
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 5248/2021

EMENDA Nº 01

Altera a redação do § 2º do art. 11-A e acrescenta
parágrafo único ao 11-B do Projeto de Lei nº
5248/2021.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º Altera a redação do § 2º do Art. 11-A do Projeto de Lei nº 5248/2021
que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 11-A…………………………………….

§2º A notificação do titular da concessão será feita através de notificação
pessoal, ou por meio de carta com aviso de recebimento, precedida da abertura de processo
administrativo, em que será oportunizado ao titular da concessão o direito ao contraditório e
a ampla defesa.”

Art. 2º Acrescenta o artigo parágrafo único ao art. 11-B, do Projeto de Lei nº
5248/2021 com a seguinte redação:

“Art. 11-B…………………………………….

Parágrafo único. Para que ocorra a declaração de caducidade por falta de
pagamento das taxas de que trata o art. 5º desta lei, também deverá ser realizada a
notificação do titular, pessoal, ou por meio de carta com aviso de recebimento, precedida da
abertura de processo administrativo, em que será oportunizado ao titular o adimplemento
dos débitos.”

Art. 3º Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

Câmara Municipal de Patos de Minas, 21 de junho de 2021.

João Batista Gonçalves – Cabo Batista
Vereador



JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem o objetivo de possibilitar aos titulares de concessões de
terrenos nos cemitérios públicos municipais, a oportunidade de sua regularização perante a
municipalidade.

Note-se que no projeto de lei original as notificações dos titulares se daria por
meio de edital de chamamento, publicado no Diário Oficial do Município, e colocado em
local visível nos cemitérios municipais.

Porém, grande parte dos titulares das concessões possuem idade avançada, com
restrição de acesso ao diário eletrônico. Assim, com a aprovação das alterações propostas,
seria efetivado o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.


