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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
21/2020

Matéria: PL 07/2020
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA DO 
PREFEITO MUNICIPAL CORREÇÃO MATERIAL. ALTERAÇÃO 
DAS CONFRONTAÇÕES DE ÁREA JÁ DESAFETADA POR LEI 
EM VIGOR. VÍCIOS INEXISTENTES. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei ne 07, de 20 de fevereiro de 2020, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que Dá nova redação ao art. I9 da Lei Municipal n9 8.519/2019, que 
autorizou desafetaçõo de área e revoga a Lei Municipal n9 8.562/2019.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei objetiva corrigir a confrontação norte do lote, que 
apresenta uma diferença de três centímetros em relação ao mapa e memorial descritivo, a fim de 
viabilizar o registro no Registro de Imóveis.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local1, e a iniciativa legislativa é concorrente entre os poderes, sendo legítima a sua 
apresentação pelo Prefeito Municipal.

O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, uma vez não se 
tratar de matéria que deva ser veiculada mediante lei complementar2.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1o - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
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No mais.

A correção a texto de lei já em vigor considera-se lei nova, de modo que 
pertinente a previsão de prazo para a entrada em vigor (art. B®), sob pena de incidência da regra 
geral constante no art. 1- do Decreto-Lei nç 4.657/1942 (LINDB).

De mais a mais, considerando que a futura lei apenas corrige as 
confrontações de imóvel já desafetado, sem alterar a área e sem autorizar a alienação da mesma, 
não há que se falar em condutas vedadas impostas aos agentes públicos em ano eleitoral, como 
enquadrado no § 10 do art. 73 da Lei das Eleições.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PL n5
07/2020.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 02 de março de 2020.

LUÍS FERNANC bj 
Procurador dodíJ 

Matrícul 
OAB/R$S

BOURSCHEID
[der Legislativo 
50020 

Í3.542

§ 2o - As emendas de Iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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