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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 

PARECER / SCI Nº 004/2017 

 

Linhares – ES, 12 de julho de 2017. 

 

 

SISTEMA ADMINISTRATIVO REQUERENTE: Secretaria Municipal de Obras e 

de Serviços Urbanos 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8044/2017 

OBJETO: Celebração de Contrato de Comodato. 

EMENTA: Administrativo. Comodato. Possibilidade.  

 

 

Ao Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

 

Considerando provocação desse órgão e cumprindo função institucional, 

apresentamos o Parecer, contendo conclusões do Controle Interno, referente ao 

contido no processo nº 8044/2017, cujo objeto versa sobre contrato de 

comodato.  

 

Este parecer tem como objetivo atender às disposições contidas nas normativas 

legais, em especial o contido na Lei Municipal nº 3.340/2013, Lei Complementar 

Municipal nº 023/2013 e Manual Técnico de Auditoria Interna. 

 

A metodologia de trabalho usada foi a constante no Manual acima referenciado, 

documento, que visa aprimorar os métodos e técnicas de trabalho e garantir a 

uniformidade dos procedimentos.  

 

Diante disso, asseveramos que a avaliação foi amparada em atividade 

desempenhada de forma direta, centralizada e simplificada. 
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I - Da Fundamentação Legal da Controladoria. 

 

A atuação da UCCI – Unidade Central de Controle Interno, titulada na estrutura 

organizacional da Prefeitura Municipal de Linhares como Controladoria Geral, 

rege-se pela Lei Municipal nº 3.340, de 19 de agosto de 2013, que dispõe sobre 

a Organização e Estrutura da Unidade Central de Controle Interno do Poder 

Executivo, cria Cargos Efetivos e em Comissão, pela Lei Complementar nº 23, de 

16 de agosto de 2013, que dispõe o Sistema de Controle Interno do Município de 

Linhares e pelo Decreto Municipal nº 1.473/2013, que regulamenta a aplicação 

da Lei Complementar nº 23/2013. 

 

Importante salientar o que dispõe a Lei Complementar Municipal 023/2013, 

sobre o Sistema de Controle Interno: 
 

Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o 
conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes 
Executivos e Legislativo Municipal, incluindo as Administrações Direta e 
Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente: 
 
I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia 
objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a 
observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica 
da unidade controlada; 
 
II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da 
observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das 
atividades auxiliares; 

E ainda, 

 
Art. 6º As diversas unidades componentes da estrutura organizacional 
dos Poderes ou Órgãos indicados no caput do artigo 3º, incluindo as 
administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as 
seguintes responsabilidades: 
 
I – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas 
administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades 
específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a 
salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional; 

 

Dessa forma, concluí-se que a responsabilidade de identificar as irregularidades e 

ilegalidades na gestão pública, cabe não apenas a UCCI, pois se trata de um 

trabalho conjunto de todos os Sistemas de Controle Interno. 
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II – Fatos Resumidos do Processo 

 

O processo em questão tange sobre a possibilidade de que o Município firme 

contrato de Comodato com a sociedade empresária Comercial Prima Cittá SPE 

128 Empreendimento Imobiliário Ltda. 

 

A instrução processual desdobra-se em: manifestação do Senhor Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos (fl.02); termo de referência (fls. 03/10); 

minuta do contrato de comodato (fls. 11/16); regularidade fiscal da empresa em 

questão (fls. 17/19); despacho do senhor Secretário de Finanças e Procuradoria 

Geral, por meio da Chefe de Gabinete (fl. 20); Parecer da Procuradoria 

Administrativa nº 20/2017 e sugestão de contrato (fls. 21/29); certidões 

negativas Federal, Estadual e Municipal (fls.30/32); certidão de registro do 

imóvel (fls. 33/139) e encaminhamento do processo à esta Controladoria (fl. 

140). 

 

 

III - Da Análise 

 

Em atenção ao processo, verifica-se que o Comodato é um tipo de empréstimo 

gratuito de coisas não fungível, regido por normas de direito privado, previsto no 

capitulo VI, seção I do Código Civil Brasileiro. A obrigação de quem recebe o bem 

é devolver no prazo combinado e nas mesmas condições que recebeu.  

 

Dirley da Cunha Júnior¹1 entende que a Administração Publica, na gestão do 

interesse público pode celebrar diversos contratos, inclusive os que são regidos 

pelo direito privado, ressaltando que toda a atuação deve ser respaldada por 

uma finalidade pública. 

 

                                                             
1 JÚNIOR, D. C. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. Bahia: JusPODIVM, 2015. 515/516 p. 



 

Avenida Augusto Pestana, 790, Centro, Linhares - ES. CEP: 29.900-19 - Fone: (27) 3372-6800 - Fax: (27) 
3372-6842 

4 
 

Considerando que o contrato reflete uma relação jurídica formada por um acordo 

de vontades, em que as partes envolvidas se comprometem em cumprir as 

estipulações convencionadas, Celso Antonio Bandeira de Melo²2 lembra que:  

 
“Nem todas as relações jurídicas travadas entre a Administração e 

terceiros resultam de atos unilaterais. Muitas delas procedem de acordos 

de vontade entre o Poder Público e terceiros. A estas últimas costuma-se 

denominar ‘contratos’. Dentre eles distinguem-se, segundo a linguagem 

doutrinária corrente: Contratos de Direito Privados da Administração e 

contratos administrativos”. 

 

Diante disso, é meritório chamar atenção para os artigos 54, caput e 62, §3º, I, 

da Lei 8.666/93, os quais respaldam a possibilidade na celebração de contratos 

pela Administração Pública, utilizando-se de normas de direto privado.  

 

Dessa forma, vislumbra-se que sendo o contrato pautado no interesse e 

finalidades públicas, mesmo sendo regido por normas de direito privado, possui 

amparo para ser celebrado. 

 

Restou evidenciada nos autos a justificativa e a vantajosidade na formalização do 

contrato de comodato com a empresa Comercial Prima Cittá SPE 128 

Empreendimento Imobiliário Ltda no que tange a valores, mesmo com a 

obrigatoriedade no pagamento do condomínio, que segundo a Douta 

Procuradoria não afeta a gratuidade do comodato, pois decorre da natureza 

propter rem. 

 

Neste momento, recomendamos que haja nos autos confirmação de que não 

existe no percurso entre a atual localização das Secretarias requisitantes e o 

empreendimento imobiliário, imóvel mais vantajoso para atender as 

necessidades públicas, tanto da Administração quanto da população, uma vez 

que a distância entre a Prefeitura SEDE e as salas da empresa Comercial Prima 

Cittá SPE 128 Empreendimento Imobiliário Ltda fica em mais de 5 km.   

                                                             
2 MELO, C. A. B. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. 565 p. 
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Entendemos ser significativo ressaltar o entendimento do Douto Procurador (fl. 

24), pois esta Controladoria possui o mesmo entendimento: a) realização de 

vistoria das salas; b) atenção à realização de benfeitorias; c) inviabilidade na 

conversão do contrato de comodato em locação ao final da vigência do prazo 

contratual.   

 

Entretanto, divergimos da opinião da Douta Procuradoria no que se infere ao 

prazo de vigência do contrato. Entendemos que a vantajosidade em firmar o 

mesmo com o prazo de quatro anos representa maior segurança para os 

interesses da Administração Pública. 

 

Conforme já explanado acima, ao invocar os artigos 54, caput e 62, §3º, I, da 

Lei 8.666/93, inferimos que os contratos assumidos pelo poder público com o 

particular, cujo conteúdo seja regido, preeminentemente pelo direito privado, 

passa a submeter-se às normas desta lei, não sendo exigida em alguns casos a 

aplicação do artigo 57, que trata do prazo contratual.    

 

Compreensível que as aplicações das normas de direto privado deverão ser 

usadas proporcionalmente as de direito publico. Incidem no que couber, os 

artigos 55 (cláusulas essenciais), 58 (cláusulas extravagantes), 60 e 61 

(formalidades), além das normas gerais.  

 

Consequentemente, não há restrição quanto ao prazo, submissos que ficam à lei 

própria - lei de locação predial urbana, legislação de seguros, financiamento, 

comodato, etc. Esses contratos poderão ser feitos, para um prazo, superior à 

duração do exercício orçamentário, porque expressamente afastados das 

amarras do artigo 57, adequando-se à lei própria, no que não colidir com as 

regras especiais. 

 

Contudo, em vista do comando do inciso V do artigo 55, importante que no início 

de cada exercício financeiro, a Administração, por aditamento,  aponte o crédito 

pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica. 
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Nesse mesmo direcionamento citamos: 

 
TCU acolhe entendimento da AGU e decide que a Administração pode 

alugar imóveis por prazo superior a 5 anos.3 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu pela possibilidade de a 

Administração Pública firmar contratos de locação de imóveis por prazo 

superior a 60 meses. Relatado pelo ministro Benjamin Zymler, o acórdão 

confirmou o entendimento já adotado pela Consultoria-Geral da União 

(CGU/AGU), por meio do Departamento de Orientação e Coordenação de 

Órgãos Jurídicos (Decor).  

 

A Nota Técnica com informações sobre o tema foi elaborada pelo 

advogado da União João Gustavo de Almeida Seixas. O entendimento 

consolidado na Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de 2009, é no 

sentido de que os contratos de locação de imóveis celebrados pelo Poder 

Público, com base no artigo 24, X, da Lei nº 8.666/93, não se submetem 

ao prazo máximo fixado no artigo 57, II, da mesma Lei. Assim, os 

contratos estão sujeitos às normas da chamada Lei do Inquilinato (Lei nº 

8.245/91). 

 

O acórdão também dá respaldo à tese sustentada na Nota do Decor de 

que, embora não estejam sujeitos a limites, os prazos iniciais dos 

contratos de locação de imóveis em que a Administração Pública figura 

como inquilina devem ser fixados dentro dos parâmetros da razoabilidade, 

procurando obter a maior vantagem para o ente estatal. 

 

De outra monta, no que tange a minuta do contrato apresentado pela 

Procuradoria, acreditamos ser válido acrescentar na clausula sétima (fl.28) 

estipulação do prazo para a entrega dos imóveis, quando da saída das 

Secretarias e na clausula terceira (fl.27), ampliar o prazo de vigência do contrato 

para quatro anos. 

 

 

 

 
                                                             
3 TCU acolhe entendimento da AGU e decide que a Administração pode alugar imóveis por prazo superior a 5 
anos. 2009. Disponível em: < http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/90128 >.Acesso em: 11 
jul. 2017. 
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IV - Conclusão 

 

Tem-se como conclusão pela possibilidade de efetuar o contrato de comodato 

com a empresa Comercial Prima Cittá SPE 128 Empreendimento 

Imobiliário Ltda, desde que observem as recomendações da Procuradoria Geral 

e desta Controladoria. 

 

O presente Parecer apresenta as conclusões, referente ao Processo em análise, 

com recomendações direcionadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, a saber: 

 
Recomendamos: 

 

a) A realização de vistoria das salas, contendo relatório detalhado da situação do 

imóvel e fotos nítidas;  

b) Inclusão no contrato de prazo para a tradição do objeto; 

c) Não incluir clausula no contrato ou assumir qualquer compromisso 

relacionado à conversão do contrato de comodato em locação; 

d) Incluir no processo informações ou declaração da Comissão Especial para 

Análise dos Valores e da Oportunidade de Contratos de Locação de Imóveis 

de que não há outro imóvel que apresente mais vantagem a administração 

pública no percurso entre a atual localização e a do empreendimento. 

 

 

É o parecer, smj. 

 
 

Frank Corrêa 
Controlador Geral 


		2017-08-25T14:46:16-0300
	FRANK CORREA:07513171793




