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ANTEPRoJETo DE LEr No -t 12019.

AUTORIZA A CONCESSAO DE DIREITO DE USO, A
rírulo oNERoso, DE TERRENo Do tNslruro
oe pRevroÊxcn Dos sERVtDoRgs púeucos
oo wtur.ttcípto DE cAScAVEL A coMpANHlA DE
HletreÇÃo DE cAscAVEL.

R cÂnaRRR MUNrcrpAL DE cAscAVEL, ESTADo Do pARANA,

APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o Fica autorizado o lnstituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Cascavel - IPMC a outorgar através de Concessão de

Direito de Uso, a título oneroso, o Lote urbano no í 3-A-1 , matrícula no 90.022 - 1o

Ofício de Registro de lmoveis de Cascavel - Paraná, a Companhia de Habitação de

Cascavel - COHAVEL.

Art. 20 A concessáo de que trata esta lei será outorgada por prazo

indeterminado, podendo ser avocada a critério do IPMC a qualquer tempo, desde
que devidamente justificada e cumpridos os compromissos assumidos.

Parágrafo único. O valor pago pela utilização do imóvel citado no art. 1o

desta Lei será reajustado anualmente pelo índice Geral de Preços do Mêrcado -

IGPM a iniciar pela quantia de R$ 8.525,00 (oito mil quinhentos e vinte e cinco) reais

mensais.

Art, 30 Nos termos do inciso I do §2o do art, '17 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, fica dispensada a concorrência em razáo da concessão ser feita para

outro órgão da administraçáo pública municipal.

Art. 40 O IPMC terá o direito de, a qualquer tempo, fiscalizar o

cumprimento das obrigaçÕes estabelecidas nesta lei e no instrumento de concessão.

Art. 50 O IPMC não será responsável, inclusive perante terceiros, por

quaisquer pre,juízos decorrentes da execuçáo das obras, serviços e trabalhos a

cargo das concess io n árias.

Art. 6o Esta lei entra em data de sua pu cação.na

Ga ete do Prefeito Municipal
scavel, 26 de junho de 2019

eona Paranhos,
Preí o Municipal

Rua PaÍâná, 5000 - Caixa Postal I 15 - CEP 85807-900 - C\Pi 76 208 867/0001-07
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

distinta consideraçáo

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATALINO ESPÍNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.

Ga te do Prefeito Munici

Procuradoria Geral do MunicíPio

MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Presidente,
Senhores Vereadores.

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara
Municipal o anexo Anteprojeto de Lei que 'AUTORIZA A CONCESSÃO DE DIREITO
DE USO, A TíTULO ONEROSO, DE TERRENO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICíPIO DE CASCAVEL A COMPANHIA
DE HABITAÇÁO DE CASCAVEL.'

O presente anteprojeto de lei foi elaborado a fim de atender uma demanda
da Companhia de Habitação de Cascavel - COHAVEL, tendo em vista que o terreno de
sua sede administrativa foi dado em pagamento ao Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel - IPMC pela Administração Municipal e tal
situação necessita ser regulamentada para que a COHAVEL permaneça no imóvel. Por
outro lado, o IPMC aufere renda com o imóvel locado, além de mantê-lo conservado
com a utilização da COHAVEL.

O modelo jurÍdico é a concessão de uso a título oneroso para COHAVEL,
atendendo orientação do inciso I do §2o da Lei Federal 8.666, de de 21 de junho de
1993, a qual dispensa a concorrência em razáo da concessão ser Íeita para outro
órgão da administração pública municipal,

O valor pago pela utilização do imóvel será reajustado anualmente pelo

indice Geral de Preços do Mercado - IGPM, a iniciar pela quantia de R$ 8.525,00
(oito mil quinhentos e vinte e cinco) reais mensais, o qual foi deliberado em reunião
ordinária do Conselho Municipal de Previdência.

Essa é, Senhor Presidente, a razão que justifica elaboração deste
Anteprojeto de Lei que submetemos à aprecia o dos Senhores Membros da Câmara
Legislativa, renovando a Vossa Excelê s meus testos de elevada estima en

e
scavel, 26 de junho de ô

onal Paranhos,
À/1unicipalPreíe o

Ruâ Paraná. 5000 - Caixa PostÍIl 115 - CEP ti5807-900 - CNPJ 76 208'867/0001 07
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ATA 10/2018. Aos seis de dezembro de dois mil e dezoito, às 14h, no lnstituto de

Previdência dos Servidores Públicos do Municipio de Cascavel-lPMC, localizado

a Rua Presidente Kennedy, no 114, Centro. Reuniram-se os membros do
Conselho Municipal de Previdência do IPMC - Gestão 201712019 para a oitava
Reunião Ordinária do Conselho lvlunicipal de Previdência - CMP/2018, com a
presença do Presidente do CMP e representante dos Segurados lnativos e
Pensionistas, Sr. Claudionor Pereira de Souza; o representante dos Segurados

Ativos, sr. Amilton Benedito Peletti; a representante dos Segurados Ativos Sra.

lvanilda de Fátima Brandão; o representante do Poder Legislativo Municipal, Sr.

Jackson Frana; a representante do Poder Executivo Municipal, o Sr. Vanderlei
Augusto da Silva , a Sra. Nadir Barbosa e o Sr. Jônatas Barbosa; A presença dos
Conselheiros significou nesta reunião 100% (cem por cento) dos membros do
CMP, para a seguinle pauta: 1) Aprovaçâo da Ata da 8â e da pauta da 9u

Reuniôes Ordinárias do CPM/2018; 2) Pericia Medica/IPMC - Denise; 3) Situação
do Gestor do Comitê de lnvestimentos do lPlvlC;4) Deliberação sobre ocupaçáo
do lmóvel pela Construtora Szymanski e Fávaro; 5) Posicionamento do repassê
do terreno da Rua Vitória ao IPMC, 6) Repasse do encontro dos Conselheiros
para o encontro em Brasília (Conselheiros Jackson e Vanderlei); 7) Deliberaçáo
sobre o uso dos imóveis do IPMC no Pioneiros Catarinense (Rua Orlando
Vasconcelos, n"198 e 2a0); 8) Assuntos gerais. O Sr. Claudionor inicia os
trabalhos agradecendo a presenÇa de todos e em seguida dá continuidade a

pauta. ltem 1 - Colocada em votação pelo Presidente do CMP, a Ata da 9a

Reunião e Pauta da 10a Reunião, ambas Ordinárias, foram aprovadas por

unanimidade pelos conselheiros. ltem 2 - A Assistente Social do IPMC, Sra.

Denise, rnforma que o número de servidores em estágio probatório afastados é

muito alto e também que grande parte dos afastamentos é por motivos
psiquiátricos e ortopédicos, e a melhor Íorma de prevenir esse tipo de
afastamento é rever os protocolos do exame admissional do Recursos Humanos
do Município e, possivelmente, instituir período de carência para se beneficiar da

Licença de Tratamento de Saúde; o Sr. Claudionor sugere convidar a lvledicina do
Trabalho do Município para a próxima reuniáo; a Sra. Denise informa também que

o sêtor de Pericia está estudando colocar em prática atividades com os

aposentados, como artesanato, informática e outras atividades de interesse, após
a mudança para a nova sede. ltem 3 - O Presidente do IPMC, Sr. Alcineu,
informa que está providenciando a transferência do Gestor, Sr. Ronaldo ao IPMC
junto à Secretaria de Finanças, mas que ainda náo foi possível concluir os
trâmites; e que a situação estará resolvida até a próxima reunião do Conselho, em
fevereiro. ltem 4 - Após deliberaçáo dos Conselheiros, fica autorizado à

i. ov.br

onstrutora o uso do referido espaço, mediante execuçâo de muro nos limites do

no, execuçáo de calçada e manutenção da roçada do imóvel, pelo periodo
maior que dois anos; no que diz respeito ao requerimento de ocupa ode'
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80m2 para área de convivência dos funcionários da obra, o Conselho delibera que
será autorizada a ocupação do espaço somente mediante Contrato de Aluguel
firmado entre as partes. ltem 5 - O projeto de Lei que regulamenta a daçáo em
pagamento de parte da amortização do Déficit Previdenciário está na Câmara
Municipal de Vereadores para análise e posterior votação. ltem 6 - Os
Conselheiros Jackson e Vanderlei inÍormam que o Vl Encontro de Conselheiros
em Brasília foi muito produtivo, apresentando a importância dos Conselhos do
Fundo de Previdência, inÍormaram também que, devido o período pós-eleitoral, os
palestrantes não puderam apresentar projeçÕes previdenciárias para 2019; e
ainda, que em visita à Câmara de Deputados, foram informados que o pro;eto de
Reforma da Previdência não seria colocado em pauta para 2018. ltem 7 - O sr.

Alcineu apresenta a proposta elaborada pelo Território Cidadão, para que seja
cedido os imóveis localizados no Pioneiros Catarinense, para colocar em prática o
Projeto Agricultura Urbana; os Conselheiros deliberam a favor do Projeto, desde
que haja Termo de Cessão firmado entre as partes pelo prazo estipulado no

Termo de Referência, devendo ser desocupado após esse período, ou, êm caso
de decisâo unilateral, no período de trinta dias. ltem 8 - Os Conselheiros definem
que o valor de aluguel dos imóveis do IPMC será dêfinido pela média simples dos

valores apresentados pelas AvaliaçÕes Mercadológicas. A Sra Luiza informa o

Tribunal de Contas do Paraná considerou inconstitucional alguns pontos da Lei

578012011, que dispõe sobre as Aposentadorias, a respeilo da soma da media de
anos de contribuição e verbas excedentes no cálculo final das aposentadorias;
informou também que o Departamento Jurídico do IPMC vai apresentar recurso a

respeito da decisão. Esgotado todos os assuntos de pauta para esta reuniáo,

encerrou às 1 5h44min a 10a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de

Previdência do IPMC do ano de 20í8; não havendo mars assuntos a constar o

Presidente do CMP, agradece a presença de todos; sendo a ata dessa reunião

Iavrada por mim, Fernanda Cristina Nichi de Sá, que seguirá assinada através de
lista anexa, pe
nesta reunião.

lo Presidente e Co th do CMP, por mim e demais presentes
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CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CASCAVEL _ CMP/IPMC
PAUTA E LISTA DE PRESENÇA DA lOa neururÃo onotruÁRta

DO CMP/IPMC 2018 - 9511212s19

1. Aprovação da ata da 9a reunião e da pauta da 10u Reuniôes Ordinárjas do CPM/2018,
2. Petic|a Médica/IPMC - Denrse
3. SituaÇão do Gestor do Comitê de lnvestimentos do lPt\4C;
4. Deliberação sobre ocupação do lmóvel pela ConstÍutora Szymanski e Fávaro;
s. Posicionamento do repasse do terreno da Rua Vitória ao IPMC,
6. Repasse do encontro dos Conselheiros em BÍasília íConselheiros Jackson ê Vanderlei),
7, DeliberaÇáo sobre o uso dos imóveis do IPMC no Pioneiros Catarinense (Rua Orlando

Vasconcelos, no 198 e no 240) pelo Território Cidadão:
8. Assuntos Gerais;

CONSELHEIROS

Claudionor P. de Souza - Tit. - rep. lnat Presid. CMP

Jorgina Aparecida S. Welter - Supl. - rep. lnativos

Amilton Benedito Pêletti - Titular - rep. Ativos

Gislaine Buraki - Suplente - rep. Ativos

Danielle Cristina Braz - Titular - rep. Ativos

lvanilda de Fátime Brandão - Suplente - rep. Ativos

Jackson Frana - Titular - rep. Legislativo

Marcos Godoy - Suplente - rep. Legislativo

Vanderlei Ausuto da Silva - Titular - rep. Executivo

Cristina Dulce Schmitz - Suplente - íep. Executivo

Nadir Barbosa - Tilular - Titular - rep. Executivo

Jônatas Galante - Suplente - rêp. Executivo

Alcineu Gruber - Presidente do IPMC

Luzia Ap. Gomes Neres - Contadora do lP[4C

Luiza Aparecida - Diretora do CMP

Alcineu Gruber - Presidente do IPMC

Denise Torres de Souza - Assistente Social do IPMC

Fernanda Cristina Nichide Sá - Secretária Executiva
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eAREoER TECNrco DE AVALTAÇÃo MERcADoLoGtcA oo ttvtóvEl
COIUERCIAL NA AREA URBANA DE CASCAVEL-PR.

LOCALTZAÇÃO DOS tMOVEIS AVALTANDO:
Endereço: Lote 13-A-1 da Quadra 13-A da Planta Geral, situado na Rua
Paraná 2607, Centro - Cascavel-Pr.

OBJETIVO E FINALIDADE DO PARECER TECNICO:
O Presente Parecer Técnico se destina à avaliação patrimonial do imóvel para
venda e para locação, tendo exclusivo caráter extrajudicial.

PROPRIETARIO DOS IMÓVEIS:
Munícipio de Cascavel, inscrito no CNPJ-MF 76.208.86710001-07, com sede na
Rua Paraná 5000, nesta cidade de Cascavel-PR.

CONTRATANTE DO PARECER TECNICO:
l.P.M.C. lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Cascavel.

AVALIADORA RESPONSAVEL TECNICA:
Mári Genoveva Lemes de Campos, corretora imobiliária, inscrita no CRECI-PR
15.595 e Perita Avaliadora lmobiliária inscrita no CNAI 5819.

tNDrcAÇÃo DA METODOLOGTA UTtL|ZADA:
No presente parecer a l\iletodologia utilizada foi o Método Comparativo Direto
de Dados de Mercado. Neste método, a determinaçáo do valor de mercado do
imóvel avaliando resultou da comparação direta dos dados do imovel com
outros imóveis de natureza e características intrÍnsecas e extrÍnsecas
semelhantes, a partir de dados pesquisados no mercado. As característícas e
os atributos dos dados coletados foram ponderados por meio de técnicas de
homogeneização normatizadas (usado como base os Procedimentos para
Elaboração do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica-PTAM)

VALIDADE DO PARECER:
Válido por 90 (noventa) dias.

LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA PARA AVALIAR:
Este Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica está redigido em
conformidade com o disposto no art. 30 da Lei 6.530, de 12 de maio de 1978
(D.O.U. de 15/05/1978), que regulamenta a profissão de Corretor de lmóveis, e
com base nas diretrizes da Resolução no 1.066/2007, publicada no D.O.U. de
29 de novembrc de 2007, Seçáo 1, páginas 1911192, do Conselho Federal de
Corretores de lmóveis (COFECI) e de seu Ato Normativo 00112011, de 14 de
setembro de 2011, que dispoem sobre a competência do Corretor de lmóveis
para a elaboraçáo de Pareceres Técnicos, bem como regulamenta a sua forma
de elaboração.
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DATA DO PARECER:
Data da conclusão do PTAM: 02 de Outubro de 2018.
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DOCUMENTAÇÃO E TNDTVTDUAL|ZAÇÃO DOS tMOVETS AVALTANDO:
Os imóveis estão localizados na Rua Paraná 2607, Centro em Cascavel-Pr
(anexo 1 - Documento do lmóvel). com as características abaixo:
Lote no '13-A- 1 (treze-a-um) da quadra 13-A (treze-a) da Planta Geral desta
comarca e cidade de Cascavel, atualmente dentro do perímetro urbano desta
cidade, com área registrada de 944,67 m2 (novecentos e quarenta e quatro
metros e sessenta e sete centímetros quadrados), com as seguintes
confrontaçÕes: Ao Norte (medindo 23,50m), confronta-se com a Rua Paraná;
ao Leste (medindo 40,20rn), com o lote 14-B ao Sul (medindo 23,50m)
confronta com os lotes 5 e 6, e ao oeste, (medindo 40,20) confronta com o lote
13-A; com benfeitorias não averbadas, reÍerente a um prédio comercial
construído neste terreno desta mesma quadra. A referida construçáo com
712,09 m2 (informação constante no GeoPortal), em alvenaria conta com dois
pisos, cobertura em Eternit, forro de pvc e revestimento cerâmico; onde
atualmente se encontra instalada a COHAVEL, situado nesta cidadê e
comarca de Cascavel-Pr, com as demais caracteristicas descritas na
Matrícula de no 90.022 do '1o Serviço de Registro de lmóveis de Cascavel-Pr.

Obs.: A benÍeitoria referente a construção de712,09 m2 se encontra construÍda
no terreno; sendo que metragem é citada no GeoPortal, não estando averbada
na matricula.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS DESTA VISTORIA:

A vistoria do imóvel avaliando foi realizada pela Avaliadora Responsável
Técnica, no dia 04 de Julho de 2018, a partir das 10:30 (dez horas e trinta
minutos), Cálculos, consultas, estudos e pesquisas foram finalizados em 02 de
outubro de 2018. Para eÍeito da presente avaliação, foram consideradas as
metragens do terreno auferidas na matrícula (documento anexo). A área
construída foi auferida no GeoPortal do município.
A construçáo, no piso térreo, possui salas adaptadas para recepçáo, sala de
espera e atendimento com um banheiro para portadores de necessidades
especais e outros banheiros masculino e feminino, piso é parte em parquet
(bastante desgastado pelo uso) e parte em cerâmica simples, com teto parte
em laje e parte em pvc. No primeiro pavimento o piso é parte em parquet
(bastante desgastado pelo uso) e parte em cerámica simples, possui uma sala
com bwc exclusivo e diversas salas para funcionários de diversos setores da
empresa COHAVEL, possui banheiros masculino e feminino; a cobertura é em
Eternit e forro em pvc. O imóvel antrgo foi adaptado para uso, sendo assim náo
padronizado. O estacionamento nos fundos tem capacidade para
aproximadamente 11 veículos com estrutura em ferro e cobertura em Eternit.
Toda a área construída se encontra em regular estado de conservação.

0ARACTERTZAÇAO DO TMOVEL AVALTANDO:
O terreno se localiza em via de mão única, no sentido de norte a sul da cidade,
com grande fluxo de veículos, por se tratar de área predominantemente
comercial. Os imóveis ficam numa posiçâo central da cidade.
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CARACTERTZAÇÃO DA REGTAO:
O imovel se encontra inserido em excelente e central regiáo da cidade, pois o
entorno do imóvel se compÕe de bons imóveis comerciais e de frente para o
Colegio Marista, tradicional na cidade. O relevo, natureza predominante do
solo e condiçÕes ambientais, favorece ao terreno, possibilitando boa
visibilidade do imóvel.

PESQUISA DE MERCADO E COLETA DAS AII/OSTRAS:
A pesquisa de mercado permitiu a obtenção da Média Ponderada incluindo-se
neste somatório a Percepção de Mercado (PM) da Responsável Técnica
Avaliadora.

PERCEPÇÃO MERCADOLOGICA DA AVALIADORA:
O imovel avaliando se encontra em região central da cidade de Cascavel-Pr. A
área está em expansão e desenvolvimento, onde construçôes novas estáo
surgindo, entre salas comercias e edifÍcios comerciais e residenciais.

TDENTTFTCAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO TMOVEL AVALTANDO
No presente caso, a perita avaliadora, após detalhada análise, pesquisa de
mercado e troca de informações com outros corretores e avalíadores,
identificou alguns ajustes em função da localzação e da frente reduzida de
cada terreno, em relação ao valor dos imóveis avaliando.

CONCLUSÃO:
Com base em pesquisa de imóveis de natureza e características semelhantes
do imóvel avaliando, utilizando o Metodo Comparativo Direto de Dados de
ltrlercado, ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por
meio de tecnicas de homogeneizâção normatizadas que permitem a
determinaçáo do valor de mercado e considerando as diversas tendêncras e
flutuações do Mercado lmobiliário, conclui-se:

Valor de Mercado Estimado para Venda do lmóvel Avaliando:

R$ 3.440.000,00
(três milhões, quatrocentos e quarenta mil reais).

Limite Inferior e Limite Superior estimado para Vendâ admitindo uma
variação aproximada de 5% (cinco por cento), para mais ou para menos:

Limite lnferior: R$ 3.260,000,00

Limite Superior: R$ 3.611.000,00

fl



Valor de Mercado Estimado para Locação do lmóvel Avaliando:

R$ 10.5s0,00
(dez mil quinhentos e cinquenta reais),

Limite lnferior e Limite Superior estimado para Locação admitindo uma
vârieção aproximada de 10% (dez por cento), para mais ou para menos:

Limíte lnferior: R$ 9.450,00

Limite Superior: R$ 1í.605,00

Cascavel-PR, 02 de Outubro de 2018
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PARECER TECNTCO DE AVALTAÇ CADO

O ob.letivo de o presente parecer é avaliar o imóvel para conhecer o valor
mercadológico do mesmo, dentro dos parâmetros de comêrcialização, na
presente data.

IDENT|FICAçÃO DO REQUERENTE /SOLTG|TANTE: MUNTCíPIO DE
CASCAVEL - Estado do PARANÁ - inscrita no CNPJ/MF
76.208.867.000í-07 pessoa jurÍdica de direito público interno, com sêde
a Rua Paraná, 5000 - Centro - Cascavel/PR.

2. IDENTTFTCAÇÂO DO- PROPRTETÁRIO: MUNTCíPIo DE CASCAVEL -
Estado do PARANA - inscrita no CNPJ/MF 76.208.857.0001-07
pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Paraná, 5000
- Cêntro - Cascavel/PR.

3. AVALIADOR RESPONSÁVEL TÉCNrcO: ANGELA DALLA CORTE,
divorciada, corretora de imóvers, inscrita no CPF O27.211 .149-05,
residente a Rua Paraná,2018 Apto 802 Ed. Torre Nova, Centro -
Cascavel/PR CRECI F 25.964 E CNAI 16.050.

4. LEGITIMIDADE E COMPETENCIA PARA AVALIAR:

Este Parecer Técnico de Avaliaçáo Mercadológica está redigido em
conformrdade como disposto no art. 3o da Lei 6.530, de 12 de maio de 1978
(D O U de 1510511978), que regulamenta a profissáo de Corretor de lmóveis, e
com base nas diretrizes da Resolução n'1.066/2007, publicada no D.O U. de
29 de novembra de 2007, Seção 1, páginas 1911192, do Conselho Federal de
Corretores de lmóveis (COFECI) e de seu Ato Normativo OO1|2O11, de 14 de
setembro de 201 1, que dispôem sobre a compêtência do Corretor de lmóveis
para a elaboração de Pareceres Técnicos, bem como regulamenta a sua forma
de elaboração.

5. TDENflFTCAÇÃO E CARACTERTZAÇÃO DO TMOVEL AVALTANDO:

LOTE URBANO NÚMERO í3.A.1, QUADRA 013-A, LOTEAMENTO
CENTRO com Logradouro Rua Paraná, 2607 nesta cidade e comarca de
Cascavel, estado do Paraná, medindo 9M,67m2, (conforme consta na
Matrícula) com testada principal na Rua Paraná, sendo 23,50 metros
de frênte e profundidade 40 metros. Observou-se no local as
seguintes bênfeitorias: uma construção simplês êm alvênaria com 2
pavimêntos mêdindo 7'12,09 metros sendo: Pavimento térreo com 6
salas, com uma extensão de construção sem laje, com forro de pvc,
atualmênte instalados cozinha, refeitórios, depósito e banheiros;
estacionamento aos fundos com solo coberto por pavêr, cobertura
simples sendo 14 vagas de veículos cobertas; piso em cerâmica e
janelas de ferro; Pavimento Superior com 7 salas, piso em madeira
tipo taco, sem laje, apenas forração em material pvc; Corredores com
piso cerâmica e banhêiros simples; Ambos pavimentos com

1
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instalaçôes elétricas ê adaptações improvisadas; todas as instalações
de ar condicionado, aparelhos eletrônicos, divisórias ê mobiliários
são, pertencentes ao ocupante do imóvel atualmente COHAVEL. Área
construída constatada no Cadastro imobiliário da prefeitura 712,09
metros NÃo AVERBADoS à MATRiCULA 90.022 do 10 ofício de
Registro de lmóveis de Cascavel - Paraná, (CÓPIA DA MATRíCULA ElVl

ANEXO - ANEXO 1)

6. DATA DA VTSTORTA E CONSIDERAÇOES:

A vistoria foi realizada no imóvêl na data de O41O712018. íFOTOS EM ANEXO -
ANEXO 2)

7 DESCRTÇÃO EXTERNA DO TMOVEL AVALIANDO:

O imóvel avaliando principal se refere à Construção em alvenaria com 712,09
metros e têrreno medindo 944,67 metros quadrados, conforme consta nâ
Matrícula 90.022 do 1o Ofício dê Registro de lmóveis de Cascavel. Contém
uma edificação com padrão construtivo simples estritamente comercial:
contendo 2 pavimentos, 13 salas, divisórias e rnstalaçôês com padrão
construtivo simples, telhado em Etêrnit. paredes em reboco simples, calfinadas
e pintadas. Com rdade apârentê mais de 30 anos. Também sê observou
terreno murado, calçada frontal ê calçadas laterais adaptadas a portadores de
deficiência, com acabamento simples;
A região é formada por construçôês de médio e alto porte, padrão construtivo
médio alto, ocupação - comercial, com ocupaçáo normal dê comércios locais e
atratividade alta, infraestrutura urbana completa, apresentando facilidade de
acessos, estando localizado próximo a cruzamento de vias principais e possui
alta intensidade dê tráfego de veículos.

A vistoria do imóvel não revelou outrâs obsêrvações dignas de nota

8. OBJETIVO E FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica emitida para fins Avaliação
Mercadológica e Valor de Locação. Atualizar os valores dos imóveis do
Fundo Previdenciário do IPMC, na intençáo de quitar a amortizaçáo do Déficit
Previdenciário do lPIt/lC de 2018.

9. ANEXOS: COPIA DA MATRíCULA; FOTOS DA VISTORIA;
CADASTRO IMOBILIÁRrc DA PREFEITURA;

Para obter o valor de mercado do imóvel avaliando, fazemos uma análise das
condições econômicas, políticas e sociais, quando relevantês para o mercado,
inclusive usos anteriores atÍpicos ou estigmas fazendo um diagnóstico do
entorno e analisando o mercado onde o imóvel se encontra inserido antes de
determinar o valor do bem.
Analisamos também a situaçáo no contexÍo urbano, com indicaçáo dos
principais polos de influência (polos valorizantes e polos desvalorizantes). Para

h ir.

1 O, METODOLOGIA UTILIZADA:
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obtêr o valor de mercado do imóvel avaltando, além da sua localização,
consideramos como fatores cruciars para terreno, parâmetros de uso e taxa de
ocupaçâo do solo, (anexo 3) faixa não edifiével, estabelecimentos pêrmitidos,
metragem da testada principal, potencial de ampliaçâo e melhorias,
infraestrutura urbana e atividades existentes. E além de nossa opinião,
buscamos informaçóes de empresas parceiras no mercado lmobiliáno,
corretores de imóveis e de ofertas existentes e imóveis semelhantês
comercializados que serviram de parámetro. que nos ajudaram formar uma
opinião para a realidade.
Para a realização do presente trabalho ulilizou-se o Método Comparativo Direto
de Dados de Mercado. Nêste método, a dêterminação do valor de mercado do
imóvel avaliando resultou da comparaçáo djrêta dos dados do imóvêl com
outros imóveis dê natureza e caracteíísticas intrínsecas e extrínsecas
semêlhantes, a partir de dados pesquisados no mercado. As caracterÍsticas e
os atributos dos dados coletados foram de imóveis disponíveis em oferta e
imóveis efêtrvâmente vendidos nos últimos'12 meses.

íí.CONCLUSÃO:

Valor de Mercado Estimado para o lmóvel Avaliando:

Com base em pesquisa de imóveis de natureza e carâcterÍsticas semelhantes
do imóvel avaliando, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado, pondêrando as características e os atributos dos dados obtidos que
pêrmitem a determinação do valor de mercado levando em consideraçáo as
diversas tendências e Ílutuações do Mercado lmobiliário atualmente,
normalmente diferentes das oscilaÇões e tendênciâs de outros ramos da
economia, concluí-se:

R$ 2.696.579,41 (Dois milhões sêiscenÍos e noventa e seis mil, quinhentos
e setenta e nove reais e quaÍenta e um centavos,)

Limite lnferior ê Limite Superior estimado admatindo uma variação de 5%
(cinco por cento) para mais ou para menos:

Limite lnferior: R$ 2.561.750,44
Limitê Superior: R$ 2.831.408,38

Valor de Locação Estimado para o lmóvel Avaliando:

R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais)

A presente avaliaçáo tem validade de 120 dias

Cagçvel,03 de Outubro dep18. í
.Jryç-r.ú* lUt(.,U{t1 ! ; r".r",( (rÍ.
@\€REC| F 25 964 CNA| 16 050
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T. rPrnc
nstituto de PÍevidêncio dos Sêrvidores
Públicos do \,,lunicípio de Coscovêt :Êrctir.ra E Í.^!5'âRÉ(rÀ

CASCAVEL

ATA 02 ReUrutÃO EXTRAORDINÁntA,tzotA Aos três dias do mês de outubro de
dois mil e dezoito, às 14h, no lnstrtuto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cascavel-lPMC. localizado na Rua Presidente Kennedy, no 114,
Centro. Realizou-se a segunda reunião Extraordinária do ano em referência,
solicitada via convocação escrita ao Conselho Municipal de Previdência de
Cascavel-CMP/ Gestão 201712019, pelo Presidente lnterino do IPMC, Sr. Renato
César Segalla. Estiveram presentes nesta reunião os membros do Conselho
lVlunicipal de Previdência do IPMC - Gestão 2017 a 2019, conforme segue:
Presidente do CMP e Conselheiro Titular representante dos Segurados lnativos e
Pensionistas, Sr. Claudionor Pereira de Souza; representante dos Segurados
Ativos, o Conselheiro Titular, Sr. Amilton Benedrto Peletti e Sra. lvanilda de
Fátima Brandão; representante do Poder Legislativo, o Conselheiro Titular Sr.
Jackson Frana: represenlante do Poder Executivo [Vunicipal. a Conselheira
Titular, Sra. Nadir Barbosa e o Conselherro Titular, Sr. Vanderlei Augusto da Silva.
A presença dos Conselheiros significou nesta reunião '100% (cem por cento) dos
membros do CMP, para a seguinte pauta: 1) Dação em pagamento de imóvel
de propriedade do Municipio de Cascavel (Rua Paraná, 2607 - Centro), para
amortização do Déficit Técnico Atuarial de 2018. O Presidente do lPÍvlC, Sr.

Claudionor iniciou a reuniào desejando boas vindas a iodos os presentes e em
seguida passou a palavra ao Presidente Interino do IPMC, Sr. Renato César
Segalla. que rnformou os valores da amortização do Deficit Atuarial de 2018 que o
Município deve repassar para o IPMC, apresentando os valores pagos ê os
valores a vencer, somando aproximadamente R$ 7.795.023,59 (sete milhoes
setecentos e noventa e cinco mil vinte e três reais e cinquenta e novo centavos).
Nesse sentido o Presidente lnterino do IPMC propôs incluir na amortização do
déficit o imóvel situado na Rua Paraná, 2607 - Centro (matrícula 90.022), onde
foram procedidas duas avaliação em outubro, conforme seguem. Corretora Mari
Genoveva Lemês dê Campos aprêsentou avaliação de R$ 3.440.000,00;
Corretora Ângela Dalla Corte Fernandes apresentou avaliação de R$

2.696.57I,41 (dois milhôes seiscentos e noventa e seis mil quinhentos e
setenta e nove reais e quarenta e um centavos); e Município apresentou
avaliaçâo de R$ 2.950.000,00 (dois milhões novecentos e cinquenta mil
reais), que seguem em anexo. Após os Conselheiros apresentarem seus
posicionamentos. o Presidente do CMP, Sr. Claudionor, colocou em votação, e foi
deliberada a pauta desta segunda reunião extraordinária, que obteve vot
Íavoráveis por unanimidade, ficando deliberado pela inclusão do imóvel da Rua
Paraná, em dação de pagamento no Déficit Previdenciário de 2018 no valor de R$
2.950.000,00 (dois milhÕes novecentos e crnquenta mil reais). O Presidente
lnterino do IPMC agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a constar
para esta Segunda Reuniáo Extraordinária do Conselho Municipal de Previdência
do lPil/lC do ano de 2018 o Presidente. Sr. Claudionor Pereira de Souza,
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agradecendo a presença de todos, sendo a ata dessa reunião lavrada por mim,
Fernanda Cristina Nichi de Sá, Secretária Executiva do CÍúP, que seguirá
assinada pelos presentes através de lista anexa, pelo Presidente lnterino do
IPMC, pelo Presidente e Conselheiros do CtVlP, por mim e demais ô resentÇs
nesta reunião
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lnstitulo oe Prevdêrcio dos Serv doros

Pub cos do VlunlciP o de Ocscove .fl c,ÉN.íÀ E ÍR^NS'aBar.rÀ

coNsELHo MUNtctPAL or pnevtoÊNclA DE cAScAVEL - cMP/lPMc
PAUTA E LISTA DE PRESENÇA DA 2'REUNIAO EXTRAORDINAR IA

DO CMP/|PMC 2018 -03t',1012018

DaÇáo em pagamento de imóvel de propriedade do MunicÍpio de cascavel (Rua Paraná, 2607 -
Centro), para amortizâçáo do Déficit Técnico Atuarial de 2018.

CONSELHEIROS PRESEN S/ ASSINATURAS

1.

3

4.

5.

6

7.

8

I

10

11

12

14

í5

16

17

18

í9

20

Claudionor P. de Souza - Tit. - rep. lnat. Presid. CMP

Jorgina Aparecida S. Welter - Supl. - rep. lnativos

Amilton Benedito Peletti - Titular - rep. Ativos

Gislaine Buraki - Suplente - rep. Ativos

Danielle Cristina Braz - Tituler - rep. Ativos

lvanilda de Fátima Brandáo - Suplente - rep. Ativos

Jackson Frana - Titular - rep. Legislativo

Marcos Godoy - Suplente - rep. Legislativo

Vanderlei Ausuto da Silva - Titular - rep. Executivo

Cristiana Dulce Schmitz - Suplente - rep. Executivo

Nadir Barbosa - Titular - Titular - rep. Executivo

Jônatas Galante - Suplente - rep. Executivo

Renato Cêsar Segalla - Presidente Int. do IPMC

Luiza Aparecida Comamala - Diretora do IPMC

Luzia Ap. Gomes Neres - Contadora do IPMC

Cirlene Librelato Santos - Advogada IPNIC

Fernanda Cristina Nichi de Sá - Secretária do CMP

,,\ ,

à,,,:,*:- f',,

1

,ú 'i r-' <

-+: \ 
''t ^U-\.i,Lr,'{.t}

I :,i
', 'l 'r lr,i *\]

i* .. r,.. i .:'..

ti ), -i -i:: ,t, .' t,.

/

-í,*ü1d 1

CASCAVEL

, '':. ', ' -' .-

,.f
't\ 1

/-\ ' li

ou


