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Sistema de Identificação de Concessões                                       
e Permissões (SICP)

Decreto no 39.331, de 12 de agosto 2018;

Definições dos termos concessão e permissão;

Aperfeiçoamento da utilização do SICP, com exposição de novas
ferramentas da plataforma.

 

Decreto no 39.331/2018 (principais pontos)

Art. 50 da LODF: O Governador encaminhará, anualmente, à Câmara
Legislativa relatório do qual conste a identificação dos bens do Distrito
Federal objeto de concessão ou permissão de uso no exercício, assim
como sua destinação e beneficiário, sob risco de crime de
responsabilidade em caso omisso;

Unidade central de gestão do SICP: Unidade de Patrimônio Imobiliário –
UPI/SAGA/SEFP;

Unidade técnica de gestão do SICP: Subsecretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação – SUTIC/SEFP;
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Unidade de suporte: Coordenação do Patrimônio –
COPAT/SUCON/SEFP;
Usuários do SICP: agentes patrimoniais, ordenadores de despesa,
órgãos de controle (TCDF, CLDF);
O Relatório de Concessões e Permissões (RCP) deve ser encaminhado à
CLDF, até o último dia útil de junho;
O agente patrimonial setorial de cada órgão, já cadastrado no SisGePat,
é o responsável pela inclusão dos dados de concessões e permissões;
Os agentes patrimoniais que omitirem as informações necessárias ou
não se manifestarem nos prazos estipulados respondem solidariamente
com a autoridade máxima do órgão.

 

ÓRGÃO
assinatura de um novo 

Termo 
(Concessão ou Permissão)

UPI/SEFP

recebimento do Termo 
para controle

CASA CIVIL DF
recebimento do Termo 

para publicação no
Diário Oficial

publicação no DODF

S I C P
anexar termo no sistema

Decreto no 39.331/2018 (fluxo de informações)

O fluxo das informações acerca das concessões e permissões obedecerá o
seguinte rito:
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Definições – concessão x permissão
O regramento jurídico do Distrito Federal contempla os seguintes
instrumentos:

Cessão de USO;
Autorização de Uso;
Permissão de Uso;
Concessão de Uso;
Concessão de Direito Real de Uso.

Tipos de 
outorgas de uso

abarcadas no
SICP

 

Tipo de outorga Prazo Licitação Rescisão

Cessão de Uso determinado não há –

Autorização de Uso duração efêmera não há sem indenização

Permissão Não qualificada não pode ser 
determinado

não há sem indenização

Qualificada determinado obrigatória as condições devem 
constar no contrato

Concessão de Uso determinado obrigatória as condições devem 
constar no contrato

Concessão de Direito Real de Uso determinado
(longo prazo)

obrigatória as condições devem 
constar no contrato
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Exemplos práticos de cada uma das modalidades de outorga:

1. outorga não onerosa em caráter provisório (normalmente de curto
prazo), não precedida de licitação (ex.: utilização de área pública ou
parte de bem imóvel para realização de feira ou evento cultural);

PERMISSÃO (NÃO QUALIFICADA)

 

2. outorga onerosa, de prazo determinado (normalmente mais longo),
precedida de processo licitatório (ex.: utilização de parte de bem
imóvel para instalação de atividade comercial, como restaurante ou
lanchonete).

PERMISSÃO (QUALIFICADA) OU CONCESSÃO
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http://egov.df.gov.br

 

 


