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PARECER Nº 73/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0863/13.  
O presente projeto de lei, de iniciativa do Sr. Prefeito, visa estabelecer parâmetros 
específicos para a instalação, reforma e regularização de equipamentos públicos de 
educação, saúde e assistência social, bem como acrescer alínea ‘f’ ao subitem 
3.6.2.3 do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e 
Edificações).  
De acordo com a justificativa ao projeto, “existem aspectos que dificultam 
sobremaneira a instalação de equipamentos públicos e de uso cotidiano dos 
cidadãos”, razão pela qual “concluiu-se pela necessidade de serem estabelecidos 
parâmetros específicos para a instalação, reforma e regularização dos alvitrados 
equipamentos públicos, especialmente no que diz respeito à adequação dos 
parâmetros de incomodidade e das condições de instalação conforme subcategorias 
de uso e grupos de atividades selecionados, eliminação das limitações impostas 
pela largura das vias e adoção da lógica de universalização de sua implantação no 
território da Cidade, nos termos consubstanciados na propositura”.  
O projeto pode seguir em tramitação.  
Sob o aspecto formal, nada obsta a tramitação do projeto, eis que o assunto em 
debate é de peculiar interesse municipal, o que define o interesse local previsto no 
art. 13, I, da Lei Orgânica, e no art. 30, I, da Constituição Federal.  
O art. 70, VIII, da Lei Orgânica estabelece a competência do Chefe do Poder 
Executivo para propor projetos de lei pretendendo a alteração da legislação de uso 
e ocupação do solo, competência essa concorrente com a do Legislativo, nos 
termos do parágrafo único do mesmo artigo.  
Também no aspecto material, a legislação em vigor ampara a propositura.  
A propositura fundamenta-se no poder de polícia do Município, que no uso de tais 
atribuições possui a faculdade de impor regras que visam condicionar o crescimento 
ordenado do ambiente urbano com o objetivo de garantir o bem estar de seus 
habitantes.  
O projeto encontra fundamento também nas disposições relativas à implementação 
da política urbana, insertas na Lei Orgânica do Município, e em especial nas 
disposições constantes do art. 149, I, do referido diploma legal, segundo o qual 
deverá o Município promover o controle da implantação e do funcionamento das 
atividades industriais, comerciais, institucionais, de serviços, do uso residencial e 
da infraestrutura urbana, corrigindo deseconomias geradas no processo de 
urbanização.  
Tendo em vista que a propositura versa sobre matéria pertinente ao Código de 
Obras e Edificações e uso e ocupação do solo, é necessária a realização de pelo 
menos 2 (duas) audiências públicas durante sua tramitação, nos termos do art. 41, 
VI e VII, da Lei Orgânica Municipal.  
Para aprovação, de acordo com o art. 40, § 4º, I, da Lei Orgânica, o projeto deverá 
contar com o voto favorável de 3/5 dos membros da Casa.  
Ante o exposto, sob o aspecto jurídico, somos pela LEGALIDADE, cabendo às 
competentes Comissões de Mérito avaliar a conveniência do projeto legal.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
12/02/2014.  
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