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PREFEITURA DO MÜNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO HUIANA

CNPJ TWIMI/OOOl-TO

LEI N" 267/18

Data: 25/07/2018

SÚMULA: Revoga a Lei Municipal n° 086/90 e dá
outras providências.

AMIN JOSE HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

\  SANÇÃO
SanoAno nesta data a Lei n°267/18.

C. P^cópio, 25 de julho de 2018.

Prefeito

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

Art. 1° - Fica revogada, a partir desta data, a Lei

Municipal 086/90 que "Institui Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação industrial do

Município".

Art. V - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogando-se as disposições em contrário.

^ PROMULGAÇÃO
Pròiraulgo nesta data a Lei ii"26718.
C. l^ocópio, 25 de Julho de 2018.

jPrefeitn

Gabínè^l^o Pr^itov^^èijulho de 2018.

Cláudio TFommn/Belii^^o
Procurador vejalldo Muhicípio

Av. Minas Gerais. 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.corneiioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com
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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
Núcleo de Controle de. Constitucionalldade

Qfícíò ns 0544/2G18/SUBJUR/GAB
Guritíba, 22 de junho de 2018.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, e com o fim de. instrujf os autos de Procedimento
Administrativo dè Controle da Cònstituclonaildade ns MPPR-0046.18.033850-4 (cópia
Portaria anexa), encaminho a Vossa Excelência a Inclusa Recomendação Administrativa n^
05/2018-PGJ,. exarada por este Núcleo de Controle de Constitucionalldade, ao tempo que
lhe solicito, no prazo de 30 (trinta) dias, seja Informado a' respeito do acatamento
•respectivo. v ^ \

/

Atenciosamente

Coordenadoi

IVmuró Sérgio Rocha
P/ocurador de Justiça

Io Núcleo de Controle de Constituciònalidáde

A Sua Excélêncla o Senhor

Amin HannoUche

DD. Prefeito

Av. Minas Gerais, 301

Cornéiio Procópio - PR
CEP86300-00Ó

Rua Marechal Hermes, 7S1 - 2» andar - Ed. Àffonso Alvos de Camargo - Centro Cívico - Curillba/PR - CEP 80530-230
Fone: {41) 3250-4000 - E-mail: 9ubjur@mppr.mp.br



'  do Estado üô Rofoná ■

'  PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,^ ^ ^
\  • •

PORTARIA N° ÍWPPR.0046.18.033850-4

REPRESENTADÒ(S): CÂMARA -MUNICÍPAL DE CORNÉLIO PROCÓPÍO,
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO^

RÉPREèÉNTANTE(S): PRÒMÓtbRlA DE JUSTIÇA DÀ COMARCA; DE
CÓRNÉLiOPRpCÓPIO •

. OBJETO:, . \

PALAVRA(S.)-CHAVE: INCONSTITUCIONALIDÁDE MATERIAL.

DESCRIÇÃO DOS FATOS: Ariálise da (In)constltucionalidadè da Lél Municipal n® 86", de
22 de junho de 1990, de Comélio Procópio, Paraná que autoriza a doarão de , .
imóveis públicos sem a prévia realização de procedimento licitatório, frente ao que
dispõem os artigos 1°, inciso III e 27, caput e inciso XX, ambos da Constituição do
Estado do Paraná.. . :

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, pela
Subprocuradoria Geral de Justiça, para. Assuntos Jurídicos, no uso^ de suas
ãtribúiçõés legais, com furidáménto nos artigos 111, inciso II e 120, inciso IV, ambos.
da Cònstiturção do Estado do. Paraná; artigos 25, inciso 1, e 29, irícisoi, dá Lei ^
Federal n.° 8.625/93 e artigos -57, inciso II, e 61, inciso II, ,ambos da Lei
' Complementar Estadual n.® 85/99, instaura d presénte Procedimento Adrninistrativo -

para verificação dos pressupostos e condições, formais e materiais, que legitirnarn o
Parquet à propositura de Ação Direta'de Inconstitucionalidade Caso á questão não
seja resolvida extrajudicialmente.

Registre e autue esta portaria, afixandb-a no local de costume. Cumpra-
se.' " ■ ■ .

Cúritibai 20 de Março de 2018.

'  MÁRCIO TEIXEIRA DOS SANTOS

PROMOTOR DE JUSTIÇA ENTRANCIA FINAL
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA NS 05/2018

GONSIDERANDO que '0 a/tigo 127, copai, da Constituição da^Repúblfca dispõe que "o lyiinistério

Público é instituição permanente, essencial à função jurisdícional do Estado, incumbindo-lhe.^

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis"; ' •

CONSIDERANDO, que ao Ministério Público compete zelar pela défesa do patrimônio público e

social, nos termos do artigo 129, Inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista que, dentro

desta relevante atribuição, ministerial, há a observância dos princípios que norteiam a'

Administração Pública;

CÓiMSlbERÃNpo que é função institucional do Ministério jPúblícp. "promover recoméndaÇões"

(artigo 27, Inciso IV, d^a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - Lei ns 8.625/1993) e

"sugerir ao Poder corôpetente, por escrito, a edição de normas e a alteração da legislação em

. vigor" (artigo 58, inciso VII, da Lei complementar Estadual ns 85/1999);

CONSIDERANDO que perante a Coordenadoria do Núcleo de Controle de Constitucidnalidade da

Subprocuradoria-GemI de Justiça para Assuntos Jurídicos tramita Procedimento Administrativo de

Controle de Constitucionalidade n^ MPPR-0046.18.033850-4, destinado a . analisar a

(ín)constitucionalidade da Lei Municipai ns 86, de 22 de junho xie 1990, do .município de

Gornéiio Procópio, Paraná, que autoriza e regulamenta a doação de terrenos às empresas

industriais e comerciais, mediante autorização legislativa e, portanto, sem a prévia realização de

procedimento licitatório, conforme verifica-se depredação dos seguintes dispositivos; /n verbis:

"Art. 18. Lei ns 86/1990. do município de Cornéllo Procópio. Fica instituído, por força dest? fei, o
Programa Especial de Incentivo à iniplementaçãp a Ampliação Industrial, que objetiva garantir a
oferta de terrenos em áreas apropriadas no Município, às empVesas industriais e coqierciais que
apresentem e obtehham; aprovação de seus projetos dé InvestimenVos rio iocãi. §1° Òs terre
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sèrSo doados, com autorização, legislativa, para empresas Industriais ou comerciais que
desejarem se Instalar ou ampliar suas Instalações nO Município^ sempre que esses
Investimentos resultam no aumento da oferta de empregos e na melhoria da arrecadação do
Município. §29. Poderão ser construídos.corh autorizado do Legislativo, barracões para o
funcionamento de micro empresas devidamente cadastradas, desde que comprovem a geraçãb^

-  de empregos e a melhoria na arrecadação do município, de acòrdò com o artigo 152 da lei
Orgânica Municipal. Art. 49. A- obtenção de terrenos nas áreas indu^rlais do programa
dependerá da solicitação ̂ o Interessado, que deverá instruir o pedido com os seguintes,
documentos: (...) Art. 68. Concluída a análise, num prazo máximo de quinze (15) dias, o Conselho
encaminhará relatório final ao Executivo Municipal, expressando sua. opinião sobre ó pedido e
Indicando, quando for o caso, a diníensão e localização da área que melhor atenda as
riecèssldades. do empreendimento. Art. 79. O Executivo Municipal, se acolher o parecer do
Conselho, solicitará a Câmara Municipal autorização para doação ido terreno ao Interessado.
Parágrafo único. Aprovada a doação que se refere o caput deste artigo, o Executivo Municipal a
efetivará por Decreto concedendo-se, às pessoas físicas, o prazo de 45 dias para apresentação
dos atos constitutivos a que se referem o art. 49 desta Lei." (destacado)

CONSIDERANDO o contido no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e o artigo 18, inciso jll,

artigo 10 caput e parágrafo único e artigo 27, caput é inciso XX, todos da Constituição do Estado

dOiParaná, literalmente:

"Art. 37. CF. A administração pública, direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distdto Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade;
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,'também, ao seguinte: (...) XXj -
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, "serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de cpndições e
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam.obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termps da lei, 9 qual.somente permitirá aS exigências de
quaíificaçãp técnica e econômica Indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".
\  - * - ' ■ y '

t

"Art. r. Constituição Estadual. O Estado do Paraná, Integrado de forma Indissolúvel à República
Federativa do Brasil, proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da
pessoa humana,.os valores sociais, do trabalho e da livre Iniciativa, o pluralismo político e tem
por princípios e objetivos: {...) 111 - a defesa, a Igualdade e o conseqüente combate a qualquer
forma de discriminação. Art. Í0. Os bens imóveis do Estado não podem) ser objeto de doação ou
de utilização gratuita, salvo, e mediante lei, se o beneficiário for pessoa jurídica de direito
público interno, órgão Ou fundação de sua administração indireta ou entidade de assistência
social sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública, ou para fins de.assentamentos de
caráter social. ídestacãdol Parágrafo único. A alienação, a .título oneroso, de bens imóveis do
Estado dependerá de autorização prévia da Assembléia Legislativa e será'precedida de
concorrência pública, a qual será dispensada quando o adquirente for uma das pessoas jurídicas
de direito púbíico interno, referidas jieste artigo, ou para fins de assentamentos de caráter
social, (destacado) Art. -27. A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer
dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
irnpes&oalldade, moralidade, publicidade, razoabllldade, eficiência, motivação, economiclda
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e, tambérh, ao seguinte:, (destacado) XX; ressalvados os casos especificados na legislação, as
.  obràsi, séi^ips, compras e aiiénaçSes sèrãõ contratados mediante pirocessp de (IcItaçSo. que

assegure igualdade de condições a todos os concòrréntes/com cláusulas oue estabelèiçám as
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a quql
perrnitirá somente as exigências de qualificação técnlco-econômlca Indispensáveis à garantia do

, cumprimento das obrigações." (destacado)
1  ' ' ' ^ "

CONSIDERANDO a existência de entendimento jurisprudenciãi sedimentado reconhecendo a in-

constituclonalídade da doação de imóveis públicos à paiUcularès, serh a prévia realização de pro-

cédimehtò licitatòrfo. (Precedentes: STF, ADI ns 651/TO, Tribunal Pleno, Unânime, Rei. Min. IL-

MAR GALVÂO, j. 08/08/2002; TI/PR, ADI ns 1S26652-5, Órgão Especial, Rela. Desa. SÔNIA REGI

NA DE CASTRO, j. 21/08/2017; TJ/PR. ADI nS 1147994-0, Órgão Especial, Unânime, Rei. RENATO

LOPES DE PAIVA, j. 05/05/2014; V/SP. ADI nS 0054197-80.2015.8.26.0000, Órgão Especial, Unâ

nime, Rei. ADEMIR BENEDITO, j. 11/11/2015; TJ/PE. ADI nS 3591886, Corte Especial, Maioria,

, Rei. JOVALDO NUNES GOMES, Publ. 21/09/2015; TJ/DF. ADI nS 0pp4524-35.2004;807.p000,

Conselho Especiaf, Unânime, Rei. OTÁVIO AUGUSTO, J. 24/10/2006) conclusão, aliás, que tam

bém decorre dós princípios da isonomia e da impessoalidade (CE,^arts. í^, coput, e inc. lil^e 27,

caput);

CONSIDERANDO que a Lei Municipal na 86, de 22 de Junho de 1990, do município de Cornéiio

Procópio, Paraná, autoriza interpretação incompatível com o ordenamento Jurídico, sendo,

passível de controle de constitucionaiidade;

CONSIDERANDO a possibilidade do autocontroie da constitucionaiidade por parte do próprio
\  ' * " ' ' '

Poder idealizador da norma e de sua legitimidade para a adequação infraconstitucionai aòs

ditames constitucionais, mediante adequado procedimento legislativo de modificação ou

revogação do ato normativo questionado;

Ó MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por meio da.Coordenadoria do

Núçleo de Controle de Constitucionaiidade da Subprocuradoria-Geral dè Justiça para Assuntos

Jurídicos, antes de utilizar a via do controlé concentrado e abstrato da constitucionaiidade das
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/ •

leis e atos normativos perante o Tribunál de Justiça e, no uso de suas atribuições conferidas pelo

artigo 27, parágrafo único. Inciso IV, da Lei Federal rís 8.625/1993, expede a presente:

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

à Prefeita Municipal de Cornéiio Procópio, Paraná, para que, com o indispensável

respeito a independência dos poderes constituídos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, analise a

possibilidade de adequação constitucional da Lei Municipal ns 86, de 22 de junho de 1990, de

Còrnélip Procópio, Paraná, mediante envio de Projeto de Lei à rçjspectíva Câmara Municipal, de

forma a atender o que dispõe os"artigos 1°, inciso ili; 10, parágrafo único e 27, coput e inciso XX,

.todos da Constituição dp Estado do Paraná e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,

submetendo-a assim ao processo licitatório. *

CuâtibaTi^e junho de 2018.

yÇOSlRGIO ROCHA
ROCURADOR DE JUSTIÇA

\RC\0 TEIXEIRA PQS SANTOS

PROMOTOR DE JUSTIÇA



Ministério público
cto Estado cio Roroná

Santo Antônio da Piabna, 04 de agosto de 2016.

Oficio CIfcular 6EPATRtA/SAP tfi S32tt016 > A

'  lima. Senhora:

Peto presente, encaminha-se a Vossa Senhoria a Recomendação Administrativa

02/2016 deste Gepatria. a fim de que promova sua leitura em pMrio e tome as providências qup

entender necessárias, noladamente qiianto à edição de Lei Própria sot»B o temá, ou reputariz^&) de

eventual legislação Iccaí já existente.

Como já estarm)s no findar do último ano do mandato de Vereador desta Casa de

Leis, ̂ káta-se os bons préstímos no sentido de enviar a este Geoatria a ciência excita do ocupante

do ca^ efetivo de Procurador/Advogado acerca deste documento, com intuito de resguardar a

contlnuld^e dos trabalhos desenvolvidos por este Órgão com os futuros edis.

Outrossi0i,.'a--tTiesrfianee^ foi enviada ao Poder Executivo para as

provkfências,

Certa de seu pronto atendimento. re|teram-se protestos de elevada estima e distinta
consideração.

KELE CRISTIANIDIOGO BAHENA
Promotora de Justiça

llustris^a Senhora I
AW6ÉUCA DE CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO I
PD. Preai^texIa Cârnara de Vereadores |
CeméltoPmc6r)lo/PR |

GB>ATRIA I
(^iipoBpscializado na Proteçfo ra Patrimônio Público e no Comiiato à Improbidade Administrativa |

Rua Maíechal Daodao da Fonsflca, 191. Santo Anttnb da PlaBna. CEP: 86.430.000 • Fcna/hx (43)35343764 ■ qepatria38P@mDpr.mo.bf



Mimistério Pübjlico
do Bsrado do Paraná

RECOMENDAC!AQADMimstlÍATlVAN'02ttlÍl6

Ò MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO 00 PARANÁ, por sua Promotora de

jusUça que adiante assina, no uso de suas.abibuiçSes iegais peia Resolução n.° 552S/20lè, da

douta Procuradótla-Geral de Justiça do EstadoTaráná, ' ■
•  S . •

•  V • * ■ ' ' •

CONSIDERANDO o contido no artigo 127 dá Constituição Federai, gue dispõe

que "o Ministério Pút>lico é instituição permanente, essôncial à função jurisdicipnal do Estado.

Ín(^mbin(:lo-lhe a defesa da ordem Jurfdica, do regime democrático, e dos interessês sociais e
Individuais indisponíveis'';

CONSIDERANDO o estabeiecldo t\ps artigos 129, incisó ii, da meema Carta

Constitucional, bem como no artigo 120, indso il. da Constituição do Estado do Paraná, que

atribuem ao Miriistério Público a função institucionaf de "lelar pelo efetivo respeKo dos Poderes

Púf^ios e cfos serv/ços tíe relevância pública,aos direitos assegurados nesta Constituição,

prontovéndo as medidas necessárias a sua gamntia')
' ■ ■' ^ . ' ' ' • ■ ' • ■ . , ^

.  CONSiDERÁNDO o artigo 27i^ parágrafo único, indsb lV, da Federal n.®"

8.625,.de 12 de fevereiro de 1993, o quai faculta ao .Ministério Público expedir recomendação

' administrativa aos órgãos da administração pública federai^ estadual eimuniçipai. fequlsitando ao

destinatário adequada e imediata divulgação; . ^ ^

.  ' CONSIDERANDO o artigo. 2^; caput, dá teí Çomplénientdr n.® 85. de 27 de

-dezémbifb de 1999, que antes de eíencar funções atribuidás ao Ministério Público, reforça aquelas

previstas na Cónstítuiçãò Federal e Estadual e na Lei Orgânica Nacional;

;  • ' . . ' ' GEPATRIA .. . .. •
/GiupoEsiiédjalizadíbriaProteçâosaPstHinônloPúbncoenoCombatéàlmprobidadeAcIminlstetiva 1

R: Máechd Déodoro da Fonsecã, 191, Sanlo Antfinio da Ratlna, CEPr^4S)eOO - ̂one/Iax (43)3534-2794 -
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.  CONSIDERANDO que. o mesmo diploma legal supramei;tcíohado. em seus

, aFfigos 67, § 1®, inciso 111^ e Inciso XIII, item 10, dispõe que ao Promotor de Justiça incurtibe,

respectívamentk "efender a qqalquer do povo, ouvindo suas radamaçôps, informando, oriéniando
e tomando as medidas \de cunhó, administrativo ou Judiçlali Qu antáminhaivichas às

autoridades óti órgêps competentes'' e 'efetuar a artícuia^antre tis iiigâos do MinláôrtíPúbiico

comatua^nasua^a'; ■ • .

CONSIDERANDO a necessidade de submissão dos atos do* Poder Executivo ''

ào^çontrote do Póder l^islatiyo, Tribunal de Contas e outros órgãos legitimados, incluindç^sé o
.Ministério Público;

'  C.ONSibERANDOque o artigo 98 ̂  Código .Civil Refine corno t^ns públicos
aqueles pertencentes às .pessòas jurídicas de'direito pública intemó, serido estes: a União,

Estados, Distdto Federal, Territórios. Municípios, autarquias,' inclusive'às assc^açôes públicas e as

demais entidades de caráter públÍQÓ, criadas por lei.

Aliás, p Código'Civil ainda tratou de classificar bens públicos conforme sua

destinação da seguinte ftjrma: "
I * ' I •

i  '- Árti d^.Sào bens'públicosr • • •

;  1" os de uso comum do povo, tais óomo rios, mares, estradas, ruas epraçqs:

II' OS de USO especial, tais como edifícios OU lerrehos destinados a^serviço OU

estabeledmento da administração federal, e^adúal, territorial OU rnunicipal,

inclusive os de suas autarquias: - . '

.  OEPÀTRIA
Qrupo Espéráalizado nã Proteção ao Patrimônio Público o no Combate à hnprobidadó Admliifstrativa 2

R; Deodorp da Fonseca, 191, Santo Antflnto da Pleíina, CEP: 86.43(MXXI - Fone/to (43p534*27S4 -
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III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de

direitò público, como objetò de direito pessoal, ou 'real, de cada uma dessas
'. * • * * * '

mtidades. ^ •

Par^r^ único.,N^ diSpondp a lei eát contrário, consideram-se dominicais OS

beris peitérrcebtes às pessoas juridiças dà direito públiçò a que se tenha dado

estíutura:de direito privado, " .

Ari. 100. Os bens públicos de uso comum do povo eos de uso especial sêo
■  . . • , - • . ^

Inallenévds. enquanto conser^mrém a sua duáliflcacão: na forma que a lei

\  • determinar,

'  Ari. 101. Òs béns públim dominicais poderri ser alíênados, observadas as
ex/gte/as da M (grifedpj

Para melhor compreensão da áfetaçfio e désafetaçãp dos bçns públicos, de

sürha importância se révelà a áver^u^âo quanto ao usq do bem. Diz-se que o bem está afetado

quando ba .déstinação è e^ífica, othsejar está atrelada a determinado fim público.e, a contrário
senso, dizrse-que o bem ostâ desafetado quando nâo está sendo utilizado pára nenhuma

finalídqde pública, ■

i  - *» . ' .

Sobre otema JosèCáfvalho dos áantosFilho^ discorre:

\  \ ' ' r * - . .

•  ̂fetaçio e de^etaçào são os fatos administrativos'dinâmicos que

alteração das finalidadés do bem púbrico. Se o bem está afetado e passa a

desafetado do fím público, ocorre a desafetaçâo; se, ao revés; um bem

,  desativadó^ passar a ter alguma utilizaçêo pública, poderá dizer-se que ocorreu

a afetação';

Qes^ ' maneira, pode conceituar-se a a/bfação como sendo, o fato

admInIsMvo pelo quai se atribui ao bem públloo uma destinação pública

^CARVALHO-FILHO, Josó dos Santosl Manual da (ãfsi|0 alniínistrativo. 30. ed. rev. atual' e>ampl. SSo Paulo: Atlas, 2016, p.
1434/1436. • •

GEPATRIA

' Grupo Espdelalizado lia Proteção aõ Pàtrimônip Público e no Combate à Improbidade Administrativa 3
R:'MareÇh8| Oeódoro da Fciuffica, 191, Santo Antônb da Râttna, CEP. 66.430000 •-Forta^ (43}3534-2754-

l
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;  espectel d9 intBresse direto ou indireto dà Administração. E a desafets^o é o

•  inverso: è o fato. sdrninistmti^^ tóm público è d^ativado,

deixando de servir à dnafídade púbtíca anterior. Em tal situação, como ]à se

!  ). afirmou corretamente, a desafetaçõo traz implícita a façuidadè de alienação do

'  6em.v

- A aíetaç^ e adesafetação seryem para demonstrar que os bens públicos não
se perenizsm, em regra, com a natureza que adquiriram em decorrência de sua

destlnaçãp^'Úm prédio onde haja umá Secretaria de Estado ern funcionamerito-
pode ■ ser desatívado para que o órgão seja instalado em local divéi^. Esse

■  ' ^ , • •
\  prédb, corno é lógico, .sairá de sua categpría de bem de uso especial e

.  ■ íngres^ na de bem dominical.'A desath^o do prédh implica sua
'desafèiação. Se, posteriormente, no mesmo prédio for instalada uma creche
organizada-peb Estado, haverá afetação, e ó bem, que .estava na categoria'

dos dòminipais, retomará a sua condição de b^m de uso especial.

.  . Do contexto/dispreende-se que para que o l;)em público seja passível de

alienação, qualquer qüe sejafn suas modalidades, primeiro há néçessidada de verificar se um

bem domíhial. isto é. desafetado de utilização pública. Já que os bens afetados sâo inalienáveis

enquaniq mantiverem essa característica.' "

.  CONSIDERANDO que para a alleh^o dé;.bipn$ públicos exigem prévia
licitação, disciplinada peto artigo 17, da Lei Federal n.° 8.666/93 que dispõe;

■■ ' ■ ■ ^ ^ ^ -

.  Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à

exigência de interesse públiá) devidamente juàáxdo, será prer^ba de
•  . avaiiàçãoe obedecerá às seguintes normas:

.1 - quéndo imóveis,, dependerá de autoriza^ legislativa para órgãos da

administração direta e entidades autárquicas é fundacionais;, e. pare todos.

■  sQEPATRIA ■ . . .
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inclusive entldà^es pamestatais, d6péi'ideré e de íitítaçào

na mdalldade de conconépcla, dispensada este nos seguintes casos:

a) daçáo em pagamento;

. b) doação, permitidè exclusivamente para outro órgão ou entidade da

administraçib públicp, de qualquer.ésfera de povemo, ressalvado o disposto
'  nasailneasT,''b''eT;

' - 0 penputa, por imóvel que atenda aos

dó árt, 24 desta Lei; ♦-

i  d)investidaura; .

.  e) venfa a outro óigêo ou entidade da admhistrãç^ pública, de qualquer
ésfàta de governo;

f) alienação gratuita óu onerosa, abramntOi concessão h ditado real de uso,
.  locação ou permissão de uso de bens imôveíp ra&dencials oonáruídos,

destinados ou efetivarnente Utilizados no ãmbh de programas habitacionais ou
de regularização fundiária de intefessé sodal desenvolvidos por ôrg^s ou

eptidades da aSmiriistràçãq pública;

g) procedimentos de mgularizaçào Mdiària àé que, trata o.ari. 29 da Lei n.°
6,389de 7 de dezembro de 197$;

h) alienação gratuita ou onerosa, aforarnehtq, concessão dé direito real de uso,
locação ou permissão de úso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local
corn área de àté 2^ m^ (duzentos e cinqüenta metrôs quadrados) e, inseridos
no âmbito de programas de regulariza^ füridiària de interesse social
deserivolvklos por órgãos ou entidades da àdminlstfação pública;

ij alienação e concessão de direito real dje uso, gratuita ou onerosa, de terras
pút^icas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o

\ limite de quinze móduios fiscais ou mil é quinhentos hectares, para iins de
r  regularização fundiária, atendidos os requisitos^^bgais;

'  . i . ■ e ' _
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Ao comenta o art. 17^a Lei n.° g.666á3. Mar^l Justèh Rlhi^ conceitua a
sdíen^o:

Allenaç&^ é. expressão He acepção amplé, O termo é utilizado para abranger

todas as modalidades de-dansferências vohmtítrias do domínio de um bem ou

direito. No direito prhrado, os Instrurriertios jurídicos máis utilizados para
imsferênda de •domínio são. a compra a venda e a doação. As alienações de

bens públicos se operam através desses institutos de direito privado. {...]

;  Sígnlfíca qúe a alienação onerosa de bens públicos ̂ z-^ pela via de uma
compra :e venda; a gratuita, pela via de umà doação. Mas nenhuma dàusula ou

.  ' regra peculiar a esses contratos pri\mdos será aplicável quando càntrariar.os

.  ' princípios de direito público. '

.  Vê-se, portanto, que a híptótese de allçna^'de imóveis públicos submete-se
ao prévio procedímentó licitatório, morrrierite quando sua finalidade específica seja-fomentar o

desenvolvimento econômico focai, buscando sempre assegurai, e partíclpaçlíp de todos'os

Interessados, respeitando os critérios de seleção voltados ao interesse público.

Nesse mesmo sentido, a Constituição Fedéraii em seu artigo 37,. inciso XXI,

assegura a isonomia e a impessoalidade nas alienações de bens públicosrdispondo:

)

'reissaNados os casos espedfícados na legislação, as obras, serviços, compras

e atíenacôea atuão contratados mediante prócesao de licípcão pública

auB asseaun lauaUad» de condleõés a foctos os cóneómntes. com

dàusulas que estabeleçam obrigeções de pagamento, mantidas as condições

efeãvas da pmpostà, nos termos- da lei, o qual somente pentiitirà as exigências

'JUSTBlfILHO.Marçá. Coiiíentãríos â Id de IldtaçOes e oontralòs admbüârattvos.:^ Pauto: Qaíétíca. 2002, p. 167.
í  . QEPATRiA ; ̂  .
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■■ w ' ■ " - ' * ' , • • ■ ■ - " • < ,
•  ̂ * 1

de quélificáção técnice e econômica indispensáveis ô garantia dó cumprimento

<dasoi^aç^s-^terijí^do) . ' ' • / '

Depr^nde-se ainda do capa do artigo )i 7 da Lei ri.^ 8:66^3, que a alienação

de bens públicos, ainda que gratui^, emente poderá õconer se subordinada à existência de

Jriteresse. púbii(x> devidarnent0 justificada cujos benà deverão ser prevíàmente identificados e

avaliados.

ÇÓNâDERANDO que a Lei n.** 6.666/93 (Lei do Licitações) fqj objeto de
írnpugnaçâó através de Ação Direta de Incohstítüciònaiidade proposta junto ao E. STF - ADiN 927-

3, ainda pendente de julgamento definitivo,.mas no qual culminou na suspensão de várias

disposições da.lei federai, entre etas a expressão"(...) permitida exciusivarnente para outro órgão

menf/deofe. da Administração Pública'', con^a na aiineá V. do inciso L do artigo^17. .

No julgamento da medida cautelar ̂ sy^a:^r^^^^^^
Mimstro Caifíps: Vèilosp, no tocante ao artigo ITdaLéi n.® 8;666/93, coreignou em seu voto:'

Empresto, pois, interpretação conforme .á Càn^içêo ao citado

dispositivo " ari. 17; I, b: a expressão -"permitida exciusivarnente'para QUtro

órgão ou entidade da Administração Púí)ffca, de quatquóf esferaM governo' -

somente, tem apiicqçâà no âmbito do governo central, vale dizer, rjo âmbito da

União Federal", * .

Por súa vez. Marcai Justên Filho, em crtticã a rèdâcão orioinátia do artigo 17.

inciso Lajínea-bVdáLein.® 8666/9 / . •
■  ' - * . r' ^ ' '

"  " Á . " • . , , - • ' I •

~  A redação da alínea 'b'produz perplexidade, eisque.índuz à imf^ibíiidade

de doação de bens púbiicóe para parficuières,'interpretaçâQ dessa ordem toma

OEPATRIA , .
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o dispositivo inconstitucional a nêo ap!icà\0i às demais óipitas federativas.

Aiiàs, este úítínio entendimnta foi adolado peb STF, aÕ Gxaminar e liminar

érn ação dikta de inconstitucionaiiddde. i'

Ore,-vedar a doaç^ de t)enspúblbos a parúàüíàresuitrapassa largamente a
competência lêgíferante ordinária. Traiam de dispo^çào sobre estrutura das

competências do ente federativo. Seria um despropósito editar lei assim

)iispondo, tal como ultrapassaria os limites do cabível uma lei federal pr^ehder
.  ( di^plinar a utilização de bèns e direitos de outros enteà integrantes da

' federação.'A úrikia Interpretação razoável pará o dispositivo é conskiefaf que a

' ressalva da, segunda parte se ralacbna.oom bípôteses de dispensa de

- •' licitação. Ou seja, será dispensável a licitação parêdoaçãodB .bens públicos

quahdo o destinatário br órgão ou entidade da adrninlstre^q pública,-de
'  qgakjuer esbra do govqmo. Sé a Üdtaçãq tiver por destinatêrlo um particular,

será oôrí^tória a licitação.^ ' . • ■ .

,  - . ' -Portanto-; no que téuigeà discussão sobre a possibilidade oú não de doaçôo de

bens públicos a particulares restou superada, uma vez que o posicionamento adotado pela

dbutnna e pelo. Egrégio STF é no sentido de sua constituclonaiidade, porém,, desde que

observados òertos pressupostos que legitimem* a doação, tais comò; avaliação prévia,

autorização legisjativá e jícibição, sendo em determinados casos onde o interesse públíoo esteja

devidamente justificado, dispensada a licitação. . . ' ' , 1

,  ' - CONSIDERANDO, portanto, que o,ente público poderá, desde que atendidos

os requisitos jegais, doar b^ públicos a particulares, sendo anotado por Helv Looes MeIrelles

que: , • . .

' A Administração pode fazer idoa^es de bèns rrbveis ou imà}mis desafiados

do uso púbfíco, e comúmente o faz para móeritívàr constnjções e atividades

partlcubres de interesse coletivo. Bssas doações pode/n ser com ou sem

'JÚSTENflLHO, Msçal. Comentárte à Lei da üc^taçOes e Contratos Adn^lrativDS, São Paulo: Sctítora ^10, p. 258.
-  '• > 6EPATRIA. ' , "
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•  - ■ f ' ' ■

encargos e em qualquer caso dependem de lei autorízadora, que: estabeleça

condições para sua efétivação, de prévia avaUaçâó do bem a ser doado e de

. : licitação. Só excepcionalmente'poder-se-^ prbmover a concorrência para

doações cm encargoSr a M de escólber-se o dontíàriq que proponha cumprP

.  los ém mMres condições para a Administração óu para a comunidade.*

. Desse modo^ pera que a ̂míhistraçâo Pública possa doar seús imõveis, hà

necessidade de existência dé lei municipal autorizativa. delimitando as hipóteses cabiveís de

maneira caractefízadae índiyiduailzada, não se.admitindo aütorizàçãó genérica.

8;666/93:

A doaçâq com encargos vem regulamentada nd § 4®, do ari. 17, da Lei n.®

ArL17. ' '

U  V .
'  §4% A doação com ericargo será licitada-e de seu ínstnjmeqto constarão,

obrigkoriamente os encargos, o pra^ de seu cumprimento éhclôusula de
reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a Tfcítação rio caso

da ipteresse púbjjico devidament&justifjçarjo; >

Sobre a doaç^ com encargos. Marcai Justen Filho afirma que é:

Unia hipótese peculiar, obpto de tratamento èspeclfícp no § 4'*, é a doação

com ancargo. A opção por essa alternativa dependerá da -rélevôncla do

: encargo pam a consecução dos interesses coletivos e supra^ndivjduais. Em

determbiadas hipóteses, a doação com encargo apresentará regime Jurídico

próprio, intríusive coma obrigatoriedexieMátidta^o.'
Assími pôr exempto, poderá ser do interessie estatal a constnjção de um certo
edifício em determinada área. Poderá surgir corho solução a doação de imóvel

'MârÇlLES. Kây Lop».JXreito Admirôstratívõ, atualizado por Euficd-de Arelracto Azoyedo. Délcio Bsúastero Alotxo e J(»é
En^utí Buria FHho. SSoPaulo: MaOteiios. 2(M)7, p. 538.

■  dEPATRI/^ ;
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*  ' ' énc$f§o para o àomtàrb pfí^m a edifícaç^.

'  que a cfoeçfo deverá ser antecedida de litítaç^r. sob pena de,Infringênda do
prmcjpío da -fsònoníiia. Em outras hipóteses, porém, o encargo assurnjrà

relevância de outra , natureza. A adoção'poderá ter em vista a situação do

"  . ' donatário ou sua atividade de interesse social. Nesse caso,. não caberá a

.  fixação, Assim, por exemph, uma entídade^^slstencial poderá receber

.  doa^ de bens gravados com determinados eitcárgo$.\

Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece que a necessidade de licitação

visa aícançarduplQ objetivo: •. • '

Proporchnar às entidades governamentais posMbiildadès de realizarem o

. negócio mais vant^oso (pois a instauração de competição, entre os ofertantes

pfeordena-se a isto) e assegurar aos ̂ ministrados ensejo de disputarem a

participação nos negócios que as pessoas.govémamerjtais pretendam matizar

.  com os -particulares. Destarte, atendem-se ' três e)dgêhcias públicas

'  ̂ - injppstergàveisàproie^ào-aosinteress^públ^erer^rsos governamentais
■  ■■y' . • ' » . ■ •,

.  7 ao se procurar a oferta mais satisfatória; resfmito aos'prínçlptos deimomlà
.  e irnpessoalidade (previstos nos àrts. 5® e 37. c^uO - pela abertura de disputa

do ^^ertame, e, fínalmertte, obediência aos redamqs de probidade
administratíva, imposta pelos arts, 37, cagutre 65, ;V, da Carta Magna.

'  ' ' Brasileira.^

Portanto, à luz dos príncipios regentes da-AdmínistrBÇfk} Pública, a dispensa da

licitação tanto nos casos de doação com ou sem encargo quanto na cònce^âo de direito real de
uso, sortiente seda possível caso fosse comprovado excepcional interesse público devidamente

^JUSTEKr RLKO. Márç^. Comenlàitos d Ui ds Licitações e ContiaU» AdministK^vòs. SSo Peuto: Editora 2010, p.
TSf/m. . ' . .
"B^EIHA DE MBIjO. Celso Antônio. Ciirso de IXr^to' Administrativo, 22* ed.t Sâoi^to: Etfitora MaSielros, p. 505.
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justificado, visando iiropldar (X}m ás at^ídades desenv^id^ benefidos que atèqdessem a toda
>  coíetivid^e. • ' .

; Nas hipóteses em que hà interesse direto somente do particuiár favoreddo,

•aind^ queindiretamente spja toda comunidade tienefidada. necessário se faz a prévia autorização

. lêgislativa calcada np interesse público e procedimento licltatório - á maioria na nrodálidade

Go^rrência, a fim de garantir ̂ uaidade entre todos os fíitereSsados.

De fatò, cercear ó certame tídtatório lmp>tica nq promoção de.d^edonamento

para uma determinada pmpresã em detrimento de' outras com mesmos.òbjetivcte.lndo frçnte

aos {mhclpips da impessoalidade, acarretando (Hejuízos ao erário, (tôrquante não
'* * " *' t " * * , f ,

•  busca ou posspitaema opção ihais vantajosa p^ o ente público. : *.

CONSIDERANDO ■ que o Tribunal de Contas do Paraná sumuipu o

entendiménto de que, émborâ séja possível a corripra e vénda e a doação realizados pela

Administração para fins de incentívos pútjiícos, recomenda ooerar-^. oreferendaímente. • oela

coiicessão de direito real de usò. É o enunciado da Súmula n.^ 01 "do TC^R (Acórdão n.*!

•  1865/015, pül)lica^ no Atos Olfkáais do TC n.® 81 de 12/01/^^^^ • '

*  ■ • * • •

•  Súmula n.® 1 - Doações deJmóveis òrbanoé a.parttoulam - Preferência pela

'  úSlílz^êQ -da M real uso, em substkuigão à malqría das
alierlações de terren^ públicos, em razão de sua vantajosidàde, visando
fpmehtar à aMdade econômH:a, observada prévia autorização legislativa è

licitação na modalidade concorrência, excêtò nos casos previstòs no art. 17,

inciso l, affnea T da Lei n.® 8.666/93. Caso o bemMo s^ja utilizado para os

Uns consignados ho contrato pelo concessionário, deverá reverter ao

patrimônio público,".

1  OEPATRIA V .
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A concessãò de direito real de uso, é expressamente regulamentada pelo

Décreto-lej.nA271/èr, dísppndd-em seu árt. 7®: ' .

E instifújtía a (x>nQBssâo de de terrenos públicos w pBrthuíarBS,

'  remunerada OU gratuita, por tempo certo OU hdeterminado, como díre^ real

resolúvel, para fins especlficos.de regularização fundiária de Interesse social,

urbanizáçâo, industrialização, edÊcaçâó, cultivo de terra, aproveitamento

sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus

' meios de subsistência, ou outras modalidades de Interesse social de áreas

urbanas".

À respeito da concessão ̂  direito real de uso de ])ens públicos, José dos

Santos Carvalho Filho tece a seguinte consideração: '

V  ' '[• "] e corwes^ de direito real de uso ̂ ívaguarda o patrirnônio da
Administre^ e evita a aihnação de t^ns públlcàs, autorizadè às vezes sem

V  qualquer vantagem parà ela. Além do meis, o cbnceséíonário não fiça i'^ para

dar 80 uso a destinação que lhe convier, mas; qo contrário, será obrigado a

>  . . desiiná-lo ao fim estabelecido em lei, o que mantém resguardado ̂0 Interesse

■público que originou.a concessão real de uso'\

■  Igualmente à doação com pu sem encargo, na còricessão-de direito real de uso
também é necessária á prévia autorização legislativa calcada itp interesse público e procedimento
licitatôfío, sendo apei^as dis^nsada a licitação em çasos exc^onaís é devidamente justifíc^os.

Ainda sobre a concessão de direito real de uso. tiéiv Looes Melrelles» ledona: .

'CAIWALKO RLKO, Josô dos Santos. Mamial do dlr^ ádminiâratíyo, 30. ed. rev. ^bL e airipl. S&> Paulo: Atlas, 2016, p. 1467.
'MEIRELLES; Kèly (jopes. BIrâto Administrativo, atualizado por Eurtoo de Andrade Azevedo, O^cio Balastero Atelxo e José
Emámiel Burte Filho, São Pauto: MaSidros, 2007, p. 538/539.

.GEPATRIA
Gnipo EspeclalIzadp na Proteção.ão Patrimônio Público e lio Combate à Improbidade Administrativa 12

R Marôdid Oeodofo da Fonsráa, 191, Santo Antônio dã Ptefina, CEP: 86.4^)^ - Fone/mx (43)3634-2754-

t' "



da Bstadd àa F^oranà

A mc$$s§o d9 USO, ,(^m direito real,

sucessão por legítima ou testamentàriâ, a titulo gratuito, ou remunerado, como

os demais direitps reais sobre coisas alheias, .cõ/ri a sÓ dSerança de que. o

írnóvel'reverterá à Administração çoncedente se o concessionário ou seus

'' . sucessores não^lhe derem o uso prometido ou desviarem de sua fínalldade

ooqtratüal. Desk modo, a Poder Púbüco^e^anté^ quanto à fiel executo do
-  ' contrato, a^egurando o uso a que o, terrBnoé destinado e evitar\do prejudldais

especulações imobiliárias dos que adquirem imóveis públicos'para aguardar

'  . valorização yegetativa,erndeáimento da cóletividade,

' A concessão de direito real de uso fx>de ser outorgada por ei^ritara pública ou

"  'por tprmo adnfilnistrativo, cujo instrumento ficará sujeito á inscrição no livro

próprio do registro irhobiliàfio competente: Desde a inscrição o cóncessionàrio

fruirà plenamente o terrervo para rins edabeleddos; no. contrato e responderá

por todos os encargos cMs, administrativos e tributários. que. venham a inàidir

sobre d imóvel e suas rendas. ,

,  -A concessão asdm concebida substitui vàntajòsatnente a maioria das

'  '' alienações de terrenos públicos, razão péla quai deverá ser serhpire preferida,

'  principalmente nos casos de venda ou doação. A ooncessâo de direito mal de

uso, tal como ocorre com a concessão comum, deperhde de autorização legal e

concorrência.pif via, adrriitinçlo-se a dispensa desta nos termos do art. 17, Já

referido acima. •
í. . ■ " ■ ■ . • • • . f •

Destaca-se, assim, á maior vantajosídade da còiicessâo de direito real de uso

para á Adminlstr^âo Pública, uma vez que não importa na retirada.do dá esfera de seu

patrimônio, como ocòrre nã doaçâp, atehtando-se, tão somente, para os requisitos, legais a eia

impostos. ' .

"  ' ^ GEPATRIA , . , .
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do BsTodo do Paraná

' CONSIDERANDO que em se tratando-de bens púbIlco3Í importante salientar

que no parcelaitiento^.do ^fo. sob as forma de desmembràmete ou íoteainerito. tém-se a
í  • * \ ■ ,

denòmínada área Institucional, que ê a parcela do terreno reservada a edificação de

equipamenbs comunitários e.yem regulada pelo artigo 22 da Lei Federal n.^ 6.7^9 que assim
estabelece: - " .*

-V' ./V" , • - • • - ' ; •'

Árt. 22.; 'Desde'a'ctófa .(/e rég/sfro do loieamGríiq, pàssam a intogmr o dom

. do -MunlcIpfó às vias e praças os espaços^ ihnas e as áreas destinadas a
'  edifícios públicos e oídrps equipamentos urbénps, constairtes do projeto e do

mèmoríai descritivo.

, >' Tal disposibvo atende ao cornado bonsOtudorial contido nos artigos 5^, XXIII,

170. 111 e 182 da Constitui^ Federal qbe é a função sodalj áe propriedade e a política do
desenvolvirnentO urbano, visando "ordenar o pleno desenvolvimento das Mções sociais da cidade

e garantir o tiem-estar de seus habitantes", . > \ ^

•  ■ ■' •• ■ •• ; •- ■ . •

. Destacb-sé que a Lei n.® 6.766/79, não cohternptou Vnenhurtta exceção à
"  . • i-. ■ •" •• ■ - . " : ,

hipótêse de reserva legal de áreas iiistitucionals; vale dizer. aptioy^D ò projeto pela Prefejtura. não

{XKlerô mais ser alterada a destinação dada aos equipamentos urbanos e comunitários.

Aliás, importante frisar que tais áreas não' podérn ser -destinadas a entes

particulares, por exemplo às entidades rieligiosaá. sob alège^ de atendimento ao interes^

público, eis que abarca restdção ou limitação à sua utilização, posto qiie desvirtuada a tinalidãdê

públicai por serem bens resévados ao uso comum do ppvo. Já que a população tem direito á sua

fruição. . .

(^ONSlbERANDO, ainda, queêventual isenção de tçbvto só pode ser realizada,

mediihta lei especifica, corifbrme regraniento coristitucionai cònétante no artigo 1^, § 6®;

' . . gepatria ■ , '
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cfo ̂ jstocío do Rarond

Art. 1g). Sem prejuízos de outms gamtias asseguradas aos contribuintes, é
/ * *

.  . vedado à União, aos Estados, ao Pistrito Federai e aos Municípios:

,. • § 6® Quatquer subsidio, ou isenção, redução de base de côlãiio, concessão de

.  crédito ' presumido, anistia • ou remissão, relativos a impoàos:' taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante tei específica,, federai,

estaciuai'ou. municipai,rque reguíe'^exciusivamente as matérias adma

enumeradas ou o corresponderia'tributo ou cpririlruiçàó, sèm prejuízo do

■  disposto no ait 156. §2f', Xlí, Y. '

Ao díspor sobre ísençâQ de tributos, o Código Tributário Nacional disciplina em

seu artigô 176:

:  Aá.17S.Áiseóção,àinda quando prevista em Qon^tOré sempre decorrente de

lei que espedfíque as condições e requisitos éxigidos para a sua coiwessâo, os

'  tributos à que sé apíicáe, sendo ca^, ò prazo da sua durâçib.

Nessa toada, póssivel isenção tributária nas hipóteses de doação ou concessão,

serô cabível desde que mediante lei autorizadòit ésp^ífica e ievandò-se em consideração caso a
casa - V ■ ' ' ' '

; ÇONSIDEI^NDO, por fim, que este Grupo especializado tem vqrificado
■  , ' '/ . . '

inúmeros casos de irregularidades em doaçfes de terrenos públlcosfculmlnarido em sua maioria

rio ajuizamento de açfies civis públicas; ^ '

B^e i présente RECOMENDjAÇÃO ADMINISTRATiyÀ ao Exmo (a): Sr.
Prefeito {a) Municipali aüm de qüe:

.  : QÈPATRIA '
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k

do Estado,do Paraná
\' j

■ . ' ' t , •• . 1 " ' ■ ■ "

. 1 ̂  As xloa^es óu concessões de direito rèâl de uso de bens públicas sejam'

regulámentadas àtravésdejsL nunca mediantie decreto.

2-

doaçãd de bens públicos, pôr èer mais vantajoso .ao Mub^íplo, vez que n^ há reduç^ ein seu
patrimônio, garantindo que a finalidade para a qüal foi design^a seja fielmente observada.-sob

pena de reversão do bem à munidpalidade.

3 - Em ambos procedimentos, doação ou concessão, deverão ser precedidos

dé avaliação pirévtaj licitado na modalidade concorrência e. autorização legislativa.

Excepcionalmente será cabível a dispensa de licitação, desde qúe devidamente justificado o

interesisepúbllco.

4 - ';Seià editada Jei própria, açôso, a. Jegislaç^ó municipal seja omlsça, po
seguinWsentitio: • ' ^ .

, a) Estabelecer a viriculação do imóvel que se'prietetide>alienação à finalidade

•  industrial ou çomerciaí, ê, se for o caso. dando-se prazo para inicio e término da construção,

instalação, funçionaniento do empreendimento e condições de uso, bem como retorno do imóvel

ao dõmínlo do Município, mediante procedimento administrátiyo, senr qualquer ressarcimento de

benfeitorias realizadas ou qualquer oüfro tipo de indenização, em c^. de descúcnprímento do^

-acordado.' . \ . • ' ' , . ^ •

'  - " . » > " ■ ' " í - . .

• b) Constituir ComIsSão Éspecíal de Ávaliacão e Fiscáíizacãó. composta .por
*  ' ' ' j. ; ■ ■ . s ■ •«

representantes db Poder Executivo, Legislativo, Associação Cpmemlal, Sindicatos, OAB, e outras

entidades da 80cíed^e cívil,'que deverá acompanhar todos os trâmites dá'doaçãQ/conc6ssão, por

etapas previamente fixadas, emltírido pareceres, inclusive. íncumblndo-lhe; a fiscalização posterior

dos Imóveis doéKlos ou concedidos, a fim de verificar se estâa^u rião atendendo aos fins pera os
quais foram doados/còncédidos.

'  • GEPATRÍA -
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Ml MISTÉRIO PÉIBLiaO
doBstadoxioÉaroná

-  : c) Proceder ia abertura de llcitacâo na modalidade concerrència para

selecionar, dentre od interes^os na. doação/concessão,'a pro^sta que melhor atenda ao

Interesse público. . . ' ^ . *
é  ' . - ' . . ■ ' ■ '

'  . d) As pessoas jurídicas interessadas deverão, apresentar a solicitação com os

seguintes documentos: • / ■

•  ' ■ ' ' ' - '

-Re^errmento; • ^ .. .
- Cópia do contrato sodal/estatuto da empresa tom'tòdas as alteraçõe^^

- Ce^dâd Conjunta'Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à

Di^da Ativa da União, Cédldâo Negãtiva 4e Débitos f^íativos às Contrll)uÍ^es

Previdenciârias e às dê Terceírbs Pievidenciáríos, Certificado de-Regularidade

'  do FGTS CíRF, C^rWâo Negativa .de Débitos Tributários e de Dívida Ativa

Estadual, Certidá) Negativa de Débitos MMriíclpaiç<-e Cèrtidâo Negativa de
Débitos Trabalhistas: .

■  -íLIcertça Ambiental: •,

.  - Comprovação de idoneidade finaneeira da empresa e dos sócios de, peb

1  _ menos, de 2 (duas) instituições financeiras; , . •

.  '-Cópia do projeto dé toristruçâo; ' ' • ,

- Cronograma físico é financeiro de implantaçto de Iridústría òu outra ativdade

empresarial; . . .

;  . -Núrnero de enipregos e ser gerado;

'  ̂ -Previsão estimada de arrecadação de tributos;

-Previsão estimada défaturamèrito mensal.

e) Sejam tonefic|árias pessoas jurídicas legalmente constituídas a, peb menos,

"5 (cinco) anos, - -

;  ̂f) Após. a apresentação da docurheritaçãò peras pessoas:jgrfdlcas interessadas,
seja realizáda a análise de viabilidade da. concessão/doação pela Comissão Especial, que emitirá

seu parecer. .

pEPATRiA
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MIMISTÉRIO P IJBJLICO
1  do Bstodo do Roranà.

I  g) Somente depois de cumpridos t(xloâ 08 trâmites administrativos internos

seja,o Projeto de Lei,ení^rihado para autorizaçãoJegislativá. devendo haver um prcxjedimento

para cadf doação/coricessão de.imóvei, sendo isto condição s/ne çua non para â assinamra .do

ou Doação, • ;

'  ' h) Estat^iecer quais serão os casos de reversão do Imóvel ao Município, dentre

eles:

•—desativação das atividades pormals de 6 (seis) meses; ' '

- diminu^âo de mais de 1/3.do námero de empregados- .
- violar otjrigaçõi^ tributária;
-mudar adestínaçâodó empreendimento; - •

- transfériro Inróvel para terceiro antes do prazo deternÜDado em lei.

.  I) O descumprimento das obrigaçõés constantes dp item anterior deve ser

[apurado niedíante procedimento'administrativo contieditório, com rito previamente estabelecido em

lei, assegurada ampla defesa, . còm oportunidade, aq .benefrciáriqi dê justificar às ratões do

descumprimento do acordado.

. _ 1) Realização semestral de vistorias peia Comissão Especial e á apresentação

de reiaferío anual pelas empresas béóeficiáiias comprovando o número de empregos e pagamento

de tributos e demais encargos, entre outras obrigações preyistas.

:  . ■ , .. ■ - ■ •

D Em caso de, eventual mudança de destínação dõ émpreeridimento e

transferência^ do imóvel para terceiro, há necessidade de prévio parecer do Executivo e da

C^robsão Especial; tem como de autorização legislativâ,'SOb pena de reversão.
■  .V ' ■■ ^ .

•  5 - Nos casos de concebo te direito réai de uso, ultimado p prazo firmado no

contrato administrativo,.o Município poderá Optar por nova concessão,' reversão ou a doação do

imótel, observando-te a necessidade de novo pròcedimento. .

.. , ' • gepatria; /
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