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Ementa do Piojcto de Lei: Dispôe sobre recebimento de bens imóveis por meio de dação em
pagamento de bens imóveis, como foÍna de extinção de créditos não tribuúrios e dá outas
providências.

Relatório:

A matéria em anrálise tranrita nesta Casa Lsgislativa, por iniciativa do Prcfeito
Municipal, sob a forma de Projeto de Lei. tendo como objetivo dispor sobre recebimento de bens

imóveis por meio de dação em pagamerlto de bens imóvgis, como forma de extinção de cÉdilos
nào tributiirios e dá outras providências.

Presentemente o Projgto encontra-se nesta Comissão, conforme distribuição
regimental, estando, sob a responsabilidade desta Relatoria, paIa ex,ur€ da sua

constitucionalidade e viabilidade regimental.

Aspecaos Jurídicos;

Conforme Parecer lnformativo ns 001/2021, do Senhor Assessor Jurídico da

CâmaÍa de Vereadores, quanto ao aspccto formal em si, salvo melhor júzo, dgstaça-se que o
Projeto de Lei em epigrafe atefld€ aos requisitos legais inerentes a espécie, contendo no mesmo a

sua justificativa, a indicação dos créditos não tribut;ários aos quais a dação em pagamento

pretendida fani frente, os referidos exercÍcios financeiros nos quais se originaram [ais créditos,

bem como a expressa menção aos imóveis a serem recebidos, com a indicação das respectivas

marículas (nq 2.147 e 5.797)junto ao Cartório de Registro de Imóveis local.

Conclusão:

Considerando os fundamentos legais e consdtucionais, bem como o ajuste da

matéria à rormas formais da técnica legislativa e debate realizado nestâ Comissão. a qual se

manifesta favoravelmente à tramitáção da matéúa.

Este é o Parecer.

Sala "Scverino Siivcira" da de Vereadores de Lavras do Sul, 26 de
janeiro de 2021

Vereador cntc

- Relator

iana Revisor


