
 

PARECER DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 071/2022 – EXECUTIVO  

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

05/08/2022 e encaminhado para parecer. 

 O projeto busca autorização legislativa para que o Executivo Municipal possa regularizar 

lotes decorrentes de programas de urbanização, pendentes de escritura pública de compra e 

venda, que foram transferidos para terceiros, mediante instrumentos particulares. 

 A matéria foi submetida a questionamentos junto a municipalidade, conforme consta da 

ata da comissão de 22 de agosto de 2022 e por força do ofício nº 291/2022 do Executivo 

Municipal, foram apresentados os esclarecimentos, dos quais destacamos o seguinte: 
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 Como se vê da manifestação da municipalidade, o projeto visa atender apenas os lotes 

destinados a residência e não contempla lotes industriais, sendo que tal resposta é bastante 

esclarecedora. 

 Contudo, a expressão contida no texto que visa ser normatizada diz: “Programa de lotes 

urbanizados”, daí surge a pergunta: Quais as características de um lote urbanizado?, s.m.j.  

entendemos que trata-se de uma área dotada de infraestrutura, ou seja, com vias de acesso, 

soluções para abastecimento de água potável e de energia elétrica e soluções de esgotamento 

sanitário  e de águas pluviais. Partindo deste princípio entendemos que poderia ser residencial, 

comercial ou industrial; mas, sabedouro da real intenção do Executivo, que é de apenas 

contemplar os lotes residenciais, conforme noticiado, apresentamos uma emenda, para que não 

paire dúvidas a respeito da extensão da aplicabilidade da norma municipal, se aprovada. 

 1 - EMENDA: Acrescenta o parágrafo terceiro no artigo 1º, que deverá conter a seguinte 

redação:  

“§ 3º. Lotes urbanizados: entende-se para os fins da presente lei como lotes 

urbanizados aqueles destinados exclusivamente para fins residenciais, cujo 

vendedor ou adquirente seja pessoa física; vedada a transferência administrativa 

de lotes urbanizados para fins industriais e comerciais, decorrentes ou não de 

programas de industrialização.” 

 

 Necessária ainda, uma emenda, visando garantir a lisura no negócio tabulado pelas partes 

interessadas na regularização, uma vez que, o projeto demonstra que a municipalidade figura 

apenas como mero facilitador e fomentador para que ocorra a regularização de lotes decorrentes 

de programas residenciais. 

 2 - EMENDA: Acrescenta o inciso IV – no artigo 4º, que deverá conter a seguinte 

redação:  

“IV – O adquirente, contemplado/beneficiário e terceiros integrantes da cadeia 

de contratos, apresentarão declaração com firma reconhecida, sob as penas da 

lei,  de não haver dívidas ou ônus sobre a pessoa ou sobre o imóvel a ser 
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transferido, respondendo solidariamente, em relação a eventuais créditos ou 

direitos, inclusive sucessórios,  de terceiros,  dívidas com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, ajuizados ou não, até a data da efetiva transferência junto 

a municipalidade,  com a exclusão da responsabilidade da Fazenda Pública do 

Município de Jardinópolis-SP, que figura apenas como mero fomentador e 

facilitador para regularização de lotes cuja propriedade está pendente de 

regularização.” 

 

 Feita as considerações e emendas acima, entendemos que o projeto preenche os requisitos 

da boa técnica legislativa, bem como, os da constitucionalidade.  

 

  Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 071/2022, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador, observadas as emendas acima. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 13  de setembro de 2022. 

 

 

(ASSINATURAS  ELETRÔNICAS) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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