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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, de 25 de novembro de 2019, de autoria de vereador, que altera a 
redação do parágrafo único do artigo 190 da Lei Complementam0 003/1985.

A exposição de motivos consta em anexo ao projeto.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Na exposição de motivos, o ilustre proponente aponta que os 
proprietários de terrenos baldios devem realizar a limpeza e drenagem de seus terrenos, 
em função dos riscos de infestação do mosquito transmissor da dengue, bem como de 
outros animais peçonhentos causadores de doenças.

Alisada a questão sob o ponto de vista da defesa e proteção da 
saúde, a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Município podendo o 
processo legislativo ser iniciado tanto pelo Prefeito quanto pelos membros da Câmara, 
tendo em vista não estabelecer a Lei Orgânica qualquer reserva de iniciativa (Vide art 29 
da LOM ).

Nesse sentido, a Constituição Federal dispõe ser competência 
concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislarem sobre proteção e defesa da 
saúde (art. 24, inciso XII2), e também dos Municípios, já que a eles cabe suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber, nos limites do interesse local (art. 30 incisos I 
e Ir.).

Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
1 - 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.
2 CF/88. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
3 CF/88. Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
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Abaixo segue a atual
003/1985:

Art. 190. O proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a 
qualquer título de imóvel urbano, é obrigado a conservar em 
perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e 
terrenos. (NR) (redação estabelecida pelo art, —da—Lei
Complementar n° 089, de 24.09.2003)
Parágrafo único. Em havendo imóvel edificado ou não, coberto de 
mato, pantanoso ou servido de depósito de lixo dentro dos limites 
da cidade, vilas e povoados, o Município deverá notificar o 
proprietário do imóvel para, no prazo de 30 dias, limpar o imóvel e

LOM. Art. 18 - Compete á Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre:
ÍJ
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.
A Art. 23. E competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; [...]
5 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; [...]

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.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - presen/ar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; (Regulamento) [...]
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento) 
[...]
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

Art. 13. É competência do Município, além da prevista na Constituição Federal e ressalvada a do Estado:
I - exercer o poder de policia administrativa nas matérias de interesse local, tais como proteção á saúde, ai 
incluídas a vigilância e a fiscalização sanitárias, e proteção ao meio ambiente, ao sossego, à higiene e à 
funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades por infração ás leis e regulamentos locais;
8 Art. 176. Os Municípios definirão o planejamento e a ordenação de usos, atividades e funções de interesse 
local, visando a: [...}
VIII - impedir as agressões ao meio ambiente, estimulando ações preventivas e corretivas;

Art. 250. O meio ambiente é bem de uso comum do povo. e a manutenção de seu equilíbrio é essencial à 
sadia qualidade de vida.
§ 1.° A tutela do meio ambiente é exercida por todos os órgãos do Estado. [...]
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em caso de não o fazendo no prazo estipulado, o Município poderá 
realizar a limpeza cobrando o valor correspondente a seu custo, 
com acréscimo de 2% (dois por cento), a título de administração, 
cuio montante deverá ser oaqo no prazo de 30 dias, contados de 
apresentação do conhecimento ou aviso de lançamento do

respectivo débito.

Com a aprovação "do projeto, o artigo passará a ter . a seguinte

redação:

Art. 190. [...]Parágrafo único - Em havendo imóvel edificado ou não, coberto de 
mato, pantanoso ou servido de depósito de lixo dentro dos limites 
da cidade, vilas e povoados, o Município deverá notificar o 
proprietário do imóvel para no prazo de 15 dias, limpar o imóvel, 
devendo informar a efetuação do mesmo ou ainda solicitar a 
prorrogação deste prazo uma vez, por igual período mediante 
solicitação do proprietário e em caso de não o fazendo no prazo 
estipulado incidirá na aplicação de multa cabível, conforme previsto

de reincidência haverá a imposição deno art. 192. em caso 
penalidade acrescida em 20%.

Pela leitura do PLCL 010/2019, nota-se que o vereador pretende 
tutelar a saúde e o meio ambiente, impondo sanções administrativas pelo descumprimento 
da obrigação estabelecida na norma, realizadas através do chamado poder de polícia10.

Dessa forma, não se constata, ao menos por ora, que a medida 
seja desarrazoada ou desproporcional, não havendo óbice quanto ao mérito da 
propositura, passando, 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 PLCL 010/2019.

Por fim, adverte-se a necessidade de maioria absoluta para 
aprovação da minuta de Lei Complementar11.

É a fundamentação.

10 CTN. Art. 78. Considera-se poder de policia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, â higiene, à ordem, aos costumes, á disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades económicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo 
Ato Complementar n° 31, de 1966)
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de policia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei 
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.
11 LOM. Art. 27 - A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, ao Prefeito e aos cidadãos.
§ 1° - As Leis de autoria dos Senhores Vereadores, quando sancionadas e promulgadas, devem constar o 
nome do Vereador autor ou da Vereadora autora do Projeto.
§ 2o - As Leis Complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos Vereadores.
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