
Expediente 5408/2020 

Projeto de Lei do Executivo nº 1192/2020 

 

PARECER JURÍDICO 

 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal encaminha para apreciação 

deste Poder Legislativo projeto de lei, abaixo in verbis, que tem por finalidade: 

“ALTERA A LEI 9.041 DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, PARA 
FLEXIBILIZAR OS TIPOS DE PAVIMENTO PARA O PASSEIO 
PÚBLICO, BEM COMO PARA ENQUADRAMENTO DOS 
LOTEAMENTOS APROVADOS COMO POPULARES ANTERIORES 
A LEI 9.041/2019” 

Conforme art. 152, inciso I da Lei Orgânica é da Competência do Sr. 

Prefeito a iniciativa das leis, na forma e casos previstos na Lei Orgânica Municipal.  

O Art. 30, I, CF/88, assegura aos Municípios que legislem sobre assuntos de 

interesse local. O art. 11, XXI e XXX e XXXII da LOM, também garante ao município 

legislar sobre o assunto em comento, uma vez que de interesse local. 

O projeto em comento busca a flexibilização dos tipos de pavimentos 

utilizados pelo ente público nos passeios da cidade. Há a informação no projeto de que a 

flexibilização vai permitir a utilização de pavimento de resistência equivalente aos 

autorizados atualmente, entretanto com menor custo ao Município. 

Há também no projeto a atualização legislativa da denominação das áreas de 

Loteamentos na cidade, com a inclusão do §4º, no art. 200, do nosso Plano Diretor, que 

versa sobre o fracionamento dos lotes de loteamentos populares aprovados antes da Lei 

vertente. 

Por oportuno, aponto que a modificação do Plano Diretor carece de criação 

de comissão especial formada pelo vereadores da casa, cabendo a referida comissão, se 

entender necessário, a realização de audiência pública. 

Assim, diante de a aparente inexistência de vícios de origem e legalidade 

não se impede o projeto da apreciação das Comissões Permanentes competentes, 

merecendo trânsito entre as referidas comissões. 



Observo que a matéria restará aprovada por maioria simples, de acordo com 

o art. 144 do Regimento Interno. 

São Leopoldo, 11 de maio de 2020. 

 

 

Geison Freitas 

Assessor Jurídico. 

 


