
DECRETO Nº 1388, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. 

 

ESTABELECE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEIS URBANOS DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA, EDILSON MIGUEL 

VOLKWEIS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 69, IX, 

XXXIII, da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO a disponibilidade de imóveis de propriedade do município localizados no 

Parque Industrial, qualificados atualmente como bens dominicais, empreendidos com a finalidade 

de incentivo ao desenvolvimento da indústria e geração de emprego e renda; 

CONSIDERANDO que os referidos imóveis já foram outrora objeto de concorrência com o 

objetivo de conceder o direito real de uso com a doação do imóvel com encargos, contudo, sem 

êxito, uma vez que, os contratos celebrados foram rescindidos por não cumprimento dos 

encargos;  

CONSIDERANDO que atualmente os imóveis encontram-se desocupados e sem utilização, 

sendo que o fim social de propriedade previsto pela Constituição Federal não está sendo 

alcançado; 

CONSIDERANDO que ninguém tem direito natural a uso especial de bem público, mas qualquer 

indivíduo ou empresa pode obtê-lo mediante contrato ou ato unilateral da Administração, na 

forma autorizada por lei ou regulamento ou simplesmente consentida pela autoridade competente. 

Esse uso pode ser consentido gratuita ou remuneradamente, por tempo certo ou indeterminado, 

consoante o ato ou contrato administrativo que o autorizar, permitir ou conceder; 

CONSIDERANDO que à função administrativa é ínsita a gestão dos bens públicos, pelo que 

compete privativamente à administração pública dispor a respeito da utilização deles, em acordo 

ao disposto na Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar fim social a propriedade e assegurar a conservação dos 

bens públicos, possibilitando a sua normal utilização; 

CONSIDERANDO a autorização dada pela Lei Municipal n. 1.142, de 27 de abril de 2022, com 

a finalidade de incentivo a indústrias, prestadoras de serviços, importadoras, exportadoras, 

armazém geral, armazém alfandegado e ainda cooperativas de produção, que estabeleçam suas 

atividades no Município, bem como aquelas já existentes, que ampliem sua capacidade de 

produção e demanda de mão de obra, somada a isto, a deliberação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento; 

CONSIDERANDO que o espírito almejado pela Lei 1.142/2022, conforme pode ser percebido no 

artigo 2º, é a concessão de uso à título oneroso com cobranças mensais, nomeadamente “valor de 

aluguel”; 

 



ENTENDENDO que, tanto a lei quando a deliberação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento tinham por intenção a concessão de uso dos bens públicos com o fim de 

recebimento de compensação mensal a título de “aluguel” o que nos serve de argumento para 

determinar a vontade do Poder Legislativo Municipal; 

CONSIDERANDO, o que leciona Hely Lopes Meirelles, em se tratando das formas de uso de 

bens públicos "As formas administrativas para o uso especial de bem público por particulares 

variam desde a simples e unilaterais autorização de uso e permissão de uso até os formais 

contratos de concessão de uso e concessão de uso como direito real solúvel, além da imprópria e 

obsoleta adoção dos institutos civis do comodado, da locação e da enfiteuse [...]; 

CONSIDERANDO, que o instrumento da “Concessão de Direito Real de Uso” trata-se de um 

direito real resolúvel sobre coisa alheia, a qual pode ser bem público ou privado, onde o bem é 

destinado à utilização privativa, devendo sua utilização se enquadrar nas hipóteses específicas 

estabelecidas pela legislação. Este mecanismo de concessão é utilizado em situações específicas, 

pois é restritivo suas hipóteses de utilização. Além do mais, por ser qualificado como direto real 

pelo Código Civil, a concessão de direito real de uso apresenta características próprias a este 

gênero jurídico, quais sejam: a tipicidade, a necessidade de registro no ofício de registro de 

imóveis e a possibilidade de ser oferecido em garantia em negócios jurídicos, situação que vai de 

encontro ao espírito da Lei 1.142/2022;  

CONSIDERANDO o exposto, e adicionado a isto, razões de conveniência e oportunidade, 

visando maior celeridade no processo administrativo, tendo presentes os princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência administrativa: 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Os imóveis urbanos de propriedade do Município de Princesa a seguir relacionados serão 

objeto de “Concessão de Uso” a título oneroso, com a finalidade de incentivar a indústrias, 

prestadoras de serviços, importadoras, exportadoras, armazém geral, armazém alfandegado e 

ainda cooperativas de produção, que estabeleçam suas atividades no Município, bem como 

aquelas já existentes, que ampliem sua capacidade de produção e demanda de mão de obra: 

 

I - Parte do Lote Industrial número 3-A, da quadra `E`, com área de 1.860,20m² (um mil 

oitocentos e sessenta metros quadrados), com benfeitorias, situado na Rua Anna Riffel, Bairro 

Industrial, Município de Princesa/SC, registrado na matrícula nº 14.459 de 16.01.2019 no 

Cartório de Registro de Imóveis de São José do Cedro e Parte do Lote Industrial número 3-A, da 

quadra `E`, com área de 1.156,80m² (um mil e cento e cinquenta e seis metros quadrados), sem 

construções, situado na Rua Anna Riffel, Bairro Industrial, Município de Princesa/SC, registrado 

na matrícula nº 14.458 de 16.01.2019 no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Cedro. 

 

II - Partes dos Lotes Industrial número 3-C, 3-D, 4-A, 4-B, 5-A, 5-B, com área total de 

2.126,43m² (dois mil cento e vinte e seis metros quadrados), com benfeitorias, situado na Rua 



Anna Riffel, Bairro Industrial, Município de Princesa/SC, registrado na matrícula nº 14.461 de 

16.01.2019 no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Cedro. 

Art. 2º. A concessão de que trata o caput do artigo 1º será precedida de regular processo 

licitatório nos termos da legislação vigente. 

Art. 3º. A outorga onerosa terá como encargo a ser cumprido pelo vencedor o pagamento do 

valor de aluguel mensal, conforme proposta vencedora em procedimento licitatório. 

Art. 4º. Deverão ser observados no processo administrativo de licitação os seguintes requisitos 

mínimos, entre outros que forem julgados necessários: 

I - estudo técnico para dimensionamento do valor mínimo das propostas que demonstre a 

adequação do valor atribuído à outorga com as práticas de mercado e objetivos da locação;  

II - estudo preliminar que permita ao Município sustentar que o valor atribuído ao metro 

quadrado a título de cobrança do valor mensal corresponde às práticas de mercado local e à justa 

remuneração para o Município; 

Art. 5º. Declarado frustrado o primeiro certame licitatório, poderão participar do novo certame 

qualquer pessoa física ou jurídica, pouco importando a atividade a ser desenvolvida no local. 

Art. 6º. É vedado a sublocação dos imóveis. 

Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRINCESA,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

_____________________________________ 

EDILSON MIGUEL VOLKWEIS  

PREFEITO MUNICIPAL 
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