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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

PARECER Nº 12/2019 - CCJ 

PROJETO DE LEI Nº 06/2019 

 

Relator: Vinícius Guilherme Simili - PDT 

 

 

Trata-se de propositura, submetida a esta Casa de Leis, de iniciativa 

do Prefeito Municipal, cujo objeto é solicitar autorização para dar nova redação 

ao artigo 4º da Lei nº 5.576 de 28 de setembro de 2011 e suas alterações, que 

dispõe sobre doação de uma área localizada na Av. Perimetral ao SEST/SENAT. 

A alteração contida na presente proposta recai sobre novo pedido de 

prorrogação, considerando que o último prazo fixado para a conclusão da obra 

expirou-se em 20 de Janeiro de 2019. 

A Instituição esclarece que o prazo não foi possível ser atendido, 

haja vista atrasos no cronograma de execução da obra, devido a fatores 

supervenientes e razões alheias a sua vontade.  

Ressalta-se que já foram concedidas algumas prorrogações de prazo 

para conclusão dessa obra, autorizadas pelas Leis nº 5.591 de 10 de novembro 

de 2011, nº 5.725 de 22 de janeiro de 2013, nº 6.001, de 23 de março de 2015, 

Lei nº 6.280 de 09 de fevereiro de 2017 e Lei nº 6.568, de 30 de agosto de 2018. 

Em relação à constitucionalidade formal subjetiva, nada a declarar, 

vez que a iniciativa de projetos desta natureza é exclusiva do Chefe do 

Executivo. 

Em que pese as inúmeras prorrogações anteriores e a 

intempestividade desta proposta em análise, a doação ostenta notório interesse 

público, de sorte que as intempéries que atuaram sobre os motivos determinantes 
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dos sucessivos adiamentos não prejudicam a análise da conveniência e 

oportunidade na apreciação que ora se apresenta. 

Diante do exposto, verifica-se que não há ilegalidade nem vícios 

formais ou materiais a serem declarados. 

Portanto, em conformidade com os preceitos constitucionais, legais 

e regimentais, manifesto-me de forma favorável à apreciação e deliberação do 

presente projeto em Plenário. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 13 de Fevereiro de 2019.  

 

 

 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI - PDT 

Relator 

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