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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 72/20
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DATA: 08/09/20 '

SÚMULA: Autoriza a cessão de uso de bem
público municipal ao Consórcio Público
Intermunicipal do Desenvolvimento do Território
Nordeste do Paraná - CODENOP e dá outras

providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, com
fundamento na Lei Municipal n® 010/17 e Lei 11.107/2005,

FAZ SABER

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

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1**- Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de

Cessão de Uso com o Consórcio Público Intermunicipal do Desenvolvimento do Território
Nordeste do Paraná - CODENOP, tendo por objeto a cessão de uso do EQUIPAMENTO USINA
DE MICROPAVIMENTO TRUCK SR 7000 MP - NÚMERO SÉRIE SRU 24/19 (CAT 116
MECANISMO OPERACIONAL), ACOPLADO AO CAMINHÃO RCA/MODELO:
IVECO/TECTOR 260E30ID - ANO FAB/MODELO: 2018/2019 - CHASSI:

93ZE12NMZK8933929 - COR: BRANCA, PLACA: BCH-3E29, de propriedade do Município de
Comélio Procópio.

§ 1°- A referida Cessão de Uso vigorará por prazo determinado, a
partir da assinatura do Termo, e só poderá ocorrer em período devidamente constatado que o
veículo não será utilizado pelo Município de Comélio Procópio.

Art. 2°- A formalização da Cessão de Uso se fará por meio de
Termo de Cessão de Uso, na qual constarão cláusulas definidoras das obrigações e
responsabilidades das partes.

Parágrafo único; São cláusulas obrigatórias do Termo de Cessão;
I - Usar o bem exclusivamente para o fim a que se destina;
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II- Não transferir ou ceder o bem a terceiros;

III- Zelar pela guarda do bem, comunicando ao MUNICÍPIO a
ocorrência de qualquer acidente;

rV- Responsabilizar-se por eventuais transgressões à legislação de
trânsito (ou análoga) e pelos efeitos dessas;

V- Arcar com os custos de conservação, manutenção e reposição das
peças necessárias à conservação e uso do bem;

VI- Arcar com todos os custos de operação do veículo quando
estiver a seus serviços, especialmente despesas com motorista, combustíveis e encargos afins;

VII- Realizar o pagamento de seguro total do veículo, com cláusula
beneficiária ao Município de Cornélio Procópio - CNPJ 76.331.941/0001-70 -, e em caso de
sinistro e outros, as despesas com franquia do^yeícqlo e demais responsabilidades decorrentes
correrão por conta do CONSÓRCIO.

Art. 3® - Est

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete

vigor na data de sua publicação,

tembro de 2020

che

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO nUUIlA

CNPJ 76^1.»4ira001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n" 72/20

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente projeto tem por escopo autorizar o Executivo Municipal a
celebrar Termo de Cessão de Uso do veículo com o Consórcio Público Intermunicipal do
Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná - CODENOP, tendo por objeto a cessão de uso
do EQUIPAMENTO USINA DE MICROPAVIMENTO TRUCK SR 7000 MP ~ NÚMERO
SÉRIE SRU 24/19 (CAT116 MECANISMO OPERACIONAL), ACOPLADO AO CAMINHÃO
RCA/MODELO: IVECO/TECTOR 260E301D - ANO FAB/MODELO: 2018/2019 - CHASSI:

93ZE12NMZK8933929 — COR: BRANCA, PLACA: BCH-3E29, de propriedade do Município de
Comélio Procópio.

Como é de conhecimento dessa Casa de Leis, o Município de Comélio
Procópio é parte integrante desse Consórcio, conforme Lei Municipal n° 010/17, que ''Autoriza o
Poder Executivo a ratificar sua participação no Consórcio Público Intermunicipal do
Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná - CODENOP, bem como a adequar sua
execução orçamentária ao novo regime jurídico adotado para Consórcios Públicos, na forma e
condições previstas pela Lei Federal n° 11.107/2005 e dá outras providências", devidamente
aprovada por essa Edilidade.

Contudo, no caso em questão, necessário se faz saber da natureza jurídica
do referido Consórcio para melhor análise do tema que se versa, de modo a amparar a autorização
pretendida.

A doutrina, num estudo da Confederação Nacional de Municípios - CNM-
sobre a Lei 11,107/2005 (que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e
dá outras providências) e respectivo Decreto 6.017/2007 {Regulamenta a Lei n" 11.107, de 6 de
abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos), tem
ensinado que:

Quanto a natureza jurídica DOS CONSÓRCIOS, a Lei 11.107/2005
conferiu personalidade jurídica aos consórcios públicos ao disciplinar que
essa figura constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito
privado (art. 1°, § 1°). Disso decorre a assertiva de que o consórcio público
constitui pessoa jurídica distinta dos Entes federativos (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios).
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A administração pública indireta decorre da descentralização por serviços
que consiste na instituição pelo Estado, por meio de lei (para criar ou
autorizar), de uma Pessoa Jurídica de direito público ou privado a qual se
atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público
(BITTENCOURT, 2005). Nos termos do art. 4°, II, do Decreto Federal

200/1967, a Administração Indireta compreende as seguintes categoriais
dotadas de personalidade jurídica própria: a) Autarquias; b) Empresas
Públicas; c) Sociedades de Economia Mista; d) Fundações públicas.

A Lei II. 107/2005 equipara o consórcio público a uma autarquia conforme
se verifica do art. 16 que alterou a redação do art. 41, IV, do Código Civil,
que passou a ter a seguinte redação: "as autarquias, inclusive as
associações públicas".

O Decreto 6.017/2007 deixa explícita a escolha no art. 2°, I, ao conceituar
que o consórcio público constituído como associação pública possui
natureza autárquica.

Por sua vez o CODENOP desde sua criação se constitui num
CONSÓRCIO PÚBLICO, conforme informado inclusive na sua própria denominação "Consórcio
Público Intermunicipal do Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná - CODENOF\
devendo assim ser considerado como uma autarquia usufruindo, conforme estudo da
Confederação Nacional de Municípios - CNM, de todas as prerrogativas inerentes às pessoas
jurídicas de direito público, como, por exemplo: imunidade tributária; impenhorabilidade de bens;
processo especial de execução; possibilidade de ser contratado pela administração direta ou
indireta dos Entes da Federação consorciados, com dispensa de licitação (art. 2°, § 1°, inciso III);
Limites mais elevados para fms de escolha da modalidade de licitação (§ 8° do art. 23 da Lei
8.666, de 23-6-93, acrescentado pela Lei II.107/05); Poder de dispensar a licitação na celebração
de contrato de programa com Ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta,
para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato
de consórcio público ou em convênio de cooperação (art. 24, XXVI, da Lei 8.666/1993,
acrescentado pela Lei 11.107/2005); Valores mais elevados para a dispensa de licitação em razão
do valor, prevista no art. 24, incisos I e II, da Lei 8.666/1993, conforme alteração introduzida no
parágrafo único do art. 24pela Lei 11.107/2005.

Em sendo equiparado como AUTARQUIA, de interesse público, também
envolve os interesses do Município de Comélio Procópio, eis que ele é membro integrante em sua
composição.

Assim equiparado, para o caso em questão, nos remete aos termos do art.
87 da Lei Oi^ânica Municipal, a saber:

Art. 87-0 uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante
concessão ou permissão, conforme o caso e quando houver interesse
público, devidamente justificado.
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§ 1® - A concessão administrativa dos bens públicos dependerá de lei e
concorrência e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato,
podendo ser dispensada a concorrência mediante leu guando o uso se

destinar a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou

quando houver interesse público relevante, devidamente justificado.

§ 2° - A concessão administrativa de bens públicos de uso comum, somente
será outorgada mediante autorização legislativa.

Em consonância com as disposições do art. 87, acima referido, a
mencionada Lei Municipal n° 010/17 dispõe:

Art. 3°. O Município de Comélio Procópio poderá firmar contrato de
gestão associada com o CODENOP, visando a execução direta e indireta,
suplementar ou complementar dos serviços públicos municipais nas áreas
afins do Consórcio, dispensada a licitação.

Pelos termos da legislação acima exposta entendemos que não há qualquer
impedimento de ordem legal que possa contrariap-a-pr-e&çnte cessão.

Nestes termos, encaipn;ihamop(a\sseHvegislativo o presente projeto para
apreciação e votação.

efeito
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TERMO DE CESSÃO DE USO

TERMO CESSÃO DE EQUIPAMENTOA^EÍCULO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORNÉLIO

PROCÓPIO E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA

O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE

DO PARANÁ - CODENOP.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE
CORNÉLIO PROCÓPIO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNFJ sob n° 75.442.756/0001-90,
com sede na Avenida Minas Gerais, 301, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo
Prefeito AMIN JOSE HANNOUCHE, brasileiro, portador da cédula de identidade RO n° 3.103.928-2,

inscrito no CPF/MF sob o n° 521.748.549-20 , residente e domiciliado à Rua Espírito Santo, 169, na Cidade

de Comélio Procópio - PR, e de outro lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE DO PARANÁ - CODENOP, inscrito em
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob n° 08.146 .697/00001 -15, sediado na Avenida Manoel

Ribas, n® 818, Município de Sapopema, Estado do Paraná, doravante denominado CONSÓRCIO, neste ato
representado pelo seu Presidente, senhor GIMERSON DE JESUS SUBTIL, portador da Carteira de

Identidade n® 5016668-6, expedida pela SESP/PR, e inscrito no CPF sob n° 689.440.129-20, residente e

domiciliado na Rua Santana, n® 326, CEP 84.290-000, Município de Sapopema, Estado do Paraná, mediante

prévia autorização legislativa, resolvem celebrar o presente instrumento de contrato cessão do

equipamento/veículo, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto:
O presente instrumento tem por objeto CEDER ao CONSÓRCIO, para utilização, a título precário, por
prazo determinado, o EQUIPAMENTO USINA DE MICROPAVIMENTO TRUCK SR 7000 MP - NÚMERO
SÉRIE SRU 24/19 (CAT 116 MECANISMO OPERACIONAL), ACOPLADO AO CAMINHÃO RCA/MODELO:
IVECO/FECTOR 260E301D - ANO FAB/MODELO: 2018/2019 - CHASSI: 93ZEÍ2NMZK89S3929 - COR:

BRANCA, PLACA: BCH-3E29, destinado exclusivamente à realização de pavimentação asfáltica pelo

CONSÓRCIO, dentro de sua área de abrangência.

PARÁGRAFO ÚNICO: O equipamento/veículo será prontamente devolvido ao Município tão logo seja
solicitado, independente de intimação ou interpelação judicial, respondendo o CONSÓRCIO pelos prejuízos
causados ao MUNICÍPIO pelo não atendimento no prazo estabelecido.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações do CONSÓRCIO:
1- O CONSÓRCIO, se responsabilizará pela integral manutenção do equipamento/veículo objeto do
presente, bem como às multas de trânsito porventura imputadas em decorrência de infrações de trânsito

durante o período em que o equipamento/veículo ficar sob o seu domínio;

2- Realizar o pagamento de seguro total do equipamento/veículo, com cláusula benefíciária ao Município

de Cornélio Procópio - CNPJ 76.331.941/0001-70 -, e em caso de sinistro e outros, as despesas com

franquia do equipamento/veículo e demais responsabilidades decorrentes correrão por conta do

CONSÓRCIO;
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3- Responsabilizar-se por todo e qualquer ato que possa resultar em responsabilidade civil ou criminal

decorrente do uso do equipamento/veículo cedido;

4- Não ceder o bem a terceiro;

5- Zelar pela guarda do bem, comunicando ao MUNICÍPIO a ocorrência de qualquer acidente;
6- Arcar com os custos de conservação, manutenção e reposição das peças necessárias à conservação e uso

do bem;

7- Arcar com todos os custos de operação do equipamento/veículo quando estiver a seus serviços,

especialmente despesas com motorista, combustíveis e encargos afins;
8- Compromete-se o CONSÓRCIO, a utilizar o equipamento/veículo ora cedido com as seguintes
orientações:

8.1- Uso exclusivamente para o atendimento / utilização pelo CONSÓRCIO para o fim a que se destina;
8.2- O motorista do equipamento/veículo deverá ser regularmente habilitado para conduzi-lo;

8.3- Caso se verifique o descumprimento na utilização do equipamento/veículo, deverá o CONSÓRCIO
devolver imediatamente o equipamento/veículo cedido.

CLÁUSULA TERCEIRA — Da Manutenção do equipamento/veículo:
Os serviços de manutenção, troca de pneus, reparação em serviços de mecânica e auto elétrica, ftiniiaria e

pintura, necessários ao mesmo, serão efetuados pelo CONSÓRCIO.

PARÁGRAFO ÚNICO. O MUNICÍPIO poderá diligenciar no sentido de verificação da boa manutenção
do equipamento/veículo cedido / entregue.

CLÁUSULA OUARTA - Do prazo:
0 prazo deste contrato é de a , com vigência a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OUINTA - Da Rescisão:

Poderá o MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, independentemente de interpelação judiciai ou
extrajudicial, quando o CONSÓRCIO, descumprir quaisquer obrigações contratuais ou, ainda:
1 - Pela inadimplência de qualquer uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para continuidade do mesmo;

II - Pela superveniência de eventos que impeçam ou tomem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.

CLÁUSULA SEXTA - Da Devolução do objeto:
Quando da devolução do equipamento/veículo, objeto do presente contrato, ou por não mais interessar a
qualquer das partes, ou por rescisão do presente instrumento, o mesmo deverá ser entregue em perfeitas
condições de uso, tal como no momento da cessão, aferidas mediante minuciosa vistoria, sob pena de
ressarcimento pelas perdas e danos, além da responsabilização.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do foro:

Para solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca

de Comélio Procópio - Estado do Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente

contrato, em 02 (duas) vias de um só teor e forma, juntamente com as testemunhas presentes.

Comélio Procópio,

Diretor - Presidente do CODENOP

Prefeito Municipal

(MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO)

Testemunhas:

Nome:

RG:

CPF:

Nome:

RG:

CPF:
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