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PARECER REFERENTE AO PROCESSO N.º 9243/2019 E ÀS EMENDAS N.ºS 01  

À 50. 

 

 

Por efeito, nos termos do artigo 33 do Regimento Interno, vem à apreciação 

desta Comissão de Justiça o processo n.º 9243/2019, Projeto de Lei Complementar 

n.º 11/2019, que “Estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação 

do  solo, em consonância como  Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 

Município de São José dos Campos, aprovado e instituído pela Lei Complementar n.º 

612, de 30 de novembro de 2018.”, de autoria do Poder Executivo. 

 

A matéria apresentada mostra-se adequada aos preceitos fundamentais da Lei 

Orgânica do Município, em especial ao aspecto formal, com comando insculpido no 

artigo 69, pro versar sobre assunto reservado à égide da Lei Complementar, bem 

como aos demais aspectos legais e jurídicos aplicáveis ao caso concreto. 

 

  A proposta tem amparo na Constituição Federal, Lei Federal n.º 10.257/01 – 

Estatuto da Cidade, na Lei Federal n.º 6.766/79 e, na Lei Complementar n.º 612/2018, 

que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos. 
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Assim, compete ao Município promover o adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento, controle e disciplina do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano. 

 

O Projeto de Lei Complementar em tela revogará a atual Lei Complementar n.º 

428/2010, sendo que alguns dispositivos permanecerão vigentes de maneira 

transitória, até a edição de norma específica, o que é permitido, conforme ocorre no 

Código de Processo Civil Brasileiro. 

 

Notadamente, a realização das audiências públicas garantiu a participação 

popular e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade, 

inclusive dos conselhos municipais, o que corrobora com o aperfeiçoamento da gestão 

democrática do Município. 

 

Ao nosso entendimento, a proposto preenche os requisitos do ordenamento 

jurídico vigente no país, bem como da jurisprudência dominante em nosso Tribunais 

Superiores, pois o autor do Projeto informa e aponta a origem dos estudos e dos 

fundamentos que embasaram a formatação do texto apresentado e, integram a 

sucessão ordenada de atos necessários à formação da Lei. 

 

Sob o ponto de vista de urbanismo e planejamento, temos que enfatizar o bem 

arrazoado parecer emitido pelos membros da Comissão de Planejamento Urbano, 

Obras e Transportes, o qual acompanhamos na íntegra por entender que a 

propositura demonstra avanço para o desenvolvimento da cidade, pautada na 

qualidade de vida e sustentabilidade. 

 

Convém mencionar, que alguns pontos do projeto contém remissões a 

dispositivos legais que necessitam de adequações materiais a fim de se evitar dúvidas 

quanto a interpretação do texto. Para tanto, é ora apresentada a respectiva Emenda 

corretiva, de conteúdo estritamente redacional. 

 

Sendo assim, à luz do artigo 55 do RI desta Edilidade e, quanto ao mérito de 

competência desta Comissão analisar, entendemos que o Projeto apresentado 

deve ser apreciado pelo Pleno e, que as Emendas de n.º 01 à 50 NÃO reúnem 
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condições de serem apreciadas pelo Plenário, cuja decisão mostrar-se-à magna 

e soberana. 

 

Esclarece-se que, por questões redacionais, as  emendas n.ºs 02 e 15 ficam 

rejeitadas e, também, afim de se evitar tumulto processual com a apresentação de 

subemenda, acolhem-se as sugestões dos nobres pares na emenda apresentada 

como conclusão do presente parecer. 

 

 

 

 

Juvenil Silvério Juliana Fraga Dilermando Dié de 

Alvarenga 

Presidente Membro Relator 
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