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DrsPÕE SOBRE AUTORTZAÇÃO DE
coNcESSÃO DE USO E ALTENAÇÃO DE
BENS IMOVEIS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUNICíPIO DE CASCAVEL.

FAÇO SABER QUE A CÂI/ARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO

DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1o Fica autorizada a concessão de uso e alienação de todos os

imoveis de propriedade do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do

tVunicípio de Cascavel - IPIVC e dos que vierem a ser dados em pagamento pelo

Município ao lP[íC, observando-se os termos da Lei Federal n' 8.666, de 1993.

§1" Na hipotese de ser realizada a concessão de uso ou alienação, a

oferta mínima a ser estabelecida respeitará a média entre o valor apurado pelo

tVlunicípio de Cascavel e do mercado imobiliário local.

§2" A concessão de uso ou alienação deverá ter anuência do Conselho

I\4unicipal de Previdência - CMP, mediante registro em Ata, nos moldes da Lei

tVlunicipal n" 5.151 , de 2009.

Art.20 Na data da concessão de uso ou da alienação os imoveis deverão

estar desafetados da condição de bem de uso especial, passando a classificação de

bem dominical.

Art. 30 Esta Lei será regulamentada pelo IPIVIC com anuência do CMP

Art.40 Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação oficial

Art.50 Ficam revog adas a trário
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do Município

MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Presidente,
Nobres veread ores(as),

Submeto à elevada apreciaÇão dos Senhores [t/embros da Câmara

lVunicipal o anexo Anteprojeto de Lei, o qual "DISPÔE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE

CoNCESSÃO Or USO E ALTENAÇÃO DE BENS TMOVETS DO TNSTTTUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO IVUNICíPIO DE CASCAVEL -
IPMC E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Município de Cascavel possui Regime Próprio de Previdência Social

(RPPS) representado pelo IPIVC - lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos

do Município de Cascavel, cuja finalidade é a administração, o gerenciamento e a

operacionalizaçáo do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos

previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.

Nos últimos anos o [/unicípio de Cascavel realizou parte do aporte para

amortizar o custo suplementar ou deficit técnico atuarial, ao IPNIIC, mediante dação

em pagamento, com imóveis, sendo que, atualmente, o Fundo de Previdência possui

sete imoveis, três deles com edificação.

Salienta-se que os bens, direitos e ativos do Fundo de Previdência

devem ser utilizados apenas para fins previdenciários, ou seja, para pagamento de

benefícios e, que necessitam ser capitalizados, nos termos da Lei 9.717, de 1998 e

da Portaria No 402, de 10 de dezembro de 2008, Ministério da Previdência Social -

t\IPS e da Resolução n" 3.92212010, do Conselho [\Ionetário Nacional - CMN e Lei

1384612019, também ResoluçÕes no 439212014,460412017 e 4695102018.

A gestão da aplicação dos recursos deve, entretanto, atender aos

princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à

natureza de suas obrigaçÕes e transparência (Resolução n' 3.92212010, do CMN).

Para garantir a liquidez, solvência e rentabilidade exigidas na norma, os

imoveis do IPIVC devem ser alienados e convertidos em disponibilidades financeiras,

a fim de garantir o pagamento dos benefícios ou aplicados em fundos de investimento

imobiliário (Fll) ou, ainda, concedidos para uso oneroso (semelhante ao instituto da

locação do regime privado).

Frisa-se, que os imoveis do lPlt/C, como qualquer outro necessitam de

constante manutenção e, a legislação restringe que o IPIUC apresente despesas com

reforma de imoveis do RPPS destinados a investimento, podendo gastar com
reformas somente em casos em que se demonstrar assegurado o retorno dos

valores empregados, qualificando-a como um gasto excepcional, não

ocorrer rotineiramente, conforme Nota Técnica da Secretaria de P

ministério da Economia, SEI no 1012017 ICGACIISRPPS/SPREV-IVF.
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GOVERNO MUNIC]PAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do Município

Logo, nem sempre se mostra vantajoso ao IPIVIC manter esses imoveis
junto ao seu patrimônio, isso porque necessita exercer sua manutenção, encontrando

restriçÕes legais, bem como necessita capitalizá-los, por imposição das normas

atinentes aos RPPS e, muitas vezes os investimentos em pecúnia são mais rentáveis

do que as demais modalidades de investimento.

Ainda a respeito da Nota Técnica SEI 10t2017, no ltem ll - DA ANALISE,

trás o seguinte esclarecimento:
"29 A autorização legislativa previa para a alienação do imovel é medida
necessária como parÍe fundamental dos procedimentos destinados a possibilitar o
reconhecimento do bem como integrante do patrimonio previdenciário, vez
que consolida no âmbito administrativo, ou transfere a ele, a decisão acerca do
aproveitamento economico do bem em benefício da previdência do servidor,
caracterizando o controle necessá rio a tornar minimante verossímil a possibilidade
de que benefícios econômicos poderão, de fato, fluir para o RPPS. (rlota Técnica
SEI no 1012017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF).
Assim, a fim de atender às determinações legais que regem os RPPS, o

Conselho l\Iunicipal de Previdência de Cascavel, deverá deliberar pela venda ou

concessão de uso (locação) dos imóveis do IPMC, mediante avaliação imobiliária,

viabilid ade econôm ica-financei ra e o devid o proced imento I icitatorio.

Nesse sentido, necessário se faz a prévia autorização legal dessa

Casa de Leis, a fim de atender ao disposto na lei Orgânica do ltlunicípio, de

possibilitar as negociaçÕes, em momentos oportunos, pelo lP[/C, conforme a

conveniência e oportunidade de mercado, garantindo-se maiores ganhos nas

alienaçÕes e concessÕes de uso e, evitar-se demoras e entraves com futuro

processo legislativo e consequente perda de oportunidades presentes.

Essas, Senhor Presidente, são as razÕes pelas quais submeto à

apreciação de Vossas Excelências o anexo anteprojeto de lei, acreditando que, se

aprovado, estará o Poder Público cum com prerrogativas constitucionais

Gabi do Prefeito Mu ipal
vel, 23 de outub 2019

Paranhos
P tMunicipal

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIo NATALINo ESPÍNoLA
Presidente da Câmara tt/unicipal
Cascavel - Paraná
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CASCAVEL
ÊFrcrÉNcrÂ E TMNsPARÉNcrA

manu

Disciplina a gestão de imóvel da carteira de ativos
do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cascavel - IPMC.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de

Cascavel - IPMC, no uso de suas atribuições e competências legais, considerando a necessidade
de disciplinar a gestáo de imóveis da carteira de ativos do IPMC, resolve:

Art. 1o Esta Portaria dispõe sobre a regulamentaçáo da forma de gestáo dos
dosimóveis no âmbito do IPMC, disciplinando o recebimento de imóveis, a

mesmos na carteira de ativos do IPMC e a venda, em conformidade com a

tg.

Art.20 Os imóveis oferecidos pelo Município de Cascavel para compor os ativos
do Fundo Previdenciário do IPMC, deverão previamente possuir:

I - Avaliação do valor de mercado por profissional competente;
II - Estudo prévio de Viabilidade Economica-financeira;
III - Verificaçáo de que o imóvel está totalmente livre de afetaçáo, embaraço ou

gravames documentais, ambientais, inclusive aqueles referentes a esgotos pluvial e cloacal, bem
como rede de águ'a, e de mobilidade urbana.

§lo No que se refere à avaliação prévia do bem, para que seja assegurada a correta
e justa identificação do valor correspondente ao imóvel, deverão ser atendidas todas as condições
e requisitos necessários à realizaçáo do procedimento, bem como os princípios e regras a ele
aplicáveis, devendo-se observar, especialmente, as seguintes normas: NBR 12.72L12006,14.653-
Il200I, 74.653-212011, 14.653-312004 e 14.653-412002 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e as Resoluções n"s 218, de 26 de junho de 7973, e 345, de 27 de julho de
7990, do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (CONFEA).

§2" O Estudo de Viabilidade Economica-financeira, deverá contemplar a
compatibilidade do ativo com o perfil das obrigações do plano, os custos financeiros e
operacionais envolvidos na sua manutençáo e administraçáo, indicar perspectivas de geraçáo de
receitas do imóvel e o Custo de Oportunidade.

Telefone: (45) 3035-í033 ! E-mail: ipmc@cascavel.pr.gov.br

MINUTA PORTARIÁ NO I.350 DE OUTUBRO DE ?019. IPMC
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Art. 30 As despesas de manutenção dos imóveis integrantes da carteira de ativos
do Fundo Previdenciário do IPMC serão suportados pela Taxa de Administraçáo, por exemplo as

roçadas, serviços de reparos de natureza corretiva ou intervençóes preventivas, como
modificações destinadas a adaptar e aformosear as instalações originais com vistas à sua maior
valorizaçáo e, consequentemente, à obtenção de maiores rendimentos na exploração do bem.

Art. 4o O IPMC deverá elaborar anualmente Plano de Ação para Gestáo dos

Imóveis, com a definiçáo de estratégias para melhor exploração econômica dos imóveis,
devendo este ser apresentado o Conselho Municipal de Previdência no início do ano para
aprovaçáo e ao final do ano com apresentaçáo da sua execução.

§1o O Plano de Ação deverá apresentar as características de cada imóvel do IPMC,
a sua vocação e as oportunidades existentes para rentabilização.

§2o O Plano de Ação será definido para o exercício, compreendendo o período de
janeiro a dezembro, podendo sofrer revisões conforme a necessidade, contudo estas sendo
aprovadas novamente pelo Conselho de Previdência.

Art. 50 Fica estabelecido que o Comitê de Investimentos deverá prospectar
oportunidades para maximizar a rentabilização dos imóveis, seja com a concessáo de uso ou
venda dos imóveis, exercendo função de assessoramento na gestão dos imóveis.

§1o As deliberações quanto a manutenção suportada pela taxa de administração e a
celebração de contratos de concessão de uso ao Presidente do IPMC, devendo observar o
disposto no Plano Anual de Gestão de Imóveis.

§2o Ao Conselho Municipal de Previdência compete deliberar sobre o Plano de

Açáo e suas revisões, além dar anuência para a alienação dos imóveis do IPMC.

Art. 60 O Comitê de Investimentos tendo identificado a oportunidade de venda de
imóvel do IPMC, deverá instaurar Processo Interno de Análise, este deverá ser instruído com os
seguintes documentos:

I - Avaliação Mercadológica do preço de venda do imóvel;
II - Estudo de Viabilidade Economica-financeira, nos termos do §2" do art. 1",

indicando ser vantajosa a venda do imóvel;
III - Se houver, proposta formalizada por potenciais interessados na compra;
IV - Manifestação do Comitê que a venda atende ao definido no Plano de Ação de

Gestáo dos Imóveis.
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§1' O processo interno de análise para venda de imóvel, tendo parecer positivo do
Comitê de Investimentos, seguirá para deliberaçáo do Conselho Municipal de Previdência, se

aprovada a venda seguirá conforme define aLni8.666193.

Art. 7o A receita da alienação de imóveis trata-se de recursos previdenciários,
contudo, conforme Plano de Contas definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a
contabilização deste recurso deve ser em fonte exclusiva para este recurso, trata-se da fonte
"Recursos de Alienação de bens Imóveis".

Art. 8o A celebraçáo de contrato de concessáo de uso deve atender o disposto na

I-e,i 8.666193, observando-se o valor de locaçáo de mercado, conforme §1" do art.2" da presente
Portaria.

Aú. 90 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, cumpra-se e

publique-se

Cascavel, 23 de Outubro de 2019.

Presidente do IPMC
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