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Mesópolis/SP,23 de Outubro de 2015.

Oficio nO.156/2015

EXMO SR.

ELTON APARECIDO DA SILVA MILANI

0.0. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente:

Tenho a presente finalidade de dirigir a Vossa
Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI N°020. DE 23 DE OUTUBRO
DE 2015. "Autoriza o Executivo Municipal a alienar (01) uma área de 36.300
mts2, situada na Área de Lazer 11",para apreciação dessa colenda Câmara de
Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este projeto de lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos
sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N°020. DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.

"Autoriza o Executivo Municipal a
alienar (01) uma área de 36.300
mts2, situada na Área de Lazer li".

ARTIGO 1° - Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar uma
área de 36.300 mts2 objeto da matricula 34.933 de uso Dominai, que serão
transformados em lotes e serão vendidos em momento oportuno.

§ 1° - O dinheiro das vendas dos lotes serão repassado para o
Instituto de Previdência do Município de Mesópolis - IPREM, para o pagamento
do reparcelamento e parcelamento do IPREM, com isso iremos levar em dia os
pagamentos de Contribuição Patronais, Funcionais e Parcelamentos.

ARTIGO 2° - Caso haja valor remanescente da venda de referida
área, fica autorizado a utilização de tais proventos na infra-estrutura, que será
necessária no local a ser vendido, bem como para aquisição de novas áreas
nesta municipalidade, equipamentos e veículos úteis à administração; Também
deixa a ressalva de poder utilizar valores remanescentes em benfeitorias e
melhorias em prédios públicos já existentes.

ARTIGO 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mesópolis - SP, 23 de Outubro de 2015.

fvtpL
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal



. -

PARECER CONJUN10 DAS COMISSÕES (JUSTIS'A E REDAÇÃO, FINANÇAS E
ORÇAMENTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE MESOPOLlS.

Nós membros das Comissões de Justiça e Redação' e Finanças e' Orçamento da
Câmara Municipal de Mesópolis, nas reunimos nesta. data às 20h:00mm (vinte horas), .

- em Sessão. Ordinária, no recinto da Câmara Municipal de, Mesópolis para proceder
Parecer do PROJETÓ DE LEI N°Ô20. DE 23 DE OUTUBRO DE 2015. "Autoriza o
Executivo Municipal a alienar (01) uma área de 36.300 mts2, situada na Área de Lazer

- 11".

E EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:

Somos de Parecer favorável à Aprovação do PROJETO DE LEI N°020. DE 23 DE
OUTUBRO DE 2015. "Autoriza o Executivo Municipal â alienar (01) uma área de
36.300 mts2, situada na Área de Lazer 11".Em sua totalidade, vez que 6 mesmo trata-se de
matéria constitucional e que preenche os princípios orçamentários deste Muniçípio ..

,
Câmara Municipal de Mesópolis - S.P., aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro
de 2015. '
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JosÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES
OAB/SP.N° 78.762

PARECER JURIDICO
PROJETO DE LEI N° 020, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSULTA: A Comissão de Legislação,
Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Mesópolis,
consulta sobre a legalidade acerca do Poder Executivo
aliena r á rea de uso domi na 1 pertencente ao Município, com
destinação dos valores auferidos para o Instituto de
Previdência do Município de Mesópolis-SP IPREM para
pagamento de reparcelamento e parcelamento e dá outras
providências.

PARECER: Trata-se de projeto de Lei que
visa autorizar o Poder Executivo alienar área de uso
dominaI pertencente ao Município, para

ao
pagamento
Instituto

de
reparcelamento e parcelamento junto de
Previdência do Município de Mesópolis-SP - IPREM.

Entendemos perfeitamente legal e
constitucional a disposição contida no Projeto de Lei em
apreço, já que a matéria não vislumbra impedimentos no que
tange autorizar o Poder Executivo alienar área de uso
dominal pertencente ao Município, para
reparcelamento e parcelamento junto ao

pagamento
Instituto

de
de

Previdência do Município de Mesópolis-SP - IPREM, pois, nos
termos do art. 44 da Lei Complementar nO 101/2000, é

permitido, corno exce o, a apJ icação de receita de capital
derivada da alienação de bens públicos se destinados por
lei ao req Lrne próprio dos servidores públicos, o que se
enquadra referido projeto de Lei.

É certo ainda, que se tratando de
Projeto de Lei, mister se faz passar pela aprovação do

JOSE ROBERT
OAB/SP.

de 2015.

Legislativo, "in ce s u", a Câmara

t o parecer,

ARE Z URD IALE S
78.762

Escritório: RII;l XV de Novem bro, n." -1-1-50, Sala OI - Fone - (O17) 3651-3166
c-m ail: ul·dinles((vi1i]Sl2,Orl'..l)_t: - Palrneirn d'Oeste-SP.
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