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PARECER AO PROCESSO N.º 15110/2019 
 
 

A propositura em epígrafe, de autoria do Poder Executivo “Desafeta o imóvel 
de domínio público municipal que especifica-o como bem dominical e autoriza 
o Município doá-lo aos seus ocupantes”. 
 
Por efeito, o PL sob n.º 424/2019, ora em comento e sob análise, como 
epigrafado, desafeta o imóvel de domínio público municipal localizada na Rua 
Aline Mara Barbosa da Silva, no Loteamento Putim, correspondente a uma 
unidade habitacional de interesse social integrante do Conjunto Habitacional 
Nosso Teto, situada no Lote 03 da Quadra 02, com medidas, limites e 
confrontações descritos e caracterizados na Matrícula, Planta e Laudo de 
Avaliação inclusos no PL. 
 
Ainda, as despesas decorrentes da lavratura da escritura de doação, bem como 
o registro no cartório competente, correrão por conta dos donatários. 
 
Assim, no caso em questão, foram observadas as condições referentes ao 
impulso inaugural da matéria, bem como os ditames da LOM, em especial os 
preceitos de seus arts. 21 e 155, bem como os demais aspectos, como por 
espécie o devido processo legal e os preceitos da Lei n.º 10.406/2002, Código 
Civil Brasileiro. 
 
Ex Positis, sem qualquer embargo ao r. parecer jurídico desta casa, nos termos 
do artigo 55, do Regimento Interno desta Edilidade, ao que cabe à análise desta 
comissão, s.m.j,, esta propositura mostra-se perfeita e acabada, à luz do ato 
jurídico, com observância dos princípios da legalidade, motivação, finalidade e 
do interesse  público. 
 
Por derradeiro, cabe destacar que o aludido projeto encontra-se apto para 
apreciação majoritária do plenário, cuja decisão mostrar-se-à Magna e 
Soberana. 
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