativas, tendentes a evitar prejuízos 
aos particulares e ao erário público:  

 
I – Não expedir alvará de construção para as áreas objeto das 

permissões suspensas;  
 
II – Notificar os permissionários sobre a proibição de 

construir;  
 

III – Notificar os permissionários para que paralisem 
imediatamente construções ou edificações, suspendendo os efeitos, se for 
o caso, de alvarás de construção que foram concedidos.  

 
Art. 4º - Fica constituída comissão técnica multidisciplinar 

formada pelo Secretário Municipal de Governo, Secretário Municipal de 
Obras, Secretário Municipal de Assistência Social e Procuradoria Geral, 
com a finalidade de analisar os procedimentos adotados na permissão dos 
bens públicos e apresentar, ao Chefe do Poder Executivo, orientações de 
solução que considere aspectos de ordem social, econômica, ambiental e 
jurídica.      
 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 18 de janeiro de 
2021. 

 
DIEGO KRENTZ 

Prefeito Municipal  
 

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração em 18 de 
janeiro de 2021. 

 
CAROLINA ARAÚJO MODENESI  

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 
Interina 



 

 

ANEXO ÚNICO 
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