
         

 

 

 

 

SUBEMENDA Nº 01 À EMENDA ADITIVA Nº 02 

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2020 

 

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. 

 

Art. 1º 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, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 19. O proprietário ou inquilino de habitação ou de terreno tem obrigação 

de manter quintais, pátios e edificações livres de vegetação daninha, resíduos, dejetos e águas 

estagnadas, a fim de evitar a proliferação de insetos e de outros animais nocivos à população.  

§ 1º Não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos ou 

servindo de depósito de resíduos.  

§ 2º Para realização da limpeza de áreas enquadradas como Área de 

Preservação Ambiental – APP –, deve ser observada a legislação ambiental específica.  

§ 3º A obrigação de que trata este artigo não se aplica a terreno com vegetação 

herbácea e/ou arbustiva.  

§ 4º Constatada a não observância ao disposto neste artigo, o proprietário será 

notificado para proceder à regularização do apontado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias. 

§ 5º No caso de comprovada impossibilidade de atendimento da regularização 

dentro do prazo estipulado no § 4º deste artigo, o notificado poderá, no mesmo prazo previsto 

para a regularização, solicitar a ampliação de prazo 

 § 6º A solicitação para ampliação de prazo será feita mediante requerimento 

escrito e fundamentado dirigido e submetido à apreciação da autoridade competente, o qual 

terá efeito suspensivo. 

 § 7º A autoridade competente, através de decisão fundamentada, poderá 

autorizar a dilação de prazo referida no § 5º deste artigo em até o dobro, dando ciência ao 

requerente, preferencialmente por meio eletrônico. 

 § 8º O não atendimento do disposto neste artigo sujeita o infrator à pena de 

multa em grau grave.” 

 

Câmara Municipal de Flores da Cunha, 04 de novembro de 2021. 

 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Líder da Bancada do Progressistas 

 



         

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 

Através desta subemenda à emenda nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 

008/2020, que institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha, está 

sendo suprimido o § 8º a fim de adequar a proposição ao Código Tributário vigente e, 

renumerado o inciso § 9º para § 8º. A emenda em questão propunha que os parágrafos 3º a 7º 

fossem acrescidos ao artigo 19 do Projeto de Lei Complementar. 

 

Câmara Municipal de Flores da Cunha, 04 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Líder da Bancada do Progressistas 

 

 

 


