
( X ) Projeto de Lei Complementar Protocolo nº: 30699
Em: 11/01/2021 - 10:14:16

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera a redação do parágrafo único do artigo 190 da lei
complementar nº 003/85 que institui o código de posturas do município e dá
outras.

Altera a redação do parágrafo único do artigo 190 da lei complementar nº 003/85 que institui o
código de posturas do município e dá outras providências.
Art. 1º - Altera a redação do parágrafo único do artigo 190 da Lei Complementar nº 003/85 que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“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 no art. 192, em caso de reincidência haverá a imposição de
penalidade acrescida em 20%.”

JUSTIFICATIVA:

O presente projeto de lei visa garantir a limpeza de terrenos baldios no Município de Carazinho,
através de normas aos proprietários ou possuidores a qualquer título de terrenos baldios ou não,
onde são obrigados a mantê-los limpos, roçados e drenados, sob pena de aplicação de multa a ser
estipulada pelo Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração, Fazenda e
Serviços Públicos e, lançado na dívida ativa do referido imóvel.
O proprietário do terreno será notificado para limpeza e conservação e terá o prazo de 15 dias,
contados a partir do recebimento da notificação para efetuar a limpeza ou, já estando limpo,
mantê-lo nestas condições. O proprietário poderá solicitar a prorrogação deste prazo uma vez, por
igual período e em caso de não o fazendo no prazo estipulado incidirá na aplicação de multa
cabível, conforme previsto no art. 192, em caso de reincidência haverá a imposição de penalidade
acrescida em 20%.
O presente projeto disciplina a matéria de forma a permitir que o Executivo efetue penalidades aos
proprietários para que mantenham seus terrenos. É comum em nossa cidade, terrenos produzindo
verdadeiros matagais onde proliferam insetos, ratos e outros animais pestilentos que faz mal à
saúde da população. Essa imagem de abandono, muitas vezes em ruas centrais da cidade pode
ser modificada com a aprovação deste projeto. Disciplinando os moradores a deixar nossa cidade
mais limpa. Temos a certeza da concordância dos nobres pares desta Casa para sua aprovação.
Concluindo, com o devido respeito, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos



nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de que, após regular tramitação,
seja a final deliberado e aprovado na devida forma regimental.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11 de janeiro de 2021.

Daniel Weber - PP
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