
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANA

CNPJ

76^1Min001-70

PROJETO DE LEI N" 199/2022

Pala: 04/05/2022

SÚMULA: Dá nova redação ao § 1° do art. 1° da Lei
Municipal n° 777/12 e dá outras providências..

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornéiio
Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que llie são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte,

LEI:

a seguinte redação:

Art. 1° - O § 1° do art. 1°, da Lei Municipal n° 777/12, passa a vigorar com

"§ 1"- As obrigações das partes serão definidas no termo de convênio,
resguardados ao Município o direito de propriedade e o controle do uso
do imóvel, podendo ser estabelecida cobrança de "taxa de manutenção "
pela utilização por temztKQS, a ser definida pela Administração Municipal.

Art. 2". Esta l^i^i\trar<\em vigoKpa data da sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

elro Píwcopio, w^de maio de 2022.

CiairdiõTroití»iiM Bernardo

Procuradoi G^alpo Município
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senliores Vereadores,

Como é sabido, em 2012 foi editada a Lei Municipal n" 777/12 que
autorizou o Executivo Municipal firmar convênio com a SOCIEDADE RURAL DA REGIÃO
DE CORNÉLIO PROCÓPIO, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 81.881.112/0001-09, tendo por
objeto a guarda, manutenção e utilização do prédio do CENTRO DE EVENTOS, localizado nas
proximidades do Aeroporto Municipal.

Naquela oportunidade, na exposição de motivos ao pertinente projeto de
lei, Justificou-se que com base no principio cia preservação do patrimônio público, o mesmo
necessita de cuidados especiais, cjiier seja com a manutenção como pela guarda, eis que se situa
em local que não está sob a constante vigilância da própria população. Assim, o referido convênio
terá por escopo permitir que a Sociedade Rural da Região de Cornólio Procópio, como trata-se de
imóvel limítrofe, possa realizar a guarda, manutenção e utilização desse novo prédio,
resguardados ao Município o direito de propriedade e o controle do uso do imóvel".

Contudo, muito embora a "mens legis" teria sido expressa na respectiva
exposição de motivos, não ficou definido nos termos da mencionada lei quem arcaria com os custos
pela guarda e manutenção desse novo prédio, sabendo-se que desses cuidados resultam despesas.

Dessa forma, para amenizar os custos das despesas, ora inteiramente
suportados pela Sociedade Rural, torna-se necessária a autorização legislativa a fim de que, no
convênio a ser celebrado, seja possibilitada a cobrança de uma "taxa de manutenção" pela
utilização do imóvel por terceiros, de modo a preservar o patrimônio público sem qualquer
despesas para o erário.

Assim, numa eventual utilização do Centro de Eventos por terceiro a
Sociedade Rural poderia cobrar uma taxa de manutenção, a ser definida pela Administração
Pública, para auxiliar nas /despejas da guarda e manutenção, enquanto que o restante seria
suportado pela Sociedade Rural, eis qb^ambém se utiliza do imóvel para a realização de seus
próprios eventos.

S^nom assim, como iNta-se de projeto que visa a preservação do
patrimônio público sem cu^o^ara oi^-áritÃ^^iit ii^s com sua aprovação unânime.

Coi iiélio Procópio, 03 de maio de 2022.


