
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 5239/2021

EMENDA 02

Acrescenta art. 3º-A e altera a redação do inciso
II e da alínea “c” do inciso III, todos do art. 8º do
Projeto de Lei nº 5.239/2021, que institui o
Programa “Viva Patos” que trata de Adoção de
Equipamentos, Praças Esportivas e Áreas Verdes
no Município de Patos de Minas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º Acrescenta art. 3º-A ao Projeto de Lei nº 5.239/2021 com a seguinte
redação:

“Art….. O Poder Executivo elencará, mediante edital, os equipamentos
públicos, praças esportivas e áreas verdes que possam ser explorados através de
permissão de uso, por meio de instalação de atividades econômicas, a título oneroso ou
gratuito, observada a legislação vigente aplicável.

§1º O procedimento para a permissão de uso para exploração através da
instalação de atividades econômicas deverá conter, no mínimo:

I – os tipos de comércio ou serviços que poderão ser explorados pelos
permissionários;

II – a forma de utilização do equipamento público, praça esportiva ou área
verdes, com a devida localização e delimitação da parte que poderá ser explorada;

III – o prazo da permissão de uso para exploração, não superior a 5 (cinco)
anos;

IV – o valor de contrapartida pela permissão de uso, caso esta seja
concedida a título oneroso, conforme avaliação oficial do Poder Público;

V – compensações financeiras e incentivos tributários que o Poder Público
entenda cabíveis ao caso concreto;

VI – os casos de rescisão e sanções decorrentes do descumprimento das
condições estabelecidas para a permissão de uso;



VII – condições de habilitação e qualificação, que devem ser mantidas
durante o prazo de permissão de uso;

VIII – forma e prazo para apresentação das propostas;

IX – critérios para julgamento de seleção dos permissionários.

§2º Fica autorizada ao permissionário a realização de eventos na área da
permissão de uso, observadas as características de cada bem público, as condições
definidas no termo de permissão de uso e demais normas vigentes, observado os
seguintes requisitos:

I – os eventos realizados na área desses bens públicos deverão ser
temporários, gratuitos e abertos ao público em geral, vedada a cobrança para
frequentação dos equipamentos públicos, praças esportivas e áreas verdes;

II – o termo de permissão de uso disciplinará o prazo e as condições nos
quais os equipamentos públicos, praças esportivas e áreas verdes poderão receber
eventos.

Art. 2º Altera a redação do inciso II do art. 8o do Projeto de Lei 5.239/2021
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º…………………………………..
…………………………………………

“II – o Município solicitará a ligação de água, junto à concessionária e
arcará com o valor da tarifa mínima para a manutenção do espaço adotado; no caso da
modalidade de adoção prevista no art. 3o-A desta Lei, o permissionário arcará com a
diferença através de procedimento próprio estabelecido em edital pela permitente;”

Art. 3º Altera a redação da alínea “c” do inciso III do art. 8o, II do Projeto
de Lei 5.239/2021 que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º…………………………………
…………………………………………

“c) vedada a exploração econômica, ressalvada a hipótese do art. 3o-A;”

Art. 4o Fica autorizada a renumeração dos artigos a fim de dar cumprimento
ao disposto nesta emenda.



Câmara Municipal de Patos de Minas, 1º de junho de 2021.

Vitor Porto Fonseca Gonçalves
Vereador

JUSTIFICATIVA

O projeto de Lei 5.239/2021 é um importante passo na urbanização de Patos de
Minas. Através da proposta do referido projeto, a população se aproxima do cuidado e
da gestão dos espaços públicos, garantindo e incentivando a participação popular na
execução de políticas públicas.

Além disso, é papel do Município incentivar a utilização dos espaços públicos
através da realização de políticas públicas que melhorem as condições destes locais, tais
como praças, quadras esportivas e parques, maximizando a qualidade de vida da
população local. O uso destes espaços atende ao interesse público, ante a direta e
indissociável relação com a promoção de saúde, lazer, cultura e bem-estar social.

O Projeto de Lei, em sua redação original, permite a adoção de espaços públicos
por particulares, tendo em contrapartida a exploração destes locais através de anúncios
publicitários.

Ocorre que, para além disso, é possível ampliar os efeitos de participação da
sociedade na participação da gestão de espaços públicos. Isso pois há espaços públicos
de maior porte, como praças, que permitem a instalação de empreendimentos
comerciais, que devem ter seu funcionamento regulamentado pelo Poder Executivo, e
que garantem a mesma contrapartida de cuidado do local.

Essa possibilidade de instalação de atividades comerciais (pequenas lanchonetes,
quiosques, etc), permite que eventualmente seja possível sediar eventos como shows ao
vivo, feiras gastronômicas, apresentações artísticas e demais eventos culturais, o que
tem como principal efeito a atração da população para a frequentação destes espaços
públicos, tornando o local mais chamativo para a comunidade em geral, além de
estimular o pequeno comércio.

A possibilidade de exploração econômica dos equipamentos públicos, praças
esportivas e áreas verdes é perfeitamente possível, feita de acordo com critérios
estabelecidos pelo Município, pois trata-se de hipótese de uso dos bens municipais na
modalidade permissão de uso.

A permissão de uso é o ato negocial, unilateral, discricionário e precário através
do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado
bem público. Como ato negocial, a permissão pode ser com ou sem condições, gratuita



ou remunerada, por tempo certo ou indeterminado, conforme o estabelecido no termo
próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela Administração
quando o interesse público o exigir.

A permissão, enquanto vigente, assegura ao permissionário o uso especial e
individual do bem público conforme fixado pela Administração e gera direitos
subjetivos defensáveis pelas vias judiciais, inclusive ações possessórias para proteger a
utilização na forma permitida.

Qualquer bem municipal admite permissão de uso especial a particular, desde
que a utilização seja também de interesse da coletividade que irá fruir em certas
vantagens desse uso, que se assemelha a um serviço de utilidade pública.

Dessa forma, o Município pode otimizar e estimular a utilização de
equipamentos públicos, quadras e praças pela população, melhorando a relação da
população com a cidade e os espaços públicos.

Ante o exposto, verificada a possibilidade legal de permissão de uso e o
interesse público na otimização de uso, melhoria e conservação dos espaços públicos,
conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação da presente emenda.


