
Expediente 0639/2021 Projeto de Lei do Executivo nº   051/2021 

 

PARECER JURÍDICO 

 

Referências Legislativas: 

Constituição Federal, art. 30, inc. I; 

Lei Orgânica: Artigos 11, inc. IV e inc. XXX, art. 134 e art. 

152, inc. I. e XXV; 

Lei Municipal 8.330/2015. 

Regimento Interno:   Art. 136,   art. 144. 

 

DO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE: 

 

O  Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal encaminha para 

apreciação deste Poder Legislativo projeto de lei que tem por finalidade 

revogar a lei municipal 8.330/2015,  e afetar imóvel como área verde, 

seguindo recomendação do Ministério Público,  conforme justificativa que 

acompanha o projeto. 

 

A  proposição tem o seguinte conteúdo: 

 

“Art. 1º. Fica revogada a lei 8330 de 24 de setembro de 2015, 

que autorizou a desafetação e a alienação do imóvel 

transcrito abaixo:  

"UMA ÁREA RESERVADA PARA COBERTURA VERDE, situada 

nesta cidade de São Leopoldo/RS, no Bairro Feitoria, no 

Loteamento Saldanha, com a área superficial de cento e 

trinta e dois metros quadrados, cinco decímetros 

quadrados e sessenta centímetros quadrados (132,056m²), 

na quadra B da planta respectiva, quarteirão formado 

pela Av. Feitoria e ruas "A", "B", e Gastão Georg, medindo 

dezesseis metros e quinhentos e quatro milímetros 

(16,504m) de frente, ao sul, na rua "A", lado par de 

numeração dos prédios, dezesseis metros e três milímetros 

(16,030m) a leste, na divisa com área reservada para 



edifício público, do Município de São Leopoldo; e, 

finalmente, vinte e dois metros e noventa e nove 

centímetros (22,99m) a noroeste, a dividir-se com o lote 

doze (12) e parte do lote onze (11), ambos de Rui 

Saldanha Silveira e Outra, distando esta última face ao 

correr da rua "A", vinte metros e vinte centímetros (20,20m) 

da esquina com a Avenida Feitoria, lado ímpar." Matrícula 

nº 37.021.  

Art. 2º. O imóvel transcrito no artigo 1º fica afetado como 

área verde.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

 

Conforme arts. 134 e 152, inciso I combinado com o inciso  

XV da Lei Orgânica é da Competência do Sr. Prefeito a iniciativa das leis,  

especialmente as gravadas com competência privativa,  como é o caso 

em análise.   

Com efeito,  o art. 152, inciso XXV estabelece competência 

ao Prefeito para providenciar a administração dos bens do município. 

Portanto o projeto é formalmente constitucional.  

 No plano constitucional o projeto está amparado pelo art. 

30, inciso I,  que estabelece competência aos municípios para legislarem 

sobre assunto de interesse local. É o caso.  O que, aliás, pelo princípio da 

simetria vem reproduzido no inciso XXX do art. 11 da Lei Orgânica 

Municipal. 

Ademais,  conforme art. 11, inciso IV,  compete ao Município 

administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los aceitar doações, legados e 

heranças, e dispor de sua aplicação.  

Assim revogar lei que desafetava uma área pública,  

retornando o bem ao status quo para novamente ser afetado como área 

verde,  é matéria de interesse local. 

Portanto, o projeto é formal e  materialmente constitucional,  

e como tal merece trânsito. 

 

DO PROCESSO LEGISLATIVO: 

A aparente inexistência de vícios de origem e legalidade 

não impede a apreciação das Comissões Permanentes competentes.  



A deliberação é por maioria simples conforme art. 144 do 

Regimento. 

É como opino. 

São Leopoldo, 25 de maio de 2021. 

Jefferson Soares, 

Consultor Jurídico. 


