
PROJETO DE LEI Nº 037/2019.

Gabinete do Vereador Hesio Moreira Filho

“Dispõe sobre limpeza de terrenos baldios no

município e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS DECRETA A SEGUINTE LEI:

Art.  1º.  Todos  os  terrenos  baldios  deverão  ser  convenientemente  conservados  pelos

proprietários no que diz respeito à limpeza dos mesmos através do uso da capinação ou

outros meios adequados.

 Art.  2º.  Para  efeitos  desta  Lei,  entende-se  por  terrenos  baldios,  os  terrenos  sem

construções,  os  terrenos  com construções  e  desabitados,  os  imóveis  e  os  terrenos  que

embora habitados, permanecem sujos, colocando em risco a saúde da vizinhança.

Parágrafo único. Não será permitida, em qualquer outra hipótese a existência de terrenos

cobertos de matos ou servindo de depósito de resíduos ou entulhos.

 Art. 3º. Para efeitos desta Lei, entende-se por limpeza de terrenos:

 I–  A capinagem  mecânica  e/ou  manual,  roçagem  do  mato  manual  e/ou  mecânica,

eventualmente crescido no terreno;

 II– Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio.

Art.  4º.  Qualquer  munícipe  poderá  reclamar  por  escrito,  através  de  requerimento

endereçado ao Chefe do Poder Executivo, a existência de terrenos baldios que necessitem

de limpeza.

Parágrafo  único.  O munícipe  terá  seu  requerimento  protocolado  e  isento  de  taxas  de

expediente e sua reclamação deverá ser comprovada por Fiscal do Município.

Art. 5º - O proprietário do terreno será considerado regularmente notificado mediante: 

I-  Simples entrega da notificação no endereço de correspondência constante no Cadastro

Imobiliário Municipal, indicado pelo proprietário ou por seu representante legal, ou;



II– Por edital público divulgado na imprensa do Município.

Parágrafo  único.  A entrega  das  notificações  poderá  ser  efetuada  pela  Administração

Pública Municipal, por via postal ou por empresa regularmente contratada para este fim.

Art. 6º- O proprietário terá prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da

notificação ou da publicação do edital,  para efetuar a limpeza do terreno ou, já estando

limpo, mantê-lo nestas condições.

Art.7º-  Decorrido  o  prazo  acima  referido  e,  constatado  pelo  setor  de  fiscalização  o

descumprimento  da  notificação,  será  emitida  multa  a  ser  estipulada  pelo  Executivo

Municipal.

Art. 8º- Após a notificação à Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Obras e 
Saneamento, procederá seu critério à limpeza do respectivo terreno, cobrando as despesas 
decorrentes do ato em conformidade com a tabela própria a ser estipulada para tal fim, 
procedendo após, fiscalização para a manutenção da limpeza do mesmo.

Art. 9º- A multa prevista nesta Lei será expedida anualmente a todos os proprietários de 
terrenos baldios constantes no Cadastro Imobiliário e será enviada, preferencialmente, com 
o carnê referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, tendo validade para o 
exercício em que foi emitida.

Art. 10º- No caso de reincidência será aplicado o valor em dobro.

Art. 11º- O executivo terá o prazo de 120 para poder regulamentar a referida Lei.

Art. 12º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Paragominas-PA, 08 de julho de 2019.

Hesio Moreira Filho

Vereador



JUSTIFICATIVA

É  cediço  que  em  nosso  município  nos  últimos  anos  é  crescente  o  número  de

loteamentos  e  investimentos  locais,  mais  precisamente  terrenos  que  serão  futuramente

construídos imóveis residenciais e comerciais e em alguns casos são apenas terrenos para

valorização imobiliária.

Acontece  que  nesse  período,  muitos  terrenos  ficam  abandonados,  deixando  os

matagais tomarem conta e acabam servindo para proliferação de doenças, animais e o que é

pior, esconderijos para meliantes praticarem os mais escrúpulos dos crimes, citando por

exemplo o ocorrido com a jovem Fernanda Carvalho que foi estuprada e assassinada no

bairro Tião Mineiro em meados de maio de 2019. E tais situações não podem ocorrer mais

em nosso município que tem um histórico de ser pacífico, limpo e um lugar bom para se

viver, não podemos mais aceitar esse tipo de situação.

E por sermos representantes do povo, e no uso da nossa prerrogativa e diante do

grande alcance social da presente medida, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação

da presente proposição.

Pelas razões mencionadas, rogo aos nobres pares a aprovação desta lei.

Sala das Sessões, aos 08 de julho de 2019.

Hesio Moreira Filho
Vereador


