PROJETO DE LEI Nº 031/2020
AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE BEM
IMÓVEL

DE

PROPRIEDADE

DO

MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE AO
ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SANTA CATARINA.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa Catarina,
faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores
votou e aprovou e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte LEI:

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a formalizar Termo de Cessão
de Uso com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa
Catarina, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.931.550/0001-51, com sede na à
Rua Visconde de Ouro Preto nº 549, Centro, Florianópolis (SC), para cessão do seguinte
imóvel:
I – Edificação com área de 169,00 m², objeto da Matricula nº 3042, Lote Urbano
nº 95 da quadra 32, cadastrado no Sistema de Patrimônio Municipal sob o nº 199;
Art. 2° O bem objeto da presente lei será destinado a Policia Militar, para abrigar
a sede de uma Organização Policial Militar.
Art. 3º As despesas decorrentes da manutenção, conservação e de sua utilização,
serão de responsabilidade da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.
Art. 4º A Cessão de Uso de que trata esta Lei será pelo prazo de 10 (dez) anos,
podendo ser prorrogado através de termo aditivo de comum acordo entre as partes.
Art. 5º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Iporã do Oeste/SC, 14 de dezembro de 2020.

ALEXANDRE ENGEL RUSCHEINSKY
Prefeito em exercício

MENSAGEM JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
Tenho a honra de encaminhar, à apreciação dos integrantes desta Casa
Legislativa, o Projeto de Lei que AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL DE
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE AO ESTADO DE SANTA
CATARINA, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, para
que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em REGIME DE URGÊNCIA.
O presente Projeto de Lei visa à autorização dessa Casa de Leis para proceder à
Cessão de Uso do Imóvel de propriedade do Município de Iporã do Oeste ao Estado de
Santa Catarina, por meio da Polícia Militar de Santa Catarina.
Referido imóvel objeto da Cessão de Uso, está atualmente sendo utilizado pela
“CASA DA MÚSICA”, que será realocada em novo espaço mais amplo e moderno, de modo
a permitir que o imóvel objeto da cessão, permaneça à disposição de todos os munícipes
indistintamente.
Com relação à Cessão de Uso de que trata este Projeto de Lei, a cedência nesta
modalidade encontra guarida nos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, em sua obra
intitulada Direito Administrativo Brasileiro (34ª Edição, páginas 534 e 535), onde
encontramos os seguintes ensinamentos:
“Cessão de uso é a transferência gratuita de posse de um bem
público de uma entidade ou órgão pra 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 aquele que tem bens
desnecessários aos seus serviços cede o uso a outro que deles está
precisando”.
Certo é que, se o presente PL se transformado em Lei pela aprovação desta Casa,
irá autorizar o Poder Executivo a ceder imóvel, ao Destacamento da Polícia Militar de

nossa cidade, com a finalidade de disponibilizar a Instituição melhores condições de
trabalho o que irá refletir nos serviços prestados, assegurando o melhor atendimento à
população de Iporã do Oeste – SC.
Dessa forma, justificamos aos nobres Edis, o encaminhamento deste projeto de lei,
para apreciação, votação e aprovação em REGIME DE URGÊNCIA.

Iporã do Oeste/SC, 14 de dezembro de 2020.

ALEXANDRE ENGEL RUSCHEINSKY
Prefeito em exercício

