Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO.
Referente Projeto de Lei do Executivo Municipal 013/2020, que “AUTORIZA A
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE IDENTIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Vereadores
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei apresentado pelo Executivo Municipal, com o objetivo
de receber autorização do legislativo para vender onze imóveis, através de licitação na
modalidade de concorrência. Os imóveis de propriedade do Município de Iporã do
Oeste/SC, estão descritos nas matrículas citadas no artigo 1º e anexadas ao projeto,
acompanha cópias da documentação de cada imóvel com a avaliação mercadológica.
O projeto de Lei foi protocolado no dia 17 de agosto de 2020 e lido em sessão
ordinária do mesmo dia. Foi avaliado pelas comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final que emitiu parecer favorável e pela Comissão de Finanças e Orçamento
que emitiu parecer contrário alegando que não haveria necessidade pública no ato de
alienar patrimônio.
Seguindo a orientação regimental, o Projeto de Lei encontra-se nesta comissão,
onde aguarda parecer para seguir tramitação na forma regimental.
É o Relatório.
II – PARECER

a) Das Emendas
Os senhores Vereadores não apresentam Emenda ao Projeto de Lei nº
013/2020.

b) Da análise de Mérito
Considerando que os imóveis elencados neste Projeto de Lei, na sua maioria,
não conservam mais a sua qualificação na forma que a lei determinou e não
permanecem mais afetados ao serviço público para o qual foram destinados;
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Considerando que a maioria dos lotes públicos elencados e destinados para a
alienação no projeto de lei, são imóveis que há anos foram desincorporados de suas
funções sociais e públicas e, da forma como se encontram, também não atendem ao
interesse público.

III CONCLUSÃO
Após a análise do Projeto de Lei do Executivo 013/2020, considerando o parecer
jurídico desta casa legislativa e também acolhendo as considerações da Análise do
Mérito, nosso parecer é favorável pela tramitação em Plenário.
É o voto
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste – SC, Sala da Comissões, em
31 de agosto de 2020.
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