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                        Assis, 29 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 

 

 

Ref: MENSAGEM ADITIVA Nº 14/2019, DO PODER EXECUTIVO 
 

 

Senhor Presidente, 

 
 

Nos termos do artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, 
venho à presença de Vossa Excelência a fim de solicitar alterações no Projeto de Lei nº 
100/2019, por meio do qual o Poder Executivo institui o Programa de Fomento e Expansão 
de Empreendimentos Empresariais de Assis e dá outras providências, na seguinte 
conformidade: 

   
No artigo 8º, onde se lê: 
“Art. 8º - Preenchidos os requisitos do artigo 7º e constatada a 

existência de áreas disponíveis, o Poder Executivo verificará 
a conveniência e oportunidade para realização do 
procedimento de chamamento público ou a necessidade de 
processo licitatório.” 

Leia-se: 

“Art. 8º - Preenchidos os requisitos do artigo 7º e constatada a 
existência de áreas disponíveis, o Poder Executivo verificará 
a conveniência e oportunidade para realização do 
procedimento de Credenciamento de Empresas ou a 
necessidade de processo licitatório.” 

 

No artigo 9º, § 1º e 2º, onde se lê: 

“Art. 9º - A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse 
não implicará necessariamente na execução do 
chamamento público ou de processo licitatório, que 
acontecerá de acordo com a constatação de viabilidade pela 
administração municipal. 

§ 1º - A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse 
não dispensa a convocação por meio de chamamento 
público para a celebração de concessão de uso de áreas, 
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nos termos desta lei. 

§ 2º -  A proposição ou a participação no Procedimento de 
Manifestação de Interesse não impede o empreendedor de 
participar no eventual chamamento público subsequente. 

Leia-se: 

“Art. 9º - A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse 
não implicará necessariamente na execução do 
Credenciamento de Empresas ou do processo licitatório, 
que acontecerá de acordo com a constatação de viabilidade 
pela administração municipal. 

§ 1º - A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse 
não dispensa a convocação por meio de Credenciamento de 
Empresas para a celebração de concessão de uso de áreas, 
nos termos desta lei. 

§ 2º -  A proposição ou a participação no Procedimento de 
Manifestação de Interesse não impede o empreendedor de 
participar no eventual Credenciamento de Empresas 
subsequente. 

Na Seção II, onde se lê: Seção II    Do Chamamento Público, leia-se: 
Seção II    Do Credenciamento de Empresas 

 

Nos artigos 10, 11, 12 e 13, onde se lê: 

 

“Art. 10 -  A fim de garantir os princípios da transparência, da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade, as áreas públicas destinadas pelo município 
para o fomento e expansão de empreendimentos 
empresariais poderão ser disponibilizadas por meio de 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de credenciamento de 
empresas para habilitarem-se a receber a concessão de uso 
de terrenos. 

Art. 11 - No ato de Chamamento Público, a empresa interessada 
deverá comprovar sua personalidade jurídica, qualificação 
econômica financeira e regularidade fiscal, mediante 
requerimento dirigido ao Prefeito, instruído com o respectivo 
Plano de Negócios, conforme Anexo I, bem como mediante 
a apresentação das demais documentações exigidas, nos 
termos e prazos ora fixados, sem prejuízo dos demais 
requisitos previstos nesta lei. 

Art. 12 - Fica criada a Comissão Municipal de Desenvolvimento 
Econômico que analisará os projetos apresentados pelos 
interessados mediante o Chamamento Público, que será 
presidida pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e integrada pelas seguintes Secretarias 
Municipais, por meio de seus responsáveis: 

 I – Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços; 
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 II – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 III – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.  

§ 1º -  As empresas inscritas serão selecionadas nos termos do ato 
de chamamento público, por meio da análise dos seguintes 
critérios: 

a) adequação do projeto à capacidade de infraestrutura do 
Município; 

b) equipamentos utilizados; 

c) uso racional dos recursos naturais e ambientais; 

d) diversificação e ampliação das atividades econômicas 
no Município; 

e) qualificação e quantificação da mão de obra direta e 
indireta empregada na atividade; 

f) absorção da mão de obra por trabalhadores residentes 
no município. 

§ 2º -  A atividade preponderante do empreendimento a ser 
desenvolvida pela empresa deverá estar contemplada no 
objeto social da mesma. 

§ 3º - Com base na análise dos critérios constantes no parágrafo 
primeiro a Comissão Municipal de Desenvolvimento 
Econômico apresentará resultado na avaliação de cada 
empresa interessada e divulgará no prazo de até 30 (trinta) 
dias as propostas selecionadas para destinação de área, 
aquelas que atenderem a viabilização do projeto e possíveis 
ampliações futuras, bem como os lotes que poderão receber 
o empreendimento. 

 
Art. 13 -  Mediante o resultado do Chamamento Público, os imóveis 

disponibilizados serão primeiramente, cedidos por meio de 
concessão de uso, com promessa de doação, com 
encargos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sendo que, após 
referido prazo, poderão ser doados, com outorga de 
escritura definitiva, desde que cumpridas todas as 
exigências desta Lei. 

Leia-se: 

 

“Art. 10 -  A fim de garantir os princípios da transparência, da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade, as áreas públicas destinadas pelo município 
para o fomento e expansão de empreendimentos 
empresariais poderão ser disponibilizadas por meio de 
Credenciamento de Empresas, para fins de credenciamento 
de empresas para habilitarem-se a receber a concessão de 
uso de terrenos. 
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Art. 11 - No ato de Credenciamento de Empresas, a empresa 
interessada deverá comprovar sua personalidade jurídica, 
qualificação econômica financeira e regularidade fiscal, 
mediante requerimento dirigido ao Prefeito, instruído com o 
respectivo Plano de Negócios, conforme Anexo I, bem como 
mediante a apresentação das demais documentações 
exigidas, nos termos e prazos ora fixados, sem prejuízo dos 
demais requisitos previstos nesta lei. 

Art. 12 - Fica criada a Comissão Municipal de Desenvolvimento 
Econômico que analisará os projetos apresentados pelos 
interessados mediante o Credenciamento de Empresas, que 
será presidida pelo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e integrada pelas seguintes 
Secretarias Municipais, por meio de seus responsáveis: 

 I – Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços; 

 II – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 III – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.  

§ 1º -  As empresas inscritas serão selecionadas nos termos do ato 
de Credenciamento de Empresas, por meio da análise dos 
seguintes critérios: 

a) adequação do projeto à capacidade de infraestrutura do 
Município; 

b) equipamentos utilizados; 

c) uso racional dos recursos naturais e ambientais; 

d) diversificação e ampliação das atividades econômicas 
no Município; 

e) qualificação e quantificação da mão de obra direta e 
indireta empregada na atividade; 

f) absorção da mão de obra por trabalhadores residentes 
no município. 

§ 2º -  A atividade preponderante do empreendimento a ser 
desenvolvida pela empresa deverá estar contemplada no 
objeto social da mesma. 

§ 3º - Com base na análise dos critérios constantes no parágrafo 
primeiro a Comissão Municipal de Desenvolvimento 
Econômico apresentará resultado na avaliação de cada 
empresa interessada e divulgará no prazo de até 30 (trinta) 
dias as propostas selecionadas para destinação de área, 
aquelas que atenderem a viabilização do projeto e possíveis 
ampliações futuras, bem como os lotes que poderão receber 
o empreendimento. 

Art. 13 -  Mediante o resultado do Credenciamento de Empresas, os 
imóveis disponibilizados serão primeiramente, concedidos 
por meio de concessão de uso, com promessa de doação, 
com encargos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sendo que, 
após referido prazo, poderão ser doados, com outorga de 
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escritura definitiva, desde que cumpridas todas as 
exigências desta Lei. 

 
Justificativa: A presente mensagem aditiva tem por finalidade adequar 

algumas terminologias adotadas no projeto original, notadamente o termo: Chamamento 
Público, alterando-o para Credenciamento de Empresas, a fim de que o processo público de 
seleção de empreendedores eventualmente interessados em obter a concessão de uso de 
áreas públicas municipais no âmbito do Programa de Fomento e Expansão de 
Empreendimentos Empresariais, não se confunda com aquele utilizado pela Lei Federal nº 
13.019/2014, que trata de repasse a entidades do terceiro setor. 

 
Reitero a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta 

consideração. 
Atenciosamente, 

 

 
JOSÉ APARECIDO FERNANDES 

Prefeito Municipal 
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