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( X ) Projeto de Lei Complementar Protocolo n°: 26314 
Em: 17/04/2019-08:29:27

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

+EMENDA: Inclui os §§ 5o e 6o ao caput do Art.92 da Lei complementar n°003/1985, a fim de aplicar 
multa sobre descarte de lixo em logradouros públicos da cidade de Carazinho.

Art. 1a. Fica incluído os §§ 5o e 6o ao caput do art. 92 do Código de Posturas do Município de 
Carazinho, com a seguinte redação:

,‘Art.92[...]
§ 5o. É proibido o descarte, por pessoas físicas ou jurídicas, de qualquer tipo de lixo nos 
logradouros públicos da cidade de Carazinho fora dos equipamentos destinados a este fim 
(lixeiras).
I. Em caso de desobediência à orientação das autoridades competentes, o infrator será multado no 
valor de 28,30 UFIRS, que pode ser dobrado em caso de reincidência.
II. A receita arrecadada com o valor das multas será destinada à realização de campanhas 
educativas à população, relativas à limpeza urbana e preservação do património de Carazinho.”
§ 6o. Além do flagrante realizado por autoridades, qualquer cidadão poderá denunciar os ilícitos 
através do setor de fiscalização do Município de Carazinho.”

t

*
Art.2o. Esta Lei Complementar entra em vigor após 220 (duzentos e vinte) dias de sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Com o intuito de manter uma cidade limpa e conservada, é de grande valia criar meios que 
empeçam o acúmulo de lixos em logradouro na cidade Carazinho.
Lixo é um problema recorrente em várias cidades do Brasil, entupindo bueiros, causando 
inundações em dias chuvosos, contaminado águas antes potável. A consequência dessa 
imprudência é a proliferação de insetos e ratos, principalmente mosquitos, causadores de doenças. 
Algumas cidades gaúchas como, Canoas, Novo Hamburgo e Porto Alegre, já têm leis de aplicação 
de multas ao cidadão que joga lixo fora de equipamentos destinados a este fim. Outras cidades 
brasileiras já dispõem da lei aqui mencionada.

Sala Antônio Libório Servian, em 17 de abril de 2019.
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Gilson Antonio Haubert - MDB
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVISO
(Projeto de Lei Complementar 003/19)

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo com a 
legislação vigente, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra em tramitação o projeto de lei 
complementar n. 003, de 17 de abril de 2019, de autoria do 
Vereador Gilson Haubert, o Inclui o §5° e §6° ao caput do Art. 92 
da Lei Complementar n° 003/1985, a fim de aplicar multa sobre 
descarte de lixo em logradouros públicos da cidade de 
Carazinho, ficando admitidas emendas populares no prazo de 
ISfauinzeldias. Demais informações: Avenida Flores da Cunha, 
n. 799, na cidade de Carazinho - RS, de segunda a quinta-feira, 
no horário das 08h às 11h45min e 13h30min às 17h, e na sexta- 
feira, das 08h às 11h45min. Telefone (54) 3330-2322. Site 
www.camaracrz.rs.QOv.br.

Carazinhi :$, 22

Daniel Wèber
Presidente

#
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

098/2019
CARAZINHO ■ RS

Matéria: PLCL 003/2019 
Ementa: INCLUI OS §§ 5o E 6o NO ART. 92 
DO CÓDIGO DE POSTURAS. INICIATIVA. 
PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE 
VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. 
POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei 
Complementar n° 003/2019, de autoria do Poder Legislativo, que inclui os parágrafos 5o e 6o 
ao art. 92 do Código de Posturas.

#

O objetivo da proposição é proibir o descarte, por pessoas físicas e 
jurídicas, de qualquer tipo de lixo nos logradouros da cidade, fora dos equipamentos 
destinados a este fim, aplicando multa sobre o responsável pelo descarte irregular.

A exposição de motivos consta em anexo ao projeto de lei.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material da presente proposição de lei, tendo em 
vista tratar-se de matéria local, é, sem dúvida, municipal, não havendo vícios neste 
particular1.

Vê-se, ademais, ser matéria de competência concorrente entre 
poderes executivo e legislativo, porquanto não está prevista no rol das matérias de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo2.

O instrumento utilizado, da mesma forma, está correto, porquanto o 
objeto da proposição é ampliar o rol previsto no art. 92 da Lei Complementar n. 003/1985, o 
qual segue ipsis litteris:

Art. 92. A limpeza das vias públicas e de outros logradouros e a 
retirada do lixo domiciliar são serviços privativos da municipalidade.
§ 1o Para efeito de remoção, lixo e toda meteria assim conceituada 
pelo serviço de limpeza pública do Município.

Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.

1
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE
§ 2o Materiais que, por sua natureza, dimensões, quantidwtemuis 
peso, não se ãdaptarem ao recipiente, poderio ser removidos por 
veículos da municipalidade, mediante requisição dos interes sados e 
pagamento da taxa estabelecida.
§ 3o A remoço de animais ou de detritos que por sua natureza 
ponham em risco a saúde pública, será feita em veículos 
apropriados e cremados ou enterrados a profundidade suficiente.
§ 4o Depositar, lançar ou atirar,, nos passeios ou logradouros 
públicos, papéis, invólucros, tocos de cigarros, embalagens ou 
assemelhados que causem danos à conservação da limpeza urbana 
constitui um infração, punível com multa. (AC) (parágrafo 
acrescentado pelo art. 1o da Lei Complementar n° 175. de 
20.12.2013)

No mérito o Projeto de Lei tem por escopo proibir o descarte de lixo 
- nos logradouros públicos - fora dos equipamentos destinados a este fim.

A norma prevê a aplicação de penalidades aos infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, além de estabelecer que as receitas arrecadadas pelas multas sejam 
destinadas à realização de campanhas educativas de limpeza urbana e preservação do 
património.

Destarte, é notória a preocupação do legislador em zelar pelo meio
ambiente3 e pela saúde da população4.

Ademais, a previsão de medida punitiva aos infratores tem a 
finalidade viabilizar campanhas educativas destinadas à limpeza e preservação da cidade.

Dito isso, a matéria perpassa, exclusivamente, por um juízo de 
conveniência e oportunidade, não cabendo, aqui, interferência nesse sentido.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLC 003/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

*

Carazinho (RS), 6 de maio de 2019.

Mateus Fonráni 
Assessor Jurídicoxla

OAB/RS 75.302

Ca^aii
Deéa Diretora

3 (CRFB) Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
4 (CRFB): Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

2
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Porto Alegre, 21 de maio de 2019.

Orientação Técnica IGAM ns 20.530/2019.

I. O Poder legislativo do Município de Carazinho solicita análise de Projeto de Lei 
Complementar, que "Inclui os §§ 5o e 69 ao caput do Art.92 da Lei complementar 0*003/1985,
a fim de aplicar multa sobre descarte de lixo em logradouros públicos da cidade de 
Carazinho.", de iniciativa parlamentar.r\

ii. A instituição de multas na administração pública legitima-se como efetivo 
exercício do poder de polícia, em virtude de sanção administrativa aplicada ao 
descumprimento de condutas previamente reguladas em lei. Ademais, especificamente em 
relação à posturas, situação vertente da consulta, a competência do Município detém 
fundamento nos termos do art. 30 inciso I, da Constituição Federai.1 Neste sentido, 
a proposição sob o aspecto material.

f pertinente

A matéria não é reservada à competência privativa do Prefeito, 
Lei Orgânica do Município consulente2.

nos termos da

Contudo, como a proposição, no art. I9, § 59, inciso II, prevê a destinação do 
produto da arrecadação das multas, neste aspecto padece de vício formal decorrente de a 
proposição ser de iniciativa parlamentar. Neste sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, em situação semelhante:

n
i

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A INCIDÊNCIA OE MULTA NO CASO DE 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL, E A 
DESTINAÇÃO DA RESPECT1VA ARRECADAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL. 
OCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

2 Art. 29 São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e

I - criação, transformação 
autárquica ou aumento de sua remuneração;II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração

ou

pública;IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções, Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/lei-organica-carazinho-rs> Acesso em 21 mai. 2019.

ftua dos Andradas, 1560,182 andar - Galeria Makon Centro - Porto Alegre • RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: ieam(S)ieam.com.br - Site: www.iEam.com.br 

Facebook: IGAM.institutogamma
1

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-carazinho-rs
http://www.iEam.com.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
Parágrafo único - Os empreiteiros responderão pelos danos causados p(flroiW*R$ 

empregados, ou por desvios de objetos das sepulturas, quando em trabalho nos cemité
rios.

Art. 87 - Não poderão, sob pretexto algum, trabalhar nos cemitérios, pessoas que 
sofrem de moléstias contagiosas.

Art. 88 - os cemitérios terão horário livre.

Art. 89 - Nos cemitérios não é permitido:
a) pisar nas sepulturas;
b) subir nas árvores ou nos mausoléus;
c) rabiscar nos monumentos ou nas lápides tumulares;
d) arrancar plantas ou colher flores;
e) praticar atos de depredação de qualquer espécie nos túmulos ou dependên 

cias do campo santo;
f) fazer depósito de qualquer espécie de material, funerário ou não;
g) pregar cartazes ou fazer anúncios nos muros ou portões;
h) efetuar atos públicos que não sejam de culto religioso ou cívico;
i) estabelecer comércio de qualquer espécie;
j) prejudicar, danificar ou sujar sepulturas; 
n) jogar lixo em qualquer parte do recinto;

Art. 90 - Os cadáveres de indigentes ou de pessoas não reclamadas, remetidos 
pelas autoridades policiais, serão enterrados gratuitamente nas sepulturas gerais.

Parágrafo Único - Poderão, também, ser sepultados gratuitamente, cadáveres 
de pessoas pobres, a juízo das autoridades municipais.

Art. 91 - As infrações ao art. 73 a 90 serão punidas com multa de 21,95 UFIRS
(LC 25/96)

CAPÍTULO XV
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

Art. 92 - A limpeza das vias públicas e de outros logradouros e a retirada do lixo 
domiciliar são serviços privativos da municipalidade.

§ 1 ° - Para efeito de remoção, lixo é toda a matéria assim conceituada pelo ser
viço de limpeza pública do Município.

§ 2.° - Materiais que por sua natureza, dimensões, quantidade ou peso, não se 
adaptarem ao recipiente, poderão ser removidos por veículos da municipalidade , medi
ante requisição dos interessados e pagamento da taxa estabelecida.

§ 3o A remoção de animais ou de detritos que por sua natureza ponham em risco 
a saúde pública será feita em veículos apropriados e cremados ou enterrados à profun
didade suficiente.

Art. 93-0 horário para a remoção do lixo será estabelecido pelo serviço de lim
peza pública do Município.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
Parágrafo Único - Fica estipulado o horário para o depósito de lixo em WXI80@*rs 

extensão da Av. Flores da Cunha, para posterior recolhimento, sendo que de segundas à 
sextas-feiras, a partir das 17h 30min e nos sábados, a partir das 11:00 horas. (LC 48/99)

Art. 94 - É obrigatório, para fins de depósito de lixo, o uso de recipiente do tipo 
aprovado pela municipalidade.

Parágrafo Único - O recipiente referido neste artigo deve ser estanque, coberto 
ou fechado e, com capacidade máxima de 50 (cinquenta) litros, nas casas residenciais, 
facultando ao comércio ou indústria o recipiente com até 200 (duzentos) litros, podendo 
ser mais de um.

Art. 95 - É permitido o uso de sacos plásticos para fins de depósito de lixo, devi
damente amarrado na parte superior e com capacidade nunca superior ao recipiente ci
tado no parágrafo único do artigo 94.

Art. 96 - A municipalidade retirará, de cada economia predial, o conteúdo de um 
recipiente de capacidade máxima, em dias determinados pelo serviço respective, excluí
do o comércio e indústria.

Parágrafo Único - Para a devida remoção, os recipientes ou sacos plásticos de
vem ser colocados ao alcance dos coletores, sem prejudicar o trânsito e a estética e de
vem ser recolhidos após a coleta, quando não se tratar de sacos plásticos.

Art. 97 - É proibido colocar nos recipientes de lixo, matérias inféctas, infectadas 
ou por qualquer forma perigosa ou bem como revolver o seu conteúdo.

Art. 98 - Os hospitais e casas de saúde deverão ter fornos crematórios para a in
cineração das matérias provenientes de suas atividades.

Art. 99 - A municipalidade procederá, permanentemente, a capina e a varredura 
das vias públicas e outros logradouros, bem como a limpeza de valetas, calhas e buei
ros.

Art. 100 - A municipalidade poderá, ressalvadas a higiene e a saúde pública, em
pregar processo físico ou químico no combate à grama que cresce nas vias públicas, 
desde que não cause problemas a saúde pública.

Art. 101 - É proibido fornecer lixo orgânico para adubo ou alimento para animais.

Parágrafo Único - A transgressão do disposto neste artigo é considerada falta 
grave que acarretará, para um servidor do Município, demissão e multa para o particular 
de 109,79 UFIRS. (LC 25/96).

CAPÍTULO XVI
DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS

Art. 102 - o serviço de conservação e limpeza dos sanitários públicos é executado 
pela municipalidade.

Art. 103 - É proibido:
a) obstruir lavatórios, mictórios, ralos e bacia sanitária;

- CEP 99500-000 - CARAZANHO/RS 
CNPJ: 89.965.222/0001-52Av Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: W 3330-2322
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(X ) Emenda a Projeto de Lei ' CD3(i^ Protocolo n°: 26764 

Em: 24/05/2019 -11:31:04

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Revoga o inciso II do §5° do Art,Io do Projeto de Lei Complementar 
003/19.

Art.1o Fica revogado o inciso II do §5° do Art.1o do Projeto de Lei Complementar 003/19.

Art.20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antônio Libório Servian, em 24 de maio de 2019.

Gilson Antonio Haubert - MDB

4pEspaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO* RS

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 089/2019
Projeto de Leí Complementar: 003/19
Autor: Gilson Haubert
Ementa: Inclui o §5° e §6° ao caput do Art. 92 da Lei Complementar n° 003/1985, a fim de 
aplicar multa sobre descarte de lixo em logradouros públicos da cidade de Carazinho.
Relator: Luís Fernando Costa

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gilson Haubert, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo.
5. O Vereador Gilson votou de (^oScn^m o Relator.

Sala de Reuniões Antôníq^ÍDjzSnp Berviqrtí 29 de maio de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

//

e/CostaVereador Te
Vice Brèsí^éhte

Vereador João
Secretário

Ccn Q9500-000 - CAPAHWHOiRS 
CNPJ: 89.965-222/0001-52Fone-. W 3330-2322 -
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•m ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAONHO-RS

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 084/2019 
Projeto de lei: PLCL 003/19 
Autor: Gilson Haubert
Ementa: Inclui o §5° e §6° ao caput do Art. 92 da Lei Complementar n° 003/1985, a fim de aplicar 
multa sobre descarte de lixo em logradouros públicos da cidade de Carazinho.
Relator Mareio Hoppen

Relatório
A matéria em análise, de autoria do Vereador Gilson Haubert, tramita 
Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 
de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

I. nesta Casa

o parecer

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, peia viabilidade do Projeto de Lei.

Sala de Reuniões Antônjp-Ubório Bervían, 30 de maio de 2019.

Vere^fãor Giarf^edroso 
■s7 Ifresióqfiife

y

/íoòórjEriei Vieira 
ce Presidente

Vereador /^afàe-ftdfSperr 
Secretário

, - Caixa Postai*. 440 - Poue\ PABX: (54) 3330-2322 - cep 02500-000 - carazimhoírs
.rs.gov.br www.camaracr2.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001 -52
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Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber Presidente
Erlei Vieira X
Fábio Zanetti X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X
Marcio Hoppen X
TOTAL 12 0
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI COMPLEMENTAR N° 229, DE 0? DE JUNHO DE 2019.

Inclui os § 5° e § 6° ao caput do ArL92 da 
Lei complementar nc 003/^985, a fim de 
aplicar multa sobre descarte de lixo em 
logradouros públicos da cidade de 
Carazinho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO 00 RIO GRANDE
DO SUL,

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1o Fica incluído os § 5o e § 6 0 ao caput do art.92 do Código de Posturas 

do Município de Carazinho, com a seguinte redação:

“Art. 92...

§ 5o é proibido o descarte, por pessoas físicas ou jurídicas, de qualquer tipo de 
lixo nos logradouros públicos da cidade de Carazinho fora dos equipamentos destinados a 
este fim (lixeiras).

I» Em caso de desobediência á orientação das autoridades competentes, o 
infrator será multado no valor de 28,30 UFIRS, que pode ser dobrado em caso de 
reincidência.

§ 6o Além do flagrante realizado por autoridades, qualquer cidadão poderá 
denunciar os ilícitos através do setor de fiscalização do Município de Carazinho’5

Art. 2® Esta Lei Complementar entra em vigor apôs 220 (duzentos e vinte) dias

de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 07 de junho de 2019.
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