
Projeto de Lei de Vereador  2393/2018 

Expediente 621/2018. 

 

 

É da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições,  conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno,  em 

consonância  com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal. 

Dentre as proposições arroladas no artigo 77 do 

Regimento Interno, consta no inciso III a edição de leis ordinárias,tal 

como a proposta no expediente em análise. 

Quanto a matéria, o projeto tem por objeto: 

“DISPÕE SOBRE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENOS 

LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO DE MUNICÍPIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 Destaco que a Lei Municipal 6.463/2007 estabelece a 

proibição de descarte de resíduos sólidos em terrenos baldios. Vejamos: 

 

Art. 479 Fica expressamente proibido: 

 

I - descarte de resíduos sólidos a céu aberto, em terrenos 

baldios, áreas erodidas e Áreas de Preservação 

Permanente - APP`s;  

 

Portanto,  o próprio código municipal do meio ambiente 

e zoneamento ambiental já apresenta essa preocupação,  sendo que o 

projeto proposto pelo Vereador vem no sentido de estabelecer punição 

aos infratores do código municipal. 

É bem verdade que o infrator que executa o descarte 

ilegal de lixo e entulho poderá não ser o proprietário do imóvel,  mas 

este é inegavelmente responsável pela manutenção e limpeza do seu 

terreno,  o que referimos com arrimo no princípio da solidariedade e da 

cooperação. 



Conforme o art. 11, inciso XXIV é competência do 

município impor penalidades por infração ás leis municipais. É o caso 

em análise. 

A competência para legislar sobre o tema, abstrai-se da 

inteligência do art. 107, incisos I, III e IV  da LOM. 

Observo que o expediente estabelece procedimento 

para as notificações (primeira e segunda), e estabelece a multa de 250 

UPM’s para o proprietário de terreno baldio que não efetuar a limpeza 

no prazo de 30 dias,  conforme previsto no projeto em análise. 

O projeto merece trânsito. 

Observo que a matéria restará aprovada por maioria 

simples, de acordo com o art. 144 do Regimento Interno,  e se sujeita á 

sanção do Chefe do Executivo,  conforme dispõe o art. 85 também do 

Regimento Interno. 

É como opino. 

São Leopoldo, 30 de junho de 2018. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


