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AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: REVOGA A LEI MUNICIPAL N.”). 785, DE 22 DE MAIO DE 2006. QUEAUTORIZOU A CONCESSÃO AO GRÉMIO RECREATIVO CULTURAL E BENEFICENTEESCOLA DE SAMBA CAMISA PRETO E BRANCO A ADMINISTRACAO E IWANUTENÇAODOSISTEMA DE LAZER

A propositura em apreciação, de iniciativa do Executivo Municipal,foi analisada por esta Egrégia Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação(CPCJR), que no âmbito de suas atribuições estabelecidas no art. 70 e seguintes doRegimento Interno da Câmara Municipal (Resolução nº 25/90), no âmbito de suaconstitucionalidade e legalidade.

A propositura merece prosperar.

É competência privativa (e indelegável) do Executivo Municipalpropor projeto de lei complementar que conceda direito real de uso, por determinadoperíodo e respeitadas as condições da legislação em vigor, a determinada entidade,associação ou afim.

Nesse aspecto. o projeto tem iniciativa regular. Apenas quem tem aprerrogativa de conceder o direito real de uso pode, observadas as particularidades de cadacaso, revoga-lo.

Em vistoria feita no local pela Administração Municipal, constatou—se que a área se encontra em estado de abandono. Em anexo neste PLC, encontram—se duastentativas de notificação ao Grêmio Recreativo Cultural Beneficente Escola de SambaCamisa Preto e Branco, que não respondeu a estas, mesmo com recebimento de ofícioassinado, conforme anexos,
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A concessão de direito real de uso e' um contrato pelo qual a
Administração transfere O uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular, comodireito real resolúvel, para que dele se utilize em fIns específicos de urbanização,
industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social (HELYLOPES MEIRELLES. Direito AdministrativoBrasileiro. 26“, Edição, atualizada. São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 485/490).

Por ter havido infração à lei que autorizou a concessão, e' mister queO local volte ao patrimônio público do Município.

Desta forma, o projeto obedece às leis vigentes, e após análise. estaE, Comissão opina pela APROVAQAO da presente propositura, aguardando sua votação eanálise do mérito pelo Plenário desta E. Casa de Leis.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2019.
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