
PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE CORN~LIO PROCÓPIO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01121 
Data: 25/01121 

SÚMULA: Autoriza o Executivo rea lizar cessão de uso do imóvel 

que especifica 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 e le sanciona e promulga a seguinte: 

LEI COMPLEMENTAR: 

Art. 1 º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar cessão 

de uso do imóvel público, de propr iedade do Município de Corné lio Procópio, localizado na Av. São Paulo, 

389, devidamente inscrito no SRI do 1 º Ofício sob a matrícula nº 2.99 1, por tempo determinado, ao Estado 

do Paraná , para utilização do Instituto Ambiental do Paraná -IAP. 

Art. 2º- As despesas com a manutenção do imóve l correrão por 

conta do Instituto Ambiental do Paraná -IAP enquanto durar a cessão. 

revogando-se as disposições em contrário. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
EITADO DO PAUNÃ 

CNPJ 78.331.M1/0001·70 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 01/21 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Temos a honra de encaminhar para apreciação dos nobres vereadores, o 

presente projeto de lei, tendo por objeto autorizar o Executivo realizar cessa de uso do imóvel do 

localizado na Av. São Paulo, 389, de propriedade do Município. 

Como é sabido, esse imóvel encontra-se desocupado carecendo de reparos 

e pintura, sendo que o Instituto Ambi ental do Paraná - fAP, através de seu Diretor Presidente, fez 

solicitação à Administração para o uso temporário do imóvel, sob o fundamento que a atual sede do 

LAP em Cornélia Procópio irá passar por um reforma predial. 

E de se destacar ainda que tratando-se do instituto de cessão de uso a 

remansosa doutrina tem explicado que "a Cessão de uso - é a transferência gratuita da posse de 
um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas 
condições estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. É ato de 
colaboração entre repartições públicas, em que aquela que tem bens desnecessários aos seus 

serviços cede o uso a outra que deles está precisando. • A cessão de uso entre órgãos da mesma 
entidade não exige autorização legislativa • Quando, porém, a cessão é para outra entidade, 
necessário se torna autorização legal; • Em qualquer hipótese, a cessão de uso é ato de 
administração interna que não opera a transferência da propriedade e, por isso, dispensa registros 
externos". 

Assim, tal cessão será pelo prazo da reforma, quando então o imóvel será 

desocupado e devolvido na mai s perfeita ordem . 

Dessa forma, como trata-se de projeto que exige autorização legislativa 

para a realização do termo, esperamos cont . 
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PARANÁ"' GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTCNTÁVL E DO TURISMO 

Ofício nº 18/2021 Comélio Procópio, 22 de Janeiro de 2021. 

Assunto: Sessão de Uso 

Interessado: IAT/ERCOP 

Senhor Prefeito, em razão da precariedade em que se encontra o prédio sede do Instituto Águas e 

Terras de Comélio Procópio, assim como da necessidade de reforma e readequação, o que já foi 

verificado pelo Estado do Paraná, que aguarda a desocupação deste para reforma necessária; 

Pedimos a Vossa Senhoria a sessão para uso do IAT/ERCOP pelo período de 12 meses de um 

prédio de propriedade do Município de Comélio Procópio, mais precisamente na Rua Avenida São 

Paulo, nº 389. i 
Sem mais para o momen , externamos nossos sinceros votos de estima e consideração, e 

,,,...,....u .. os deferimento_. o pedido. 

Comélio Procópio 

Ilmo Senhor: 

Dr. Amim Hannouche 
MD. Prefeito Municipal de Comélio Procópio 

Rua Bahia, 18 1 Centro 1 Cornélio Procópio/PR 1 CEP 86.300-000 1 Contato (43) 3523-2597 


