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RibeirãoPreto, 17 de setembro de 2021

Preliminarmente, externocordiais cumprimentos.

Emseguida, informo a Vossa Excelência, nos termos do artigo 72, 82º do

Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, estabelecido pela Resolução nº

, de 22 de maio de 2015, que o Projeto de Lei Complementar nº 57/2021, o qual

“ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICODO ARTIGO1º DA LEICOMPLEMENTAR

Nº 3035, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020, QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL, A

BER COMO DOAÇÃO EM PAGAMENTO, IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA ELISA,

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, COMO FORMA DE EXTINÇÃO DE DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS JUNTO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, COMO ESPECIFICA”, recebeu

parecer contrário da douta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação.

Nesse sentido, é o presente para dar-lhe ciência acerca doparecer exarado
Comi: » comcópia integral do Processo Legislativo para que, querendo,Vossapela referid:

Excelência apresente recurso noprazode03 (três) dias, consoantedisposto noIncisoI doartigo
72, que assimprescreve:

Art, 72 - Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se
bre todos os assuntos nos aspectos constitucional e legal e, quando já aprovados

peio Plenário, analisá-los sob os aspectos lógico e gramatical, de modo a adequar
o texto das proposições ao bom vernáculo.

EI

s
ou inconstitucionalidad
Coordenadoria Legislativa dar ciência ao autor da matéri
pela Resolução nº 233, de 1º deabril de 2016)

- Concluindoa Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela ilegalidade
le umprojeto, seu parecer será terminativo, devendo a
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1-O parecer somente será enviado ao Plenário para ser discutido, se houver
recurso do autor da matéria, no prazode 03 (três) dias, a contar da data da

ndo ser dirigido ao Presidente da Câmara esubscrito por mínimoda
maioria absoluta dos membrosda Casa, indicando expressamenteas razões que
fundamentama pretendida alteraçãodo quanto decidido pela Comissão. (Inciso
acrescentadopela Resolução nº233, de 1º de abril de 2016)

Il - Admitido o recurso, comobservância das requisitos acima, o seu provimento
dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membrosda Casa. (Inciso
acrescentadopela Resoluçãonº233, de 1º de abril de 2016)

Ante o exposto, aproveitamos o ensejopara reiterar os votos de estimae
distinta consideração, colocando-nos à disposição paraesclarecer eventuais dúvidas.

Cordialmente,

FERNANDO MARCOS RAMOS
Coordenador Legislativo

Excelentíssimo Senhor

ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO
JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº| REF:

DRL

EMENTA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 57/21 — Altera a redação do parágrafo único do
artigo 1º da Lei Complementarnº 3.035, de 29 de

| Setembro de 2020, que autoriza o executivo municipal,
a receber como dação em pagamento, imóvel
localizado na Vila Elisa, município de Ribeirão Preto,

| como formade extinção dedébitos tributários junto à
| Fazenda Pública Municipal, como especi

refeito Municipal

'ereador Maurício Vila Abranches

Trata-se de Projeto de Lei Complementar nº 57/21, de autoria do Prefeito
Municipal, que altera a redaçãodoparágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº
3.035,de 29 de Sciembrode 2020, que autoriza o executivo municipal, a receber como
dação em pagamento, imóvel localizado naVila Elisa, municipio de RibeirãoPreto, como
forma de extinção de débitos tributários junto à Fazenda Pública Municipal, como
especifica.

Conforme previstono artigo 72, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, compete a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se manifestar em
todos os projetos, especialmente no que pertine aosseus aspectos de constitucionalidade
é legalidade, verificando tambémse o Poder Legislativo é competente para a propositura
da matéria, analisando seu aspecto intrínseco, sob pena de incorrer em vício de iniciativa
que macula desde o nascedourooprojeto apresentado.

Assim dispõeo Regimento:



Art, 72 - Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar
se sobre todos os assuntos nos aspectos constitucional e legal e, quando já
aprovados pelo Plenário, analisá-los sobos aspectos lógico e gramatical, de
modo a adequar o textodas proposições ao bom vernáculo. ”

Vale dizer que, no procedimento prévio de controle de constitucionalidade
produção legislativa municipal, de um modogeral, aprecia-se a

perspectivas elementares:

estruturadono âmbitods
legalidade e constitucionalidade doprojeto de lei sobret1) a matéria legislativa proposta devese encontrar entre aquelas autorizadas pela CF/88
aos Municípios: 11) se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à

tiva para proposição prevista pela ordem jurídico-constitucional; Il)a possibilidade
» por parte da matéria legislativa proposta à direitos fundamentais ou

ini

de viola
instituições tuteladas por regras ou princípios constitucionais.

Deacordo como texto, a competência da CCJ não se exaure na aprovação do
ojeto. eis que ao depois, compete a análise do seu conteúdo sob os aspectos lógicos e

cil compreensão eamaticais, proporcionando assim uma lei, no aspecto amplo. de
apli

RELATADO, FUNDAMENTOE PASSOA EMITIR O PARECER.

De início, ressalta-se que o objeto doProjeto de Lei Complementar nº 57/21 de
autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação do parágrafo único doartigo1º daLei
Complementar nº 3.035, de 29 de Setembro de 2020, que autoriza o executivo municipal,areceber como dação em pagamento, imóvel localizado na Vila Elisa, município de

rmade extinção de débitos tributários junto à Fazenda PúblicaRibeirão Preto. como
Municipal, comoespecifica, se enquadra perfeitamente nas autorizações para legislar
fianqueadas aos Municípios de acordo com o inciso 1 do artigo30 da CF/88 referente à
assuntos de interesse local. Competência reconhecida, portanto.

Art, 30, Compete aos Municípios
E Jegislar sobre assuntos deinteresse local,

Por sua vez, quanto a competência da Casa, a matéria tratada peloProjeto em
comento se amolda como que dispõe o artigo 4º, inciso I da Lei Orgânica do Município
de Ribeirão Preto e, por sua vez, é de iniciativa do município legislar sobre peculiar
interesse e bem-estar da população, desde que atendidosos princípios da legalidade,

alidade, moralidade, publicidade e desenvolvimento humano.impess
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De início, vale dizer que este projeto em análise visa alterar a redação do parágrafo
único do artigo1º da Lei Complementar nº 3.035, de 29 de Setembro de 2020, a qual, por
sua vez, originou-se do Projeto de Lei Complementar nº 39/20.

Ocorre que a autorização que decorreu do processo legislativo do projeto
supracitado, fora do imóvel cadastrado juntoàPrefeitura Municipal sob a matrícula de nº
183.855, de 1.169,52 metros e, após as devidas avaliações, no valor de 264.961,19
(duzentosesessentae quatro mil, novecentose sessenta e um reaise dezenove centavos).

Porém, impera ressaltar que, emanálise ao auto de avaliação nº 63/2020, datado
de 22/06/2020, acostado ao PLC nº 39/2020 e assinado pelos avaliadores: Carlos
Henrique Silva, Jorge A. Pellegrini Amenio, José Antônio Lanchoti; engenheiros civis e

arquiteta e urbanista, respectivamente, e ao auto de avaliação nº 07/2021, datado de
03/03/2021 e, por sua vez, assinadopelos mesmos profissionais. possuem paradigmas e

ão do segundo laudose deu emmétodos comparativos distintos e por tal razão,a avali
562.047,16 (quinhentos e sessentae dois mil, quarenta e sete e dezesseis centavos).

Sendo assim, de acordo com o Anexo I do primeiro projeto supracitado as
amostras de imóveis utilizadapara as inferências estatísticas foram nototal de 29 (vinte
e nove) imúveis localizados em determinadas áreas, emdiferentes bairros.

De outra banda, no Anexo acostado ao Projeto emdiscussão, nº 57/21, as amostras
utilizadas (20 emseutotal) foram de imóveis em bairros e áreas totalmente diferentes das
realizada no primeiro projeto, a qual havia sido autorizado a dação em pagamento, razão
pela qual há a diferença de 297.085.97 (duzentose noventae sete mil, oitenta e cinco e
noventa esete centavos) de uma avaliação para a outra

Destarte, oprojeto em questão nãose trata, portanto, de apenas e tão somente
modificaçãode artigo,e sim de uma avaliação realizada de formae com bases totalmente
diferentes umas das outras que, por sua vez, foge da autorização legislativa inicialmente
concedida prevista pela Lei complementar nº 3.035 de 29 de Setembro de 2020.

Vale dizer que a propositura em apreciação nesta Comissão, de iniciativa do
Prefeito Municipal. não visa atingir apenas o objeto propostoe tratado pela ementa do
projeto, como à modificação do que inicialmente autorizado legalmente.

De mais a mais,o objeto da presente Lei está emconsonância com a Lei Orgânica
do Município, cabendo à esta Casaadeliberação sobrea autorização (art. 8º da LOM) e
a matéria é pertinente à Lei Ordinária, como no caso, peloque se extrai da leitura do
artigo35 daLei Orgânica do Município.
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ESA
As disposições doProjeto ferem cláusulas de natureza material. A proposição

tampouco merece reparos no que tange à sua juridicidade, regimentalidade e técnica; não
merecendo, portanto, nestes termos, prosperar a presente propositura.

Sendo assim, por se encontrar o Projeto de Lei Complementar em desacordo com
as diretrizes legais e constitucionais, este relator vê óbice instransponível à aprovação do
referido projeto e, de acordo com o disposto pelo artigo 119 do Regimento Intemodesta
Casa emite-sé portanto. parecer desfavorável.

É o nossoparecer

Sala das Comissões, em 16 de Setembro de 2021

AN
PRESIDENTE
Isade Antunes

v

VICE-PRESIDENTE
Renato Zucoloto


