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g'gFERÉNC -

PARECER Nº ajªx
PROIEro DE LEI COMPLEMENTAR Nº 80/19 - PREFEITO MUNICIPAL _
REVOGA A LEI COMPLEMENTAR N2989, DE 28 DE AGOSTO DE 2019,
QUE AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A
CONCEDER DIREITO REAL DE uso A FUNDAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO
APOIANDO A RECUPERAÇÃODE VIDAS— RAREV.

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objetol — revoga a
Lei Complementar nº 2.989, de 28 de agosto de 2019, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a conceder Direito Real de Uso a
Fundação de Ribeirão Preto Apoiando a Recuperação de Vidas — RAREV.

Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributos
indispensáveis a Si (inovação, generalIdade, asbtratividade, lmperatividade e
coercibílidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa
(substantivo da matéria regulada) e (C) final (prazo de vigência, havendo
revogação expressa e genérica de dispositivos no art. Zª), com 02 (dois) artigos e
04 (quatro) laudas, incluindojustificativaz,

Enquadra—se na competência do Município para legislar sobre
assuntos de interesse local (art. 30, inc. I, da CR), é pertinente à Lei
Complementar (inc. VIII, do ªlª, do artigo 35, da LOMRP) e de iniciativa
exclusiva do Alcaide (art.71, XVIII, "a" da LOMRP).

A matéria não lesa o estatuído no art. 195 da Carta Magna, no art.
24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 da Constituição
Bandeiranteª.

Nos termos da justificativa da projeção: in verbis

() Projeto de Lei Complementar tem por objetivo revogar a
Lei Complementar nº 2.989. de 28 agomo de 2019. que autoriza a Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto a conceder direito real de uso à Fundação de Ribeirão Preto

Apoiando a Recuperação de Vidas — RAREV.

Informamos que & refletida concessão apresentou um

impacto negativo junto à população. sendo necessária sua revogação.
' inc. I. do an. 7“, da LC 95/93.
º Art. 112 do RICMRP.
] TJSP: ADI nª 2083683-08,20i1826.0000 e ADI n“ 2l60527-96.2017.B.26.0000.
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Acrescentamos que a Administração Municipal &rá uma

nova anáIise quanto à solicitação de uma área pela Entidade, destinada à construção de

um local para a realização suas atividades.

Em peroração, não é a hipótese de emissão de parecer sobre o
mérito por esta Comissão (5 39, do art. 72, do RICMRP),

Estão obedecidos, portanto os critérios de constitucionalidade,
legalidade, regimentalidade, juridicidade e tecnica legislativa, e o PARECER
DESTA COMISSÃO É FAVORÁVEL ao proieto de lei complementar em análise,
pugnando- se que seja aprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis
(art. 36, do RICMRP).

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2019.
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