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Matéria: Projeto de Lei n. 075/2019
Ementa: ALTERAÇÃO DO ART. 1o DA LEI
8.519/19. RETIFICAÇÃO DA METRAGEM. ÁREA

PÚBLICO.DESAFETADA.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

IMÓVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei. n. 
075, de 11 de outubro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao 
art. 1o da Lei 8.519/2019, que autorizou desafetação de área de 1.354,00 m2 localizada no 
loteamento Tombini.

Os motivos constam em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente, a competência material para a presente 
proposição de lei é, sem dúvida, do Município de Carazinho, visto englobar matéria local 
(desafetação de imóvel pertencente ao município), não havendo vícios, portanto, neste 
particular. (Art. 30, inciso I, da CRFB1).

Correta, também, a iniciativa para se deflagrar o presente processo 
legislativo, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 
(Art. 29, inciso III, da Lei Orgânica Municipal2).

No mérito, o projeto visa alterar o art. 1o da Lei n° 8.519/19, que 
autorizou desafetação de área de 1.354,00 m2 localizada no loteamento Tombini.

Ao encaminhar a documentação oara o Registro de Imóveis foi 
verificada a existência de uma diferença de 01 (um) centímetro na confrontação oeste da 
áre_a desafetada (25,09m) com relação ao mapa e memorial descritivo do imóvel (25.10mL 
situação que o executivo pretende corrigir através da presente lei.

forma, cabe reiterar os fundamentos exarados na orientação 
técnica 104/2019, referente ao PL n. 033/2019, considerado viável.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela viabilidade técnico-jurídica do PL 075/2019,

É a fundamentação.

Art. 30 Compete aos Municípios:
^-legislar sobre assuntosde interesse local;

Art. 53 - Compete privativamente ao Prefeito: [...]
XX! - administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de
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É a conclusão, salvo melhor juízo. 

Carazinho (RS), 15 de outubro de 2019.

Mateus ia Casali
Assessor Jurídico da Mesa Diretora 
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