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PARECER Nº “. )
PROIETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 70/19 — _PREFEITO MUNICIPAL -
AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAE DE RIBEIRAO PRETO A CONCEDER
DIREITO REAL DE USO Ã ASSOCIAÇAO DQS CRIADORES DE PASSAROS
DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objeto1 — concederDireito Real de Uso à Associação dos Criadores de Pássaros de Ribeirão
Preto e dá outras providências.

Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributos
indispensáveis a si (inovação, generalidade, asbtratividade, lmperatividade e
coercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa
(substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência), com 05 (cinco)
artigos e 21 (cinte e uma) laudas, incluindo:

— justificativaº;
— croqui da área;
— fotocópia de matrícula;
— laudo de avaliação da área;
- vistoria da fiscalização geral da prefeitura.
Enquadra-se na competência do Município para legislar sobreassuntos de interesse local (art. 30, inc. !, da CR), é pertinente à Lei

Complementar (inc. VIII, do ªlª, do artigo 35, da LOMRP) e de iniciativaexclusiva do Alcaide (art.71, XVIII, "a" da LOMRP).
Nos termos da justificativa da projeção: in verbis
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Art. 106 - O uso de bensmunicipaispor terceiros poderá ser feitomed/anteconcessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houverinteressepúblico relevante, devidamente just/Úbeda.
' Inc. I, do art. 7”, da LC 95/98,
2 Art. 112 do RICMRP.
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Noutro giro, a matéria não lesa o estatuído no art. 195 da CartaMagna, no art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 daConstituição Bandeiranteª.
Sobre o tema, calha colacionar excertos jurisprudenciais do E.Tribunal dejustiça do Estado de São Paulo: in iitteris
(1) AÇÃO DIRETA DE INCONST/TUC/ONAL/DADE — Leis n. 2.282, de 02 demaio de 2016; n. 2.278, de 12 de abril de 2016; n. 2.270, de 19 de marçode 2016; n. 2.225, de 7 de abri/ de 2015; n. 2.254, de 12 de novembrode 2015; n. 2.198, de 17 de novembro de 2014; e n. 2.213, de 12 dedezembro de 2014, do Mun/civic de Caraguatatuba — Concessão de usode imóveis e áreas integrantes do patrimônio municioa/ paradestinatários especificos — Leis de efeitos concretos insuscetíveis decontrole abstrato de constitucional/dade - Precedentes do SupremoTribunal Federa/ — Extinção do processo sem julgamento de mérito.Processo extinto sem resolução de mérito. (TJSP; Direta deInconstitucional/dade 2112522—43.20118.26.0000; Relator (a): Ricardo&ª TJSP: ADI nº 2083683-082017.8.260000 e ADI nº 2160527—9620178.26.0000.
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Anafe; Órgão julgador: Órgão Especial; Tribunaldejustiça de São Paulo -
N/A; Data dojulgamento.“ 04/10/201 7; Data de Registro: 30/10/20] 7).
(2) Ação direta de inconstitucional/dade. Lei autorizativa de concessãoreal de uso. Bem dominical Municipal. Lei de efeitos concretos.Inconstitucional/dade ref/exa. 1. E inegável que a apreciação da
infringência dos anª/gos 111 e 117 da CE pressupor/a o prévioreconhecimentode violação da Lei Federal n º 8. 666/93, caracterizando ahipótese de inconstitucional/dade indireta ou reflexa. 2. lnobstante oaspecto formal de Lei, caracteriza-se como de efeito concreto porbeneficiar exclusivamente uma pessoa jurídica e ter conteúdoautorizativo. 3. A ativação do controle direto de constitucional/dade
exige que a infringência seja direta e norma imputada deinconstitucional tenha conteúdo generico. Extinção do processo semexame do mérito. (USP; Direta de Inconstitucional/dade 0412926-02.2010. 8.26. 0000; Relator (a): Laerte Sampaio; Órgão julgador: ÓrgãoEspecial; São Paulo — São Paulo; Data do julgamento: 23/02/2011;Datade Registro: 16/03/20]1)

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionaiidade,legalidade, regimentalidade, Juridicidade e técnica legislativa, e o PARECERDESTA COMISSÃO É FAVORÁVEL ao Qroieto de lei comglementar em análisepugnando-se que seja votado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis(art. 36, do RICMRP).

Sala das Comissões, 15 de agosto de 2019.
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