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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER N° 038/2019 

Projeto de Lei n° 028/2019 

 
Por intermédio de Ofício nº 168/2019, o Poder Executivo encami-

nhou para apreciação o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão de 
área (Zona Especial) no perímetro urbano da sede do município de Américo 
Brasiliense. 

 
I – Preliminarmente: 
1) A propositura veio à análise desta Comissão, a fim de ser apreciada quanto a 
seus aspectos constitucional, legal e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, con-
forme previsto no artigo 54, do Regimento Interno. 
2) Propositura formalmente em ordem, atendendo às normas regimentais vigen-
tes, não requerendo tramitação em regime de URGÊNCIA, (art. 144, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis), porém destacando, consoante justificativa apresentada 
ao referido Projeto, a necessidade de observância, na tramitação do projeto de lei, 
do disposto no artigo 3º, da Lei Complementar nº 065 de 1º de dezembro de 2006; 
3) Por ter sido submetida a esta Casa de Leis como projeto de lei ordinária sua 
aprovação dependeria, em tese, de “quórum” de maioria simples dos membros 
deste Legislativo (Art. 44, da LOMAB), porém, entende essa Comissão, conforme se 
explicitará no mérito que a matéria requer projeto de lei complementar, cujo 
“quórum” seria de maioria absoluta dos membros deste Legislativo (Art. 43, da 
LOMAB); 
 
II – No mérito: 
1) Nos termos do artigo 67, parágrafo único, da Resolução nº 02/2008, de 16 de 
dezembro de 2008 (Regimento Interno), passamos a opinar. 
2) Inicialmente cumpre destacar que, apreciada a matéria sob o enfoque da 
legalidade, juridicidade e constitucionalidade, a esta Douta Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação concluiu não haver afronta a preceito de ordem 
constitucional, legal e/ou regimental. 
3) Inobstante isso, verifica-se a necessidade de adequação do projeto de lei ao tipo 
de norma a ser eventualmente aprovada, vez que, como dito, entende essa 
Comissão que a matéria objeto deste projeto de lei deve se dar por meio de lei 
complementar, cujo “quórum” seria de maioria absoluta dos membros deste 
Legislativo (Art. 43, da LOMAB), pois que estaria alterando, em última análise, 
norma anterior que versa sobre matéria elencada no artigo 43 da Lei Orgânica do 
Município de Américo Brasiliense. 
a) Assim, justifica-se a necessidade de alteração na redação do texto proposto pelo 
Executivo, pois importante para se garantir a observância sistêmica do 
ordenamento jurídico municipal, evitando-se contradições, obscuridades e 
conflitos de normas componentes de um mesmo sistema legal ou inobservância de 
quórum legal para a aprovação da matéria. Para tanto, esta Comissão sugere a 
seguinte emenda modificativa: 
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Emenda nº 01 Modificativa ao Projeto de Lei nº 028/2019 
 
Autor/ Vereador: Diego Rodrigues de Souza  
 
 Confere ao projeto de lei o título de: “PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº”, onde se lê “PROJETO DE LEI Nº”, em face do disposto no art. 43, da Lei 
Orgânica do Município de Américo Brasiliense. 
  
4) Com isso, não havendo óbices de ordem jurídico-constitucionais, esta Comissão 
opina pela sua regular tramitação, remetendo-se, no momento oportuno, ao Plená-
rio a referida emenda para votação, nos termos do artigo 161, parágrafo 3º, da Re-
solução nº 02/2008, de 16 de dezembro de 2008 (Regimento Interno), devendo a 
Secretaria, se aprovada a emenda pelo Plenário, providenciar a troca da numera-
ção do projeto (em face de tratar de matéria atinente a lei complementar e não or-
dinária). 
5) Considerando o ressalvado, esta Comissão manifesta-se pela legalidade desta 
propositura, observando junto a Procuradoria Jurídica, que não há descumprimen-
to da Constituição Federal ou mesmo da legislação infraconstitucional, vez que o 
referido projeto de lei visa, observando o disposto na Lei Municipal nº 2227, de 20 
de fevereiro de 2019, a alteração dos limites do perímetro urbano da sede do 
município de Américo Brasiliense, incluindo a ele uma nova área (Zona Espe-
cial). 
6) Não obstante isso, determina a LOMAB, em seu artigo 161, inciso III, in fine, c.c. 
artigo 43, inciso VI, bem como o Plano Diretor deste Município (Lei Complementar 
nº 065 de 1º de dezembro de 2006), artigo 3º e a Lei Federal nº 10.257/2001 (Es-
tatuto da Cidade), artigo 40, parágrafo 4º, inciso I, que, em havendo alterações 
legislativas que almejem expansão urbana, será necessária a observância de 
participação da sociedade civil organizada no processo legislativo, através de 
audiências públicas a serem realizadas pelo Legislativo local, vez que tais altera-
ções nada mais são do que complementos ao plano diretor municipal que, por sua 
vez, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana 
municipal, devendo sua alteração observar as mesmas regras necessárias a sua 
elaboração (Lei Federal nº 10.257/2001, artigo 40, parágrafo 4º, inciso I c.c. artigo 
42-B). 
7) Dito isso, deverá este Legislativo promover o debate público através da designa-
ção de audiências públicas com a ampla divulgação à sociedade civil, através de 
instrumentos de alcance popular efetivo (tais como carros de som, faixas e carta-
zes, divulgação em sítio eletrônico e redes sociais oficiais entre outros) e que atin-
jam a população interessada da forma mais objetiva e menos onerosa possível ao 
poder público local. 
8) Ademais, determina, ainda, a Lei Federal nº 10.257/2001, em seu artigo 42-B, 
acrescido pela Lei nº 12.608, de 2012 que os Municípios que pretendam ampliar o 
seu perímetro urbano após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto 
específico que contenha, no mínimo: I - demarcação do novo perímetro urbano; II - 
delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a con-
trole especial em função de ameaça de desastres naturais; III - definição de diretri-
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zes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, 
equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; IV - definição de parâme-
tros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade 
de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; V - a previsão de áreas 
para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de 
interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habita-
cional for permitido; VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para 
proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e VII - definição de meca-
nismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do pro-
cesso de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a co-
letividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Por fim, 
o parágrafo 1º do referido artigo 42-B do Estatuto da Cidade determina que o pro-
jeto de expansão urbana deverá ser específico e instituído por lei municipal, de-
vendo atender às diretrizes do plano diretor municipal. 
5) Por fim, cumpre observar que a Lei Federal dispensa o Município que possui 
plano diretor contemplando as exigências estabelecidas nesta regra acima deta-
lhada da elaboração do projeto específico, ressalvando, no entanto que, a aprova-
ção de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará 
condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas 
disposições (Lei Federal nº 10.257/2001, artigo 42-B, parágrafos 2º e 3º). 
 
III – Conclusão: 
1) Desta forma, não havendo óbices de ordem jurídico-constitucionais, esta Comis-
são opina pela sua regular tramitação, determinando-se a realização de, no mí-
nimo, duas audiências públicas de escuta da sociedade civil local a fim de dar 
cumprimento às determinações legais. 
2) Após a realização das referidas audiências públicas deverá o projeto de lei re-
tornar a esta Comissão para ulteriores deliberações. 
 

Era o que cumpria relatar, s.m.j. 
 

Sala de Reuniões das Comissões “Carlos Abi-Jaudi”, 24 de maio de 2019. 

 
Presidente: Luzimar Alves dos Santos ______________________________ 

Relator: Diego Rodrigues de Souza __________________________________ 

Membro: Joaquim Aparecido Nunes _________________________________ 
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