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 LEI Nº 996/2017-GP. 

 

 

 

 

Revoga na sua totalidade a Lei n. 963/2016 e 

concede o efeito repristinatório às Leis 

148/2001 e 388/2005, bem como ao Decreto 

n 002/2012. 
 

 

O VICE-PREFEITO EM EXERCÍCIO NO CARGO DE 

PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Breu Branco aprovou e ele 

sanciona e manda que se publique a seguinte lei: 

 

Art. 1º) Fica revogada, na sua totalidade, a Lei n. 963/2016. 

Art. 2º) - Fica concedido o efeito repristinatório às Leis n. 148/2001 e 

388/2005, bem como ao Decreto n. 002/2012. 

Art. 3º) Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, ESTADO 

DO PARÁ, aos (24) vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2017. 

 

 

 

DIEGO KOLLING 

Prefeito Municipal  
 

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Gabinete do 

Prefeito, na mesma data. 

 

 

                        MARCIO ABREU SOUSA 

           Chefe de Gabinete  
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MENSAGEM 

 
 
 
Exmo. Sr. 
Ver. HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO 
DD. Presidente da Câmara Municipal. 
Nesta. 

 
 

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa e. Câmara o 

incluso projeto de lei que revoga na sua totalidade a Lei n. 963/2016 e concede o efeito 

repristinatório às Leis Municipais 148/2001 e 388/2005, bem como ao Decreto n. 002/2012. 

A presente propositura tem seu fundamento tendo em vista que 

quando foram feitas as mudanças ocorridas da Lei n. 963/2016, de 07 de julho de 2016, no seu 

artigo 1º, incisos I e II, fugiu-se do objetivo anteriormente proposto no que tange ao regramento de 

emissão de títulos definitivos de domínio pleno de imóveis urbanos. 

A figura prevista no art. 29 da Lei Orgânica Municipal de Breu 

Branco tem o escopo de cumprir com os fins habitacionais e demais interesses de cunho público. 

Nessa tessitura, as novas disposições locais quanto à matéria tem o condão de inviabilizar tal 

objetivo. 

A correção do problema é medida que se impõe urgentemente, 

mas requer a cautela para revogar a Lei supracitada, além de conferir o efeito repristinatório às 

Leis e ao Decreto que foram revogados na Lei 963/2016. 

O efeito repristinatório se faz necessário tendo em vista ser um 

instituto jurídico da técnica legislativa pelo qual se restabelece expressamente a vigência de uma 

norma revogada, pela revogação da norma que tinha revogado. 
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A repristinação pode ser compreendida como uma restauração, ou 

seja, uma forma de se voltar a dar vigência para uma situação do passado, que não estava sendo 

utilizada, por ter sido anteriormente revogada. 

Portanto, é a restauração da vigência de dispositivo legal 

anteriormente revogado. 

Em assim sendo, esperando que o presente projeto receba 

acolhimento nessa c. Casa de Leis, nos termos do art. 89, §3º, da Lei Orgânica do Município de 

Breu Branco, subscrevo-me enviando a V. Exa. os meus protestos de estima e apreço. 

  

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, ESTADO 

DO PARÁ, aos (10) dez dias do mês de fevereiro do ano de 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO KOLLING 

     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 


