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PROJETO DE LEI N° 043, DE 28 DE MARÇO DE 2019. 
 
 

DISPÕE SOBRE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE 
TERRENOS PARTICULARES NO MUNICÍPIO DE 
SOBRADINHO-RS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Art. 1º Ficam os proprietários ou possuidores de terrenos baldios, localizados no 
perímetro urbano do Município, obrigados a mantê-los limpos, roçados, capinados, 
drenados e cercados, evitando que sejam utilizados como depósito de resíduos de 
qualquer natureza, especialmente lixo doméstico, resíduos de podas de árvore e 
entulho ou qualquer material nocivo à vizinhança e a coletividade, sendo vedada à 
utilização e “queimada” ou produtos químicos para a limpeza. 
§1° Para efeitos desta Lei, entende-se por terrenos baldios os terrenos sem 
construção, os terrenos com construção desabitados, os imóveis e os terrenos que 
embora habitados, permanecem sujos, colocando em risco a saúde da vizinhança. 
§ 2° Qualquer cidadão, mediante denuncia escrita endereçada a Fiscalização 
Municipal, poderá denunciar ao Município o descumprimento ao disposto nesta lei. 
 
Art. 2° Para efeitos desta Lei entende-se por limpeza de terrenos: 
I – a capinação mecânica e/ou manual, roçagem do mato mecânica e/ou manual que 
eventualmente cresceu no terreno. 
II – remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio. 
 
Art. 3° Para efeitos desta Lei, considera-se: 
I – notificação o ato administrativo formulado, por escrito, por meio do qual se dá o 
conhecimento à parte de providencias, ou medidas que a ela incumbe realizar. 
II – infração a inobservância do disposto das normas legais que, no caso especifico, 
tem por objetivo a preservação e conservação dos terrenos sempre limpos. 
 
Art. 4° Detectada pela fiscalização municipal, a necessidade de limpeza do terreno 
baldio, o proprietário ou possuidor do imóvel constante do cadastro do município, será 
notificado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da notificação ou 
da sua publicação, promova a limpeza do imóvel, sob pena da aplicação de multa. 
§ 1° O proprietário ou possuidor de terrenos baldios poderá ser notificado ou intimado: 
I – pessoalmente; 
II – pelo correio ou via postal; 
III – por edital, se estiver em lugar incerto e não sabido; 
§ 2° Havendo recusa do recebimento da notificação, essa circunstância deverá ser 
mencionada expressamente pela autoridade que efetuou o ato administrativo. 
§ 3° O prazo da notificação poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, 
mediante requerimento escrito do notificado devidamente justificado, protocolado no 
prazo referido no “caput” deste artigo e a critério da autoridade administrativa 
competente. 
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§ 4° No prazo da notificação poderá o notificado interpor defesa por escrito, ao setor 
competente, que terá efeito suspensivo. 
§ 5° Caso indeferida a defesa, o proprietário ou possuidor deverá atender a 
notificação para limpeza no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da ciência do 
indeferimento, sob pena das sanções e penalidades aplicáveis. 
 
Art. 5° Decorrido o prazo da notificação, sem o seu atendimento, será lavrado Auto de 
Infração, no qual constará, necessariamente, a caracterização das infrações, os 
dispositivos legais infringidos, as sanções previstas e os prazos para recurso, fixando-
se a multa de acordo com a área do terreno, da seguinte forma: 
a) até 300,00 m² - multa de 0,5 (meia) UPM; 
b) de 300,01 m² até 750,00 m² - multa de 01 (uma) UPM; 
c) de 750,00 m² até 1.500,00 m² - multa de 02 (duas) UPM; 
d) acima de 1.500,00 m² - multa de 03 (três) UPM. 
§ 1° Da autuação caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Prefeito Municipal, no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do auto de infração e sua decisão 
será definitiva. 
§ 2° Esgotado o prazo de recurso sem que tenha sido atendida a notificação, será 
aplicada multa correspondente ao dobro do valor inicial. 
§ 3° No caso do § 2° deste artigo e sem prejuízo da multa aplicada, ficara o Poder 
Executivo Municipal, através do setor competente, autorizado a executar, direta ou 
indiretamente, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a 
reclamações, os serviços de limpeza e conservação dos terrenos baldios e cobrar as 
respectivas despesas, através de lançamento próprio, com prazo de 30 (trinta) dias 
para seu pagamento, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal, 
posterior negativação nominal nos órgão de proteção ao crédito conveniados ao 
município e se necessário, cobrança judicial, majorada dos acréscimos legais. 
§ 4° O valor dos serviços a ser cobrado pelo Município do proprietário ou possuidor 
será apurado considerando a área total do terreno, de acordo com o Decreto 
Municipal Regulamentador. 
 
Art. 6° Se o proprietário ou possuidor do terreno baldio utilizar a “queimada” ou 
produtos químicos para limpeza, face aos prejuízos que poderão ser causados ao 
meio ambiente e a saúde pública e após comprovado o fato, o proprietário ou 
possuidor será autuado em 02 (duas) UPM – Unidade Padrão Municipal, devendo, 
também ser registrado pela autoridade competente Boletim de Ocorrência para fins de 
responsabilização do autor pelo dano verificado. 
 
Art. 7° Sempre que a falta de conservação e limpeza de terrenos baldios, representar 
risco à saúde pública, decorrentes da proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti, 
transmissor da dengue, Chikungunya, Zica e Febre Amarela, será observado às 
normas estabelecidas em Lei Municipal especifica.  
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Art. 8° Considera-se lesivo o ato de despejo ou depósito de resíduos sólidos de 
quaisquer naturezas em áreas públicas ou terrenos particulares, não autorizados pela 
municipalidade. 
§ 1° O responsável pelo lançamento ou depósito de resíduos sólidos, estará sujeito à 
penalidade de multa, no valor equivalente a 01 (uma) UPM – Unidade Padrão 
Municipal. 
§ 2° A penalidade prevista no parágrafo anterior será aplicada depois de comprovada, 
em vistoria da fiscalização municipal, a irregularidade, com prazo de pagamento de 
até 30 (trinta) dias. 
§ 3° Da autuação caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Prefeito Municipal, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento do Auto de Infração e sua decisão 
será definitiva. 
§ 4° Dependendo da gravidade da infração constatada, a autoridade competente 
poderá registrar Boletim de Ocorrência para fins de responsabilização do autor pelo 
dano. 
 
Art. 9° A fiscalização dos dispositivos da presente Lei, bem como o gerenciamento da 
execução dos serviços de limpeza dos terrenos, será efetuado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços. 
 
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 
28 dias do mês de março de 2019 

 
 
 

Luiz Affonso Trevisan,  
Prefeito Municipal. 
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Of.091/19-SMA  Sobradinho, 28 de março de 2019. 
 
 

Ilmo. Sr. 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho  

 
 
Senhor Presidente: 
 
 
 
Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 

encaminhamos, para apreciação e votação, Projeto de Lei n° 043, que dispõe sobre a 
Conservação e Limpeza de Terrenos Particulares no Município de Sobradinho-RS e 
dá outras providências. 

Esta Lei visa dar  maior intensificação na fiscalização 
e conscientização dos munícipes, alertando a população em geral, e, principalmente 
os possuidores ou proprietários de terrenos baldios, sobre a sua responsabilidade na 
limpeza, drenagem, evitando que sejam usados como depósito de resíduos de 
qualquer natureza,  devendo mantê-los em  condições de usabilidade durante todo o 
ano. 

Comumente encontramos  terrenos baldios dentro 
do perímetro urbano, e com esta lei buscamos  alertar, os proprietários e/ou 
moradores,  da sua obrigatoriedade em deixa-los limpos, dando a cidade em geral um 
aspecto mais limpo. Alguns terrenos considerados baldios, por falta de manutenção e 
limpeza, acumulam vegetação e lixo, prejudicando a qualidade de vida dos moradores 
que residem nos  imóveis vizinhos. 

Por esta razão encaminhamos o Projeto de Lei, no 
intuito de impor a obrigatoriedade na limpeza dos terrenos baldios aos proprietários 
ou possuidores,  responsabilizando-os, por força de lei, caso não os façam, aplicando 
multa pelo seu descumprimento e possibilitando a realização da limpeza pela 
Administração Municipal ou empresa credenciada. 

 
Contando com a aprovação deste projeto, 

agradecemos. 
 
 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
 
 
 

mailto:administracao@sobradinho-rs.com.br

