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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

PARECER Nº 220/2019 - CCJ 

PROJETO DE LEI Nº 175/2019 

  

Relator: Vereador Vinícius Guilherme Simili 

 

 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Prefeito Municipal, cujo 

objeto é solicitar autorização para conceder prazo para regularização de lotes 

com área inferior a 150 m², de que trata a Lei Municipal nº 2.092 de 22 de abril 

de 1981 e alterações. 

De início, quanto à constitucionalidade formal subjetiva, nada a 

declarar, vez que é de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo o presente 

projeto. 

Quanto ao mérito, verifica-se que, a presente proposta, ostenta 

notório interesse público, pois visa proporcionar aos proprietários de lotes 

com área inferior a 150 (cento e cinquenta) metros quadrados, oportunidade para 

regularização, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.. 

Posto isto, cumpre esclarecer que, compete ao Município legislar 

sobre assunto de interesse local, conforme o disposto no artigo 30, inciso I da 

Constituição Federal. 

Neste mesmo sentido, disciplina a Lei Orgânica do Município de 

Assis, in verbis: 

“Art. 9º O Município tem como competência 

privativa, legislar sobre assuntos de interesse 

local, cabendo-lhe, entre outras, além das 

conferidas pela Constituição Federal e 

Estadual, as seguintes atribuições:  

[...] 
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III - dispor sobre a alienação, concessão, 

permissão, autorização de uso, administração 

e utilização de seus bens;” 

No mais, não há ilegalidades nem vícios formais ou materiais a 

serem declarados. 

Ante o exposto, em conformidade com os preceitos constitucionais, 

legais e regimentais, manifesto-me de forma favorável à apreciação e 

deliberação do Projeto de Lei nº 175/2019. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 26 de Novembro de 2019.  

 

 

Vinícius Guilherme Simili 

Relator 
 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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