PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70
PROJETO PE LEI N" 226/18
Data: 19/06/2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a celebrar
contrato de concessão onerosa de uso do bem
imóvel denominado "Unidade de Pronto

Atendimento"e dá outras providências.

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

FAZ SABER

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

LEI:

Art. r - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal

autorizado, para os fins do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, a firmar, mediante o competente
procedimento licitatório, contrato de Concessão Onerosa de Uso do imóvel identificado como Lote
0033 da Quadra 0002, com inscrição imobiliária sob o n° 01.01.005.0002.0033.001 e imóvel de n°
17473, com a área de 3.200m% de propriedade do Município de Cornélio Procópio, localizado entre
as Ruas Natal Marcolini, Jacinto Pereira da Silva e Atilio Bressan, na Vila América, com pessoa

jurídica de direito privado, para fins de prestação de serviços médicos e hospitalares.
Parágrafo único. Os serviços a serem prestados pela
concessionária serão discriminados em edital licitatório e no contrato a ser firmado pelo Município.
Art. 2" - A concessão deve contemplar a construção, pelo
concessionário, de uma Clinica de Diagnóstico por Imagem nos termos de projeto a ser elaborado
pela Municipalidade, para fins de suprir a demanda da população por estes serviços, facultando à
Concessionária a exploração comercial dos serviços de forma privada e simultânea, desde que sem
prejuízo ao atendimento das demandas do Município.
Art. 3°- A concessão será pelo período de 30(trinta) anos.
Art. 4"- Os encargos e obrigações relativos à concessão
serão objeto de contrato.
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Art. 5°- Ao término da vigência do contrato de concessão, o
imóvel será revertido ao patrimônio do Município, com os acréscimos nele constantes, sem
qualquer indenização à concessionária.
Art. 6^Es

"áscm vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
GabineteMoXPrefôit®, 19ae iapho de 2018.

Claiidio Trbmbini Bernardo

Procurador Geral do Município
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PROJETO DE LEI N° 226/18
Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Visa o presente projeto autorizar o Executivo Municipal a celebrar contrato
de concessão onerosa de uso do bem imóvel denominado "Unidade de Pronto Atendimento" e dá

outras providências.
Como se sabe, a Unidade de Pronto Atendimento está na fase final de sua
conclusão.

Também por demais sabido que a operacionalização da unidade de saúde
demanda recursos excessivos para seu funcionamento, notadamente as despesas de pessoal com
seus reflexos; as despesas com fornecimento de insumos; as despesas operacionais básicas (água,
luz, telefone, limpeza e conservação, segurança, etc...) o que, dada a realidade fiscal do município
onde as despesas e obrigações crescem de forma desproporcional à arrecadação, toma inviável
financeiramente a operação direta da UFA pelo município.
Assim, pondcrando-se entre a questão fiscal (com seus limites impostos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal) e a questão da necessidade de prestação de um serviço de
saúde satisfatório e adequado para população, é que a lei proporciona a possibilidade da concessão
de uso do bem público, de forma onerosa, onde o Município tem como contrapartida a prestação
dos serviços de saúde à população, atendendo o interesse público imediato, permitindo o áumento
da resolutividade dos problemas da saúde pública no Município, de tal forma que a Unidade de
Saúde funcione de maneira plena. No caso da UFA, especificamente, o Município irá exigir,
também como contrapartida, a construção de uma clínica de diagnóstico por imagens no terreno
imediatamente ao lado da mesma, conforme projeto a ser elaborado pelo Município, o qual deverá
ser devidamente equipado e operado pela concessionária, a fim de atender a demanda represada por
estes tipos de exames no município.
Como também é de conhecimento de todos, o Município possui uma lista

de espera em diversas especialidades e cirurgias eletivas de média e baixa complexidade.
Analisando á demanda e as reais necessidades da população, decidimos pela concessão de uso para
transformar ã UFA em uma referencia para o nosso Município bem como para testar uma nova
forma de gestão da saúde, a exemplo do que vem sendo feito em vários municípios, de forma que a
mesma(UFA) aumente significativamente sua produtividade em relação ao que o município, com
suas limitações, poderia proporcionar.

Para a total concretização destes objetivos almejados pela Administração
Municipal, se faz necessário e imprescindível a promoção de parceria com a atividade privada, a

qual dar-se-ia através da Concessão Onerosa de Uso, pelo Município ao particular, de bem imóvel
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de sua propriedade, para que este último possa aliar suas atividades às de interesse público,
visando, desta forma suprir as necessidades e os anseios da coletividade.
Frisa-se que almejada concessão de uso recairá sobre a UFA localizada na
Vila Santa Terezinha.

anteriormente

Assim, a efetiva disponibilização de bem imóvel nas formas e condições
mencionadas, deve observar inúmeros requisitos para sua consecução,

principalmente aqueles que se referem à Concessão Onerosa de Uso de Bem Público, cuja
definição e parâmetros poderão ser observados através dos entendimentos doutrinários exarados
por:

- Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Municipal Bras ilciro, 13^ ed., fis. 294
"Concessão de uso de bem público é o contrato administrativo pelo qual o Poder
Público atribui a utilização exclusiva de bem de seu domínio a um particular,
para que o explore por sua conta e risco, segundo sua destinação. O que
caracteriza a concessão de uso e a distingue dos institutos assemelhados autorização e permissão de uso - é o caráter contratual e estável da utilização do
bem público, para quem o particular concessionário o explore consoante sua
destinação legal e nas condições convencionadas com a administração
concedente.

A

concessão pode ser remunerada ou gratuita, por tempo certo ou
indeterminado, mas deverá ser sempre precedida de autorização legal e,
normalmente, de licitação para o contrato. Sua outorga não é nem discricionária
nem precária, pois obedece a normas legais e regulamenta res e tem estabilidade
relativa dos contratos administrativos, gerando direitos individuais e subjetivos
para as partes contratantes. Tal contrato confere ao concessionário um direito
pessoal de uso especial do bem público concedido, privativo e intransferível sem
prévio consentimento da Administração, pois é realizado intuito personae,

embora admita fins lucrativos. É o que ocorre com a concessão de uso
remunerado de um hotel municipal, de áreas de mercado ou de locais para bares
e restaurantes em edifícios ou logradouros públicos. "
- Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra Direito Administrativo, 17^ ed., fls. 591:
"Concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual a Administração

Pública faculta ao particular a utilização privativa de bem público, para que a
exerça conforme a sua destinação.
Sua natureza é de contrato de direito público, sinalagmático, oneroso ou
gratuito, comutativo e realizado intuitu personae.
A concessão é instituto empregado, preferencialmente à permissão, nos casos em

que a utilização do bem público objetiva o exercício de atividades de utilizada
pública de maior vulto e, por isso mesmo, mais onerosas para o concessionário.
Este assume obrigações perante terceiros e encargos financeiros elevados, que

somente se justificam se ele for beneficiado com a fixação de prazos mais
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prolongados, que assegurem um mínimo de estabilidade no exercício de suas
atividades. Em conseqüência, a forma mais adequada é a contratual, que

permite, mediante acordo de vontades entre concedente e concessionário,
estabelecer o equilíbrio econômico do contrato efixar as condições em que o uso
se exercerá, entre as quais a finalidade, o prazo, a remuneração, afiscalização,
as sanções."

- Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Curso de Direito Administrativo,
14^ed., ns. 785:

"36. A concessão de uso de bem público é o contrato administrativo pelo qual,
como o nome já o indica, a administração trespassa a alguém o uso de um bem
público para uma finalidade específica. Se o Poder Público, instado por
conveniências administrativas, pretender rescindi-la antes do termo estipulado,
terá de indenizar o concessionário."

Desta forma, em cumprimento às disposições constantes da Lei Federal n°.
8.666/93 e da Lei Orgânica Municipal, e considerando-se o fato da proposta se tratar de Bem
Público que será submetido ao regime de Concessão Onerosa de Uso, se faz necessário buscar,
antes da realização do competente certame licilalório, a efetiva autorização legislativa, prezando,
desta forma, pelo preenchimento de todos os requisitos e trâmites necessários à efetiva
implementação da referida Concessão.

Em razão disso apresentamos o presente Projeto de Lei, destacando ainda

que, se na apreciação do presente projeto, surgirem quaisquer dúvidas, sejam de ordem técnica ou
administrativa, estaremos a inteiro dispor desta Egrégia Casa Legislativa, para proporcionar as
informações complementares necessárias.

Por fim, frisa-se que a empresa vencedora da licitação deverá obedecer

rigorosamente o memorial descritivo e o Termo de Referência a serem elaborados pelo Município
para prestação dos serviços de saúde e realização da obra objeto da contrapartida.

Pelas razõésexpostS^^síor resultar em benefícios para a população,
contamos com a sua aprovaçã^nânime.

A^ciosatne

o^Há
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