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·MINISTERIO.

PUBLICO

do Estado do Parana

Promotoria de Justice.des
,
. "OFICIO' nO 427/2014- PROMOTFUND
,

Funaecoe« e do Terceiro Setor

Curitiba, 21 de agosto de 2014,

\

PA MPPR 0046,14,q03929-1

Senhor:

Honra-me cumprimentar Vossa Senhoria, a Jim
de e~caminhar

c6pia de rnanifestacao

procedimento

administrativo

nO

ministerial de fls. 83/84,

0046,14,0039929-1,

para

exarada no
ciencia

cumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias.
Ao

ensejo,

\

apresentarn-se

protestos

e
,

de

consideracao e apreco.

,

EONICE APARECIDA MARIANO QUINTEIRO
Prornotora de Justice .

"

A Sua Senhoria
ENIO RODRIGUES DA ROSA
Instituto Paranaense de Cegos
Av, Visconde de Guarapuava, nO4186 - Batel
Curitiba - Parana
CEP 80,250-220

.

Avenida Marechal Deodoro, n,o 1028 - 4,° andar,- CEP 80.060-010 - Fone(041 )3250-4838 - Curitiba ..:Parana
e.mail pjfundacoes@mppr.mp.br
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MINISTERIOPUBLICO
do Estado

cio t=araria

PROMOTORIA DE JUSTI9A DASFUNDA(;()ES E DO TERCEIRO SETOR
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° MPPR-0046.14.003929-1
ASSUNTO: JRREGULARIDADES
INTERESSADO: INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS

Trata-se 'de procedimento administrative de apuracao de
I

.

irreqularidades

instaurado em 25 de abrilde 2014, apartir de consulta formulada

pelo lnstituto Paranaense dos Cegosacerca da viabilidade tecnica, financeira e
.juridica de realizacao deloc~c;ao de irnovel pertenc.entea entidade.
Minuta do.contrato de locacao as fls. 05/13.Copia de parecer
Procuradoria Geral de Estado as fls. 14/28. Relatoriode Auditoria as fls.' 31/35 e
documentos as tis. 36/48. Manifestacao de Institute as fls. 55/56 e os sequintes
uvaliacoes tdo imovel as fls. 57/61, matricula de irnovel- 62163,

documentosv

',certic;Jaeneqativa rnunicipal a fl. 64 e minuta de contrato de locacao as tis. 66/74.
Relatorio de auditoria as.fls. ,79/81.

E 0 relatorio,
(

Consulta

0

INSTITUTO Pf'RANAENSE DOS CEGOS quanto
,

,

a possibilidade tecnica, financeira e juridica de locar ou arrenda~ imovel de, sua
pmpriedade.
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MINIS'TERIO

P-UBLICO
,.~,
do Estado

PROMOTORIA DEJUSTl9A

DAS FUNDA90ES ~DO TERCEIRO SETOR ,

, 0 irnovel objeto da consulta
terrenosituado

rneio de ooacao realizada pelo Estadodo

a 74, 57% do

corresponde

no bairro Campo Comprido emCuritiba/PR,

,

cto porOlio

qual foiadquirido

0

Parana em favor da entidade, conforme

'.

.•.

disposto na Lei Estadual.no17:871/2013

por

I,.

acostada a fl. 04.

.

.

.

Em. analise da rninuta de termo de contrato apresentada

as

fls. 66/74, verlflca-se
que. a locacao tera fins comerciais. pelo' prazo maximo-de 27
,
anos, corn 0 onus d~locador edificar construcao.de valor nao inferior a15 milh6es
,

de reais.
\

a

Previarnente

analise da viabilidade

juridica

da reallzacao

do coritrato de locacao, o.l+'C devera trazer aos autos a resposta.de nova consulta
a ser formulada

ao Estado do Parana quanto

a

possibilidade

de utilizar a area

doada para fins diversos
desua
finalidade estatutaria, com aparente contrarledade
.
.'
.•.

ao disposto na Lei n017.8.71.
Considerando

quea

supracitada

lei estadual data de 19 de

~ dezernbro de, 2.013 e
outubrode

parecer da Procuradoria-Geral

2,010, quando aindaviqente

ser realizada
vultoso

0

nova consulta

prejuizo~olPC

patrimoniopublico

a

,

do. Estado foi lavrado em

Qutro·dipioma'iegal,.

Procuradoria-Geral

em -decorrencia

-{

.

,

por cautela, devera

do' Estado, a fim de se evitar .

deeve~tual

reversao

do bem

vao

estadual.:
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Prornotora.de justica
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