PROJETO DE LEI N°. 044/2017
Súmula: Autoriza, conforme determinação contida no artigo 42, inciso
IX, da Lei Orgânica do Município, a receber, em doação com encargo,
o imóvel “Área Cohapar (quadra nº 03) – área de terras retangular com
609,50 metros quadrados”.

A Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, aprovou e eu, Romualdo Batista, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte

L E I:
Art. 1º - Autoriza ao Poder Executivo do Município de Mandaguari a
receber doação com encargo realizada pela Companhia de Habitação do Paraná –
COHAPAR.
Parágrafo único – Para concretização da doação a que se refere o caput
deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a firmar, na qualidade de donatário,
escritura pública de doação de bem imóvel, com encargo.
Art. 2º - O objeto da doação consiste no imóvel “Área Cohapar (quadra
nº 03) – área retangular com 609,50 metros quadrados”, registrado na matrícula 22315
– Livro 2 – Registro Geral do Cartório de Imóveis de Mandaguari
Art. 3º - O imóvel será doado ao Município de Mandaguari com o
encargo de edificar sobre o mesmo um centro comunitário, no prazo de 2 (dois) anos, a
contar da concretização da doação.
Parágrafo único – A inexecução do encargo previsto no caput deste
artigo acarretará na reversão do imóvel à COHAPAR, sem qualquer direito pelas
despesas realizadas e benfeitorias existentes.
Art. 4º - Fica autorizado o Município de Mandaguari a arcar com os
custos e despesas relativos a escrituração e registro da doação ora autorizada.
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Mandaguari, aos vinte e quatro
dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (24.04.2017).

Romualdo Batista
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

Tenho a honra de encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis o incluso
Projeto de Lei o qual tem por objetivo autorizar o Município de Mandaguari a
receber a doação com encargo do imóvel “Área Cohapar (quadra nº 03) – área
de terras retangular com 609,50 metros quadrados”, a ser doado pela Companhia
de Habitação do Paraná – COHAPAR, nos termos do artigo 42, inciso IX, da
Lei Orgânica.
A COHAPAR pretende doar ao Município o imóvel retro mencionado
estabelecendo como encargo a obrigação de construção de um centro
comunitário no imóvel no prazo de 02 (dois) anos, a contar da data da lavratura
da escritura de doação, sob pena de reversão do imóvel à doadora, se qualquer
direito a indenização pelas despesas e benfeitorias realizadas.
Nos termos da Lei Orgânica Municipal, especificamente no artigo 42,
IX, há necessidade de autorização pela Câmara Municipal para aquisição de
imóveis, salvo se tratar-se de doação sem encargos.
Considerando que no caso em análise não se trata de uma doação pura
e simples, eis que, exige-se do Município a edificação do centro comunitário no
prazo estabelecido, conforme mencionado é necessária anuência desta Casa de
Leis para que o Município assuma as obrigações frente à COHAPAR pela
recepção do bem doado.
Assim, é a presente para a r. análise desta casa de Leis e posterior
aprovação do projeto encaminhado, autorizando o Município a receber a doação
com encargos a ser efetuada pela COHAPAR.
Mandaguari, 24 de abril de 2017.

Romualdo Batista
Prefeito Municipal

