
 
 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

 

Matéria: Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 

 

Objeto: Altera o art. 19 do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que 

institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha. 

 

Através da presente Emenda Aditiva encaminhada pelo Vereador, Sr. Diego 

Tonet, busca alterar o texto do Projeto de Lei Complementar 008/2020, que institui o Código 

de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha. Na justificativa, aduz que a proposta 

da alteração se atém nos dispositivos que tratam da limpeza de terrenos baldios, a fim de 

possibilitar que estes possam ser limpos compulsoriamente pelo Executivo Municipal nos casos 

em que o proprietário não atenda às ordens ao receber a notificação preliminar. Nesse cenário 

o proprietário dica obrigado a pagar taxa de limpeza específica. 

A competência do Vereador para legislar sobre a matéria é garantida no art. 30 

da Constituição Federal e no art. 13, I da Constituição Estadual. Quanto à matéria, está é de 

iniciativa concorrente e, portanto, não há vícios, atendendo ao disposto no art. 46 da Lei 

Orgânica Municipal. Ainda na mesma lei, destaca-se o art. 41, Parágrafo único, inciso III que 

versa sobre a necessidade de aprovação da emenda por maioria absoluta, haja visto que se trata 

de uma Lei Complementar. Quanto ao conteúdo normativo da proposição analisada, importa 

esclarecer que a regulamentação da manutenção e limpeza das habitações e de terrenos por 

parte dos proprietários e inquilinos é matéria atrelada ao exercício do Poder de Polícia por parte 

do Município, atividade esta que encontra conceituação legal no disposto no art. 78 do Código 

Tributário Nacional. Assim, conclui-se que poder de polícia, quando exercido pela 

administração pública, no sentido de acrescentar tais responsabilidades para os proprietários ou 

habitantes de imóveis encontra respaldo na necessidade de preservar a supremacia do interesse 

público sobre o particular. Por fim, no que diz respeito à cobrança da taxa de limpeza 

estabelecida no §8º, da proposição, tem-se que essa depende da existência de Lei Complementar 

de iniciativa do Executivo para que possa ser viabilizada sua instituição e posterior cobrança. 

Sem mais delongas, o PARECER da comissão é FAVORÁVEL à tramitação 

da Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 25 de março de 2021. 

 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Presidente e Relator 

 

 

 

       Vereador Luiz André de Oliveira              Vereador Carlos Roberto Forlin 


