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

objeto é instituir o novo Programa de Fomento e Expansão de Empreendimentos 

Empresariais de Assis. 

A presente proposta prevê, dentre as demais exigências, que, para os 

futuros processos, seja realizado um novo procedimento para que as empresas 

possam se credenciar e, mediante a aplicação de critérios, serem habilitadas a 

receber a concessão de uso de áreas e, posteriormente, a doação. 

Prevê, ainda, a possibilidade de processo licitatório para a aquisição 

dos terrenos públicos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações 

aplicáveis, com condições especiais. 

Quanto ao mérito, verifica-se que a presente propositura tem como 

objetivo incentivar a ampliação e a instalação de novos empreendimentos 

empresariais no Município, promovendo o desenvolvimento econômico local, o bem-

estar social, mediante a geração de empregos e implementação da renda. 

Observa-se, ainda, que o Executivo apresentou emenda ao projeto, por 

meio da Mensagem Aditiva nº 14/2019, alterando o termo “Chamamento Público” por 

“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. 

Diante do exposto, não se vislumbra óbices para o prosseguimento da 

presente propositura. Manifesto-me, portanto, de forma favorável a sua apreciação e 

deliberação em Plenário. 

É o parecer. 

 
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2019.  

 
 

Reinaldo Anacleto 
Relator 

 

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