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COMISSÃO PERMANENTE DE

Constituição, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

&FERÉNCIA;
õ ?Á/PARECER Nº

PROIEI'O DE LEI COMPLEMENTAR Nº 90[19 — PREFEITO MUNICIPAL -
ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO lº DA LEI Nº 4014, DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1981, ALTERADA PELA LEI Nº 4838, DE 14 DE MAIO DE
1986 E PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125. DE 01 DE ]UNHO DE 1992,
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do Exmo. Sr, Prefeito
Municipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objetoª — altera a
redação do artigo lª da lei nº 4014, de 30 de novembro de 1981, alterada
pela lei nº 4838, de 14 de maio de 1986 e pela lei complementar nº 125, de
01 junho de 1992, conforme especifica.

Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributos
indispensáveis a si (inovação, generalidade, asbtratividade, lmperatividade e
coercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe & ementa), (b) normativa
(substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência, havendo
revogação expressa e genérica no art. 39), com 03 (três) artigos e 13 (treze)
laudas, incluindo justificativa?

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 5142, do artigo 351 da LOMRP) e de iniciativa
exclusiva do Alcaide (art.71, XVI“, “a" da LOMRP).

Nos termos da justificativa da projeção: ipsis litter/s
0 mesmu: pmjclo de lei wmplemmmr tem por objetivo

xltmf & redação do artigo iª da Lei nº 4.0!4, de 30 de novembro de l981. alterada pela
Lei nª 4.838. de N de maio de 1986 e pela Lei Complementar nº DS. da OI de junho de

1992, que autorizou a doação de áreas institucionais à Fazenda do Estado. para
construção de escola de lº e 2“ graus. «informe infomações do processo administrativo
nº 2018.01359l .7.

As áreas institucionªis. situada no (30:13qu Habitacional
Adelino Simioni. está mupnda pela Escola Estadual “Deputado Orlmdn lui-ca”.

' Inc. 1, do an. 7“, da LC 95/98.
1 An. ll2 do RICMRP.
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Para regularização de titularidade das áreas. a Secretaria de

Estado de Educação solicitou, através do Oficio nº IS3AQDISGD, cópia em anexo. a

nbemu'a dn mmm: individualizada. que foi providenciada pela Adminisiração

Municipal — imª institucional “WI" matricuia 189.476 medindo 8.049.23 metros

quadrados. área institucional “WE" matrícula ”9.477 medindo 2.820,00 metros

quadradose irea institucional “WB" matricula [89.478 medindo 10.4I8.04. todas do I"-

Canório de Registro de Imóveis.

Por este motivo. a Administração Municipal providenciou «»

desdoko da área inslitucional “WS“ (matricula 189.478). Iicundn pena da am medindo

1.54I.60 um quadrados : oulm parte— área (remanescente) medindo 8.876,44 metros

quadrados com cadastro municipal 500604 :: mnIricuIanº 193.3 ló (anexa).
! , dª» .

Pam da área inslíwcionai *wz“: medindo 1.541.69'Ínvemk

quadrados e a área ímlimcicmais "WTv foram agiminadas & área institucional “WI".

passando a ser uma única área insiiiucionai medindo I2.410,83 metros quadrados com

cadasu'o municipal 505.56 e matrícula nº 1933 IX (unem) do lº Canário de Registro de

Imóveis.

Trata-se, portanto, de lei corretiva, vez que adequa o texto da
norma sob alteração à realidade fática.

Além disso, a matéria não Iesa o estatuído no art. 195 da Carta
Magna, no art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art, 25 da
Constituição Bandeiranteª.

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionaiidade,
legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa, e o PARECER
DESTA COMISSAO É FAVORÁVEL ao Droieto de lei complementar em análise.
pugnando—se que seja votada pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis
(art. 36, do RICMRP).

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2019.

ISAAC ANTUNES
Presidente
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