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MENSAGEM N* 026 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009

Sra. Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei anexo que

dispõe sobre a limpeza e conservação em terrenos particulares ou públicos do Município

de Floresta do Araguaia e dá outras providências.

A presente Propositura pretende cultivar no espírito dos Munícipes a necessidade

de se ter uma Cidade asseada, sem lixo em estabelecimentos comerciais e vias públicas

e em terrenos não utilizados ou subutilizados onde medram matos nocivos a saúde da

população.

E ainda, requeremos, com base no art. 64, § 1° da CF/88 e nos termos

regimentais, tramitação em Regime de Urgência para o presente Projeto. A presente

solicitação de Urgência Extraordinária se justifica pela importância da matéria tratada na

referida Proposição, uma vez que os ocupantes de terrenos baldios onde medram matos

concorrem diretamente para o comprometimento da estética da Cidade e proliferação de

doenças, que compromete a salubridade pública.

Isto posto, cumpre esclarecer que o Texto Jurídico "suo examen" tem o total de

dezessete (17) artigos.

Finalmente, ao submeter o Projeto anexo à apreciação dessa respeitável Câmara,

estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas,

especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação rápida.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de

apreço.

Floresta do Araguaia/PA, 23 de novembro de 2009
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H0J£ IO DE LEI H' 1S9 DE 23 íf mfMM Of 2009

Dispõe sobre a limpeza e conservação em terrenos

particulares ou públicos do Município de Floresta do Araguaia e dá

outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará: Faço saber

Que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

S E CÃO I

DA LIMPEZA DOS TERRENOS EDIFICADOS OU NÃO

Art. l °, Ficam os proprietários ou possuidores de terrenos particulares e públicos,

edificados ou não, localizados no perímetro urbano e de expansão urbana da Cidade de

Floresta do Araguaia, obrigados a mante-los limpos, evitando que sejam utilizados como

depósitos de resíduos de qualquer natureza, especialmente lixo doméstico e entulho ou

Qualquer material nocivo à vizinhança e a coletividade, sendo vedada a utilização de

"queimada" ou produtos químicos para a limpeza.

S E CÃ O II

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 2°. Considera-se notificação o ato administrativo formulado, por escrito, por

meio do qual se dá o conhecimento à parte de providência ou medida que a ela incumbe

realizar.

Art. 3°. Constatada a irregularidade pela inobservância das disposições

constantes do art. 1° desta Lei, o proprietário será notificado, por escrito, dando-se

conhecimento das medidas a serem realizadas no prazo máximo de 10 (dez) dias para

proceder à regularização, contado da data do recebimento da notificação ou da sua

publicação.

Art. 4°. O notificado poderá interpor defesa, por escrito, ao setor competente, no

prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação.

§ 1°. Caberá ao responsável pelo setor da fiscalização, a análise do recurso,

Ficando a notificação cancelada, no caso de seu deferimento.
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§ 2°. Em caso de indeferimento, o proprietário ou possuidor deverá observar o

prazo legal para atendimento da notificação, a contar da data do recebimento ou sua

publicação, sob pena das sanções e penalidades aplicáveis.

Art. 5°. Quando verificado pela autoridade competente o não atendimento da

notificação previsto no art. 3° desta Lei será lavrado o auto de infração e multa no valor

equivalente a 32 Unidades Fiscais de Floresta do Araguaia - UFFA.

§ 1°. Do auto de infração constará, necessariamente, a caracterização da

infração, o dispositivo legal infringido, a sanção prevista e o prazo para recurso.

§ 2°. O autuado poderá interpor defesa, por escrito, ao setor competente, no

prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento do auto de infração.

§3°. Caberá ao responsável pelo setor de fiscalização, a análise do recurso e em

sendo acatado, mediante constatação do cumprimento da notificação, autorizar o

cancelamento do auto de infração e multa, se o infrator for primário no ano corrente.

§4°. O prazo de pagamento da multa será de 08 (oito) dias, sob pena de

inscrição do débito em divida ativa e posterior cobrança judicial.

§ 5°. Aplicado o auto de infração e multa e esgotado o prazo de recurso e não

tendo sido atendida ainda a notificação, será novamente aplicada multa correspondente

ao dobro do valor inicial, equivalente a 60 Unidades Fiscais de Floresta do Araguaia -

UFFA.

§ 6°. Recusando-se o infrator a assinar o auto de infração será tal recusa

averbada, no mesmo, pela autoridade que o lavrar.

§7°. O pagamento de multa não exonera o infrator do cumprimento das

disposições desta Lei.

§8°. Se o proprietário do lote sob fiscalização não for localizado, produzindo os

efeitos legais, eventuais notificações e/ou autos de infração serão comunicados por

edital.

§ 9°. Sendo utilizada a "queimada" ou produtos químicos para limpeza, face aos

prejuízos que poderão ser causados ao meio ambiente, e após comprovado o fato, o

proprietário ou o possuidor será autuado em 50 Unidades Fiscais de Floresta do Araguaia
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- UFFA; devendo, também ser registrado pela autoridade competente boletim de

ocorrência para fins de responsabilizar o autor.

S E CÃO III

DO DESPEJO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS

Art. 6°. Considera-se lesivo o ato de despejo ou depósito de resíduos sólidos de

quaisquer naturezas em áreas públicas ou particulares, não autorizados pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Art. 7°. O responsável pelo lançamento ou depósito de resíduos sólidos, estará

sujeito à penalidade de multa, no valor equivalente a 40 Unidades Fiscais de Floresta do

Araguaia - UFFA.

§ 1°. A penalidade prevista no presente artigo será aplicada depois de

comprovada, por vistoria, a irregularidade pela fiscalização municipal, com prazo de

pagamento de até 08 (oito) dias.

§ 2°. O autuado poderá interpor defesa, por escrito, ao setor competente, no

prazo de 08 (oito) dias, a contar da data do recebimento do auto de infração. Deferido, o

auto de infração deverá ser cancelado pelo responsável da fiscalização.

§ 3°. Constatada a infração deverá, dependendo da sua gravidade, ser registrado

pela autoridade competente, boletim de ocorrência para apuração de sua autoria e

responsabilidade, junto ao Distrito Policial.

§ 4°. No caso de reincidência da infração deverá ser aplicada multa

correspondente ao dobro do valor, equivalente a 80 Unidades Fiscais de Floresta do

Araguaia UFFA, previsto no caput deste artigo, tantas vezes quantas forem à

reincidência.

S E CÃ O IV

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CUSTOS

Art. 8°. Esgotado o prazo previsto no art. 3° desta Lei, sem prejuízo das

respectivas penalidades e sanções, fica a Prefeitura Municipal, através do setor

competente, autorizada a executar, direta ou indiretamente, os serviços previstos na

presente Lei.
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Parágrafo único. O valor apurado para a execução dos serviços nos terrenos será

cobrado pela Prefeitura Municipal de seus proprietários ou possuidores, após a sua

execução, através de lançamento próprio, com prazo de 3O (trinta) dias para seu

pagamento, sob pena de inscrição do débito na divida ativa e posterior cobrança judicial,

majorado dos acréscimos legais.

Art. 9°. Fica facultado ao proprietário ou possuidor do imóvel, não notificado por

escrito, solicitar ao Poder Executivo, através de requerimento protocolado, a execução

do serviço de limpeza, compreendendo a roçagem e remoção de entulhos.

§ 1°. Verificada a disponibilidade operacional para execução do serviço de

limpeza, o setor responsável poderá deferir a solicitação.

§ 2°. A Municipalidade somente executará o serviço, no prazo máximo de 30

(trinta) dias, após a comprovação do recolhimento do respectivo preço público.

§ 3°. A qualidade do serviço executado ficará sob a responsabilidade do órgão

executor.

Art. 10. Os custos a serem cobrados dos proprietários ou possuidores de terrenos

em decorrência dos arts. 8° e 9° desta Lei serão calculados e discriminados

separadamente sobre a mão de obra e o transporte necessário para a remoção.

Art. 11. Caberá ao Poder Executivo, através de Decreto, detalhar a forma e o

valor a ser cobrado do proprietário ou possuidor pela execução dos serviços a serem

realizados pela Prefeitura.

Parágrafo único. O custo do serviço executado pela Municipalidade será acrescido

de 2O% (vinte por cento) como adicional relativo à administração.

SEÇÃO v

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a utilizar mão de obra a ser

contratada para execução dos serviços de limpeza de terrenos utilizando-se,

preferencialmente, de munícipes desempregados e residentes no Município de Floresta do

Araguaia, de acordo com os critérios da Secretaria Municipal de Obras.
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Art. 13. A fiscalização dos dispositivos da presente Lei será e f et ua da pela

Secretaria Municipal de Obras, ficando o gerenc/amento da execução dos serviços sob a

sua responsabilidade.

Art. 14. O Poder Público Municipal juntamente com a sociedade organizada

desenvolverá política visando conscientizar a população sobre a importância de adoção

de ações e procedimentos que visem à adequada limpeza e conservação dos terrenos

públicos ou privados.

Art. 15. Fica o Poder Público Municipal autorizado a firmar convénios com

entidades privadas, em especial com a Policia Militar, a fim de garantir a aplicação desta

Lei.

Art. 16. A Prefeitura Municipal deverá regulamentar a presente Lei através de

Decreto, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o

as disposições em contrário.

Floresta do Araguaia/PA, 23 de novembro de 2009

'erio Kaz/mirj

Prefeito
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