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PROJETO DE LEI n.82, de29 de agosto de 2019.

"Alleru o Panígrafo Único do arligo lo da Lei Municipat n.
1.320/2019 e dá outas provitlências".

a cÂlvren{

MUNICIPAL

DE

BARREIRAS,

ESTADO DA BArrIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova a seguinte lei.

Art. l" - O Parágrafo único do artigo 1., da Lei Municipal n. 1.320t2019,

passa a vigorar de

acordo com a seguinte redagão:

Parágnfo único: Aplicam-se ao Programa Manicipal de Regutarização Funrtitíria,
subsidioriamenre, lodas os disposições previskn na Lei Federal n
.977/2009 e suas
allerações constonres na Lei Federal n. 13,46s/2017 e demois leis especíJicas
lederais,
estaduais e municipttis.

AÍa.20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições
em contrário, porventura existentes.

Sala das sessões, 29 de agosto de 2019.

ALNIER
Vcreador - DEM
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ruSTIFICATIVA
Trata-se de projeto que altera o Parágrafo Único do

artigo I " da Lei Municipal n. 1.32012019 e dá ouras providências.

Referido projeto de lei, mostra-se necessário, tendo
em vista que a Lei

Municipal n. I .32012019, dispõe que, subsidiariamente,

as disposições

previstas na Lei Federal n. 11.97712009. Entretanto, alguns dos artigo contidos referida

lei federal, fora revogado pela Lei Federal n. 13.46512017.

Assim, a presente alteração se faz necessária para
adequar a norma municipal à atual realidade, tendo em vista as modificaçôes sofridas na

legislação federal, que dispõe sobre a regularização fundiilria rural e urbana.

Tendo em vista o alcance social da medida espero que
o presente Projeto de Lei seja acolhido e aprovado nessa E. Casa Legislativa.

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição
à análise e aprovação desta Casa

Legislativa.

Sala das Sessões, 2910812019.

I

ALNIER
Vcreador

-

VEIRA

DEM
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