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DECRETO Nº. 152/2019  

Prefeito do Município de Licínio de Almeida, Estado da Bahia, 

Frederico Vasconcellos Ferreira, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere o Inciso XVII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO que o Município é proprietário de um imóvel 

localizado na Rua Nova, Povoado de Jurema, Licínio de Almeida, com 

área de 20,0m (vinte metros) de frente e fundo por 20,0m (vinte 

metros) em ambas laterais, edificado, onde funcionou uma casa de 

farinha, desativada há mais de 06 (seis) anos; 

 

 

CONSIDERANDO que o referido prédio desde a desativação da Casa 

de Farinha que ali funcionou encontra-se abandonado, sem qualquer 

utilidade para o Município ou sem que o Município tivesse neste 

período fazendo uso do mesmo; 
 

CONSIDERANDO que na comunidade local a produção de frutas tem 

se destacado em razão dos agricultores familiar; 

CONSIDERANDO que recentemente fora criado naquela comunidade 

uma Cooperativa e que a mesma não dispõe de sede própria; 

CONSIDERANDO que a Cooperativa criada busca o desenvolvimento 

dos agricultores e comunidade; 

 CONSIDERANDO que nenhuma entidade pública ou privada até o 

momento solicitou a utilização do referido prédio; 

CONSIDERANDO que nenhum outro morador da comunidade local 

ou de outra região do Município solicitou a utilização do referido 

prédio; 

CONSIDERANDO que houve um Projeto de Indicação n.06 de 2018 

apresentado na Câmara de Vereadores e aprovado, solicitando ao 

Poder Executivo que o referido prédio fosse cedido para a Cooperativa 

Agropecuária e Hortifrutigranjeiro de Licínio de Almeida e Região – 

COOPALAR; 
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CONSIDERANDO que os grandes doutrinadores do direito como José 

Afonso da Silva, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Hely Lopes Meirelles, 

entendem que a permissão de uso de bem imóvel do Município é um 

ato discricionário e unilateral (SILVA, José Afonso da. Comentário 

Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 725. / 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2002. p. 493. / DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 

Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 218.); 

 

CONSIDERANDO que decisões judiciais como proferida nos autos do 

processo de APL n. 994050677525 do Estado de São Paulo, publicado 

07/04/2010, permite ao Município autorizar por meio de permissão o 

uso de bem de sua propriedade sem prévia licitação; 

CONSIDERANDO que por não se tratar de alienação não há 

necessidade de autorização legislativa; 

CONSIDERANDO que a lei orgânica municipal prevê no seu Inciso 

XVII, artigo 79 que o Prefeito Municipal pode autorizar a permissão 

de uso de um bem público; 

DECRETA:  

 

Art. 1º.  Fica através dessa Permissão gratuita autorizado que 

Cooperativa Agropecuária e Hortifrutigranjeiro de Licínio de Almeida e 

Região – COOPALAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n.29.589.194/0001-94 utilize o prédio de propriedade do 

município descrito acima. 

Art.2º. A Permissionária fica ciente que a presente Permissão 

concedida unilateralmente poderá ser revogada a qualquer momento 

a critério da administração ou dessa municipalidade sem direito a 

qualquer indenização a Cooperativa Agropecuária e Hortifrutigranjeiro 
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de Licínio de Almeida e Região – COOPALAR, sua diretoria e 

cooperados que deverão desocupar imediatamente, sob pena de 

ajuizamento de qualquer medida judicial cabível contra os mesmos. 

Art.3°. Ficam a Permissionária ciente que esta permissão é pessoal 

para a mesma o que impossibilita sua transferência, sob pena de 

revogação. 

Art.4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Licínio de Almeida, Estado da 

Bahia, em 27 de Setembro de 2019.  
 

 

 

Frederico Vasconcellos Ferreira 

Prefeito Municipal 

 
 


