
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTEDE

Constituição, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

ªEFERÉNCIA
PARECER Nº lºi.5
PROIETO DE LEI _COMPLEMENTAR Nº 45/19 - PREFEITO MUNICIPAL -
ALTERA A REDAÇAO DA ALÍNEA "A" Do ARTIGO 1º DA LEI Nº 4593, DE
01 DE ABRIL DE 1985, ALTERADA PELA LEI Nº 4722, DE 13 DE
NOVEMBRO DE 1985, QUE TRANSFERIU DE CLASSE DE BENS PÚBLICOS
DE uso COMUM PARA A CLASSE DOS BENS DOMINICAIS ÁREA DE TERRA
No MUNICÍPIO, CONFORME ESPEClFlCA

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objeto1 — altera a
redação do artigo lº, da Lei Municipal nº 4.772, de 13 de novembro de
1985, que transferiu de classe de bens públicos de uso comum para a classe
dos bens dominicais de terra do município, conforme especifica.

Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributos
indispensáveis a si (inovação, generalidade, asbtratividade, Imperatividade e
coercibilidade) e as partes (a) preliminar (epIgrafe e ementa), (b) normativa
(substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência, havendo
revogação expressa e genérica no art. 29), com 02 (dois) artigos e 08 (oito)
laudas, incluindo justificativaº.

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 519, do artigo 35, da LOMRP) e de iniciativa
exclusiva do Alcaide (art.71, XVIII, ”a" da LOMRP).

Nos termos da justificativa da projeção: ipsis litter/s

A && foi concedida no Estadº dz: São Paulo sob

umdatíóadc de Cºncessão de direito real de uso destinada & cmstzuçào de rádio
de Postos de Bombeirºs. mime artigo 3“ da Lei“ nº” 4.593. de ªi de abril: de
3935.

0 9ª Gmpamenm ªºs: Bombeiros cmminhnu oficio à

Administração Municipal solicitauío 'a regulªrização da akaaka D— da área

constante na alínea “a” do artigo lª. da Lei nº 4,5931985. pois havia divergência
nas metragem entre a área descrita :: :: área concedida.

' inc. I, do art. 7º, da LC 95/98.
º Art. i 12 do RICMRP.
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lm)
.A Prefeitura Munic.—ipa!pmviámcim: & emanaçãoda

matrix:uia nº 192.365, junta ao tº Canário Registro de imóveis de Ribeirão Preta
bem como atuaiimu o cadastro úo isnúwzl. junto aos Órgãos municipais,. com as
devidas cºrreções,

Com bem ressaltou a justificativa, a Prefeitura Municipal foi
instada pelo 9ª Grupamento de Bombeiros do Estado, sede Ribeirão Preto,
para a regularização da indigitada área, o que se operou tanto no lºCartório de Registro de imóveis de Ribeirão Preto quanto nos órgãos da
Administração Pública municipal.

Noutro giro, 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.

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

Sala das Comissões, 2 de julho de 2019.
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3 TJSP: ADI nº 2083683—0820178.26.0000e ADI nº 2160527-9620178.26.0000.


