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Estabelece a outorga onerosa de alteração
de uso do solo no Município de Porto
alegre.

'3
Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria

do vereador Mauro Pinheiro.

O mencionado Prometo de Lei, prelíminarmente, examinado pela douta
Procuradoria desta Casa que, na fl. 05, manifestou-se no sentido de que a matéria
objeto da proposição se insere no âmbito de competência municipal, inexistindo
óbice jurídico para a tramitação da matéria.

Assim, acolhemos o teor do Parecer Prévio da Procuradoria desta

Câmara, com a recomendação de prosseguimento do Prometo de Lei em comento.

Isso posto, concluímos pela inexistência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Prometo.
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Sala de Reuniões, 1 1 de março de 2019

Aprovado pela Comissão em L Í
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

DECLARAÇÃO DE VOTO AO PARECER DORELAIORN' /19-CCJ

Vem a esta Comissão, para parecer, o PLL 069/1 8 (Proa. 0783/18),
de autoria do Vereador Mauro Pinheiro, que visa estabelecer a "ou/erga onerosa
ie alteração de uso do solo no Município de Porto .4.legue" , consoante pxev\.sao

contida na Lei Federal n.9 1 0.257/2001 (Estatuto das Cidades).

Neste pedido de vista observamos que
Bê!!!rEZa..jurídica, para que a proposta do eminente
sua tramitação legislativa, fulcro no Art. 55 e seu
75, inciso 11, ambos da Lei Orgânica do
como combinando outros dispositivos,
inciso Vll do Art. 202, todos da LOM.

e

Entretanto, cabe salientar, que tramitou proposição nesta Casa
Legislativa, para regular o chamado "solo criado", ou o /arfa o grosa do
«aegZe...gg..Ce!!agc!!&, e foi aprovada através do PLCE n.P 01 1/2018 (Proa
0856/18)i., com emendas, e hoje aguarda sanção do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal.

Sendo assim, a proposição
estabelecer a owíorga o grosa
cr/ado" que tem previsão na Lei

do eminente

Ante ao exposto, concluímos pela inexistência de óbice de
natureza jurídica para a tramitação do Prometo, sendo esta a minha DECLARAÇÃO

.,4"0Ü/@Õe .«óm i.. '" erga ."'rosa do d/«//. de -«./««/« - Ma«f.@/. & -p.,'.


