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PRESIDENTE 

PARECER FAVORÁVEL COM EMEND 

NIODIFICATIVA DA COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

FINAL AO PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA DO EXECUTIVO N° 

03/2019 DE, INICIATIVA DO 

EXECUTIVO, QUE ALTERA O ARTIGO 

1° DA LEI N° 2.208, DE 2097, PARA 

CONIPLEMENTAÇÃO DAS 

5,NFORM AÇÕES QUE IDENTIFICAM O 

REGISTRO ?üBLICO DO /MÓVEL 

OBJETO DA CESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, E DÁ OUTRAS 

:13ROVIDÊNCI A.S. 

1. RELATÓRIO: 

Trata-se do projeto de Lei Ordinária de Inlelati-va do Executivo n° 03/2019 de Autoria 

do Executivo, que altera artigo 1° da Lei r 2.202, de 2C17, para complementação das 

informações que identificam o registro público do imóvel objeto da cessão de direito real de 

uso, e dá outras providências. 

seu:: di;posit'vw :nforma, que o referido Projeto de Lei tem por objetivo a inclusão 

de info rações comtIlernentares que identificam o imovel e seus dados de registro. 

II, EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

Inicialmente, observa-se que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e 

concisos, em lirgu? --,F.ek- nal. e ortografia eficial, devidamente subscrito por seu autor, tudo 

na concorrr'dade do disposto no art. 14.9 do Regimento Interno da Câmara Municipal de .̀" , 

Vitória da Conquista — BA Lei Complementar n°. 95/98. 

Nota-se lu( articeloa justitizativa escrita, atendendo ao di osto no 

149 da mestn? norm?. t-eairrental. 
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Ademais. percebe-se que a distribuição do texto também está dentro dos padrões 

exigidos pela técnica leásiativa, não merecendo qualquer reparo. 

jf .. .r• s os requisitos de admissibilidade. 

III. VOTO: 

Com =...t-eito, essa proposição legsl.ativa encontra-se amparado na Constituição federal, 

que asGegura aos Municípios legislar sobre matéria de interesse local, bem como, a Lei 

Org.=1::!: -a 1 :. Mi ii . io. e se depreende dos dispositivos citados a seguir: 

"Art. 30. Compete aos Municípios: 

f- sobrr assuntos de interesse local;" 

"Art. 6" Compete ao Município elaborar e promulgar 

sua Lei Orgânica e legislar sobre assunto de interesse 

local, especialmente: IV - administração, utilização e 

aliena çãc de seus bens;" 

Desse modo, percebe .e que a obrigação imposta pelo projeto de Lei em análise, trata-

se de manife-;tacão da competência Municipa'. . Ademais, o referido projeto de Lei apenas 

visa urra ,:cirrecão de um erro formal de digitação. não alterando nenhum dispositivo ou 

nenhuma condição 32 doa'ão. apenas fazendo uma alteração no "número de registro de 

imóvel", 

eví.r.. rue a lei QUe promove a doação já fora discutida, 

process3 ,-i, n vada e saneicnada. n.o l'avendo aqui necessidade de analisar a doação por 

si só. 

Por fim. mia-lio à ;ri,-.•iativa parlamentai do referido projeto, também não se observa 

vício Ae incnnstitueion_alidacle ou legalidade, haja vista que a legislação admite que a 

iniciau73 de Municipal: 
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I - iniciar o processo legislativo nas seguintes hipóteses: 

c) c . estruturação e atribuições das Secretarias, Subprefeituras 

e á c;tos de Administração Pública e alteração das existentes, assim 

como elaboração das normas sobre o seu .filncionamento;" 

Cabe informar que ()cor= um erro grafico na ementa do projeto, uma vez que 

identifica 3 lei como srnc' de no de 2007, contudo a lei é do ano de 2017, portanto esta 

comissão requer que seja olhi‘Ja. urna EMENDA MODIFICATIVA na ementa do presente 

projeto de lei, passando a ter a seguinte redação: 

"Altera e artigo 1' da Lei n° 2.208, de 2017, para complementação 

(rï9 r9rmações que identificam o registro público do imóvel objeto 

da - sã.c de direito real de uso, e dá outras providências'." 

I- PARECER: 

Diante dos próprios fimdamentos expostos, somos favoráveis à aprovação do Projeto 

de Lei n° 03/2019, por çtst-Ir en-! consonância com a República Federativa do Brasil desde 

que acolhida a EMENDA ODIFICATIVA supra mencionada. 

Pler ário Veea)ert Cu,- nem Lúcia, 13 de junho de 2019. 

Comissão de Constituicãe,, Justiça e Redação Final 


