
 

Gramado, 03 de Dezembro de 2021.

 

Ofício Geral nº 037/2021

Assunto: Diligência - PLO 109/2021

De: FELIPE CATANI/

 

Para: Sr. Prefeito Nestor Tissot

Senhor Prefeito,

À pedido da Comissão de Legislação e Redação Final, a qual, no uso de suas atribuições legais, na
análise do PLO 109/2021, o qual requer autorização legislativa para “Autoriza o Município de Gramado
a desafetar imóvel de sua propriedade e conceder permissão de uso do bem imóvel, e dá outras
providências.", que foi protocolado nesta Casa Legislativa em 19/11/2021 e lido na sessão ordinária de
22/11/2021, seguindo para essa Comissão em 02/12/2021, requer sejam realizadas as alterações
necessárias, conforme elenca:

Sejam atendidos os apontamentos do IGAM, nos termos da Orientação Técnica 29.928/2021, em
especial os itens que seguem: "

"III. Analisando o projeto de lei 109/2021, podem-se tecer as seguintes considerações:

 

(...)

c) pela redação dada no art. 1o do projeto, busca-se a desafetação integral do imóvel, com área de
16.282,80 m², para permitir o uso de somente área total de 130,38 m².

Documento publicado digitalmente por FELIPE CATANI em 03/12/2021 às 11:12:19. 

Chave SHA256 para verificação de integridade desta publicação c81e972e8609b61cd1e25033b5c2d4ebbb2acc2547337ae31790df3afc4f7d7d. 

A autenticidade deste poderá ser verificada em https://legis.gramado.ecbsistemas.com/autenticidadedoc, mediante código 037 e Ano: 2021.  

 

O Documento ainda não recebeu assinaturas digitais no padrão ICP-Brasil.



d) o art. 4º do projeto indica que o prazo da permissão de uso será por quatro anos, com possibilidade
prorrogação por igual período. Contudo, § 2º da cláusula segunda da minuta do “contrato de permissã
remete ao art. 57 §§ 1º e 2º da Lei no 8.6662 , de 21 de junho de 1993, o que pode gerar conflito de
interpretação, em especial porque não se mostra compatível com o objeto do ajuste as disposições
contidas no § 1º. Melhor harmonizar os textos."

Ainda, que seja esclarecido aos Vereadores sobre a tramitação do Inquérito Civil
01774.000.091/2017.

Diante do exposto, consoante às prerrogativas desta Casa Legislativa e dos seus Vereadores, que
representam os interesses da comunidade e tem o dever de primar pelo cumprimento das normas legais e
de exercer o controle externo do Poder Executivo, solicitamos prestar as informações requeridas,  no
sentido de esclarecer as dúvidas suscitadas por esta Comissão, para melhor compreensão sobre a
proposição em análise

Colocamo-nos à disposição para o necessário, reiterando votos de estima e consideração. 

 Atenciosamente,

__________________________

Professor Daniel

Presidente do Legislativo Municipal

 Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Gramado

Sr. Nestor Tissot
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