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PROJETO DE LEI Nº 146-02/2014 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.638, 
de 1º de março de 1994, Código de Posturas 
e dá outras providências. 

 
Art. 1° Altera o § 7º do art. 84 da Lei Municipal nº 2.638, de 1º de março de 1994, 

o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“§7º No descumprimento do disposto no inciso II deste artigo, o infrator será 

notificado e em caso de reincidência, dentro do exercício, estará sujeito a uma multa no 
valor de R$ 90,00 (noventa reais), valor a ser corrigido anualmente de acordo com o 
índice oficial adotado pelo Município.” 
 

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 
6.229,  de 27 de dezembro de 2013. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 02 de setembro de 2014. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 

_____________________ 
 

Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 02 de setembro de 2014. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 146-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste 
encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 146-02/2014, que 
altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.638, de 1º de março de 1994, Código de Posturas e 
dá outras providências. 

A presente proposta visa alterar o § 7º do artigo 84 da Lei 
Municipal nº 2.638, de 1º de março de 1994 – Código de Posturas, acrescentado através da 
Lei Municipal nº 4.805, de 23 de dezembro de 2008. 

O parágrafo a ser alterado dispõe sobra à aplicação de multa 
no caso de descumprimento do disposto no inciso segundo do artigo 84. 

Art. 84 Os proprietários de terrenos, edificados ou não, são obri-
gados a: 

II- Guardá-los e fiscalizá-los, mantendo-os em perfeito estado 
de limpeza e, à exceção daqueles em que se configure a 
existência de banhados, evitando que sejam usados como 
depósitos de resíduos de qualquer natureza. 

Através desse Projeto, propomos que inicialmente o infrator 
seja notificado, dando-lhe a oportunidade de cumprir com seu dever e somente após, e, em 
caso de reincidência dentro do exercício, seja aplicada a multa conforme estabelecido. 

Propomos também que o valor hoje estipulado em R$ 90,00 
(noventa reais) seja reajustado anualmente de acordo com o índice oficial adotado pelo 
Município. 

De acordo com a nova redação o proprietário que dentro do 
exercício, for notificado e não realizar o serviço de limpeza do terreno será multado. A Lei 
Municipal nº 6.229, de 27 de dezembro de 2013, que está sendo revogada, não previa o 
termo “do exercício”.  

Também estamos excluindo a questão de cobrar valor 
diferenciado para terrenos acima de 360,00 metros quadrados. A multa terá o mesmo valor 
para todos os infratores, independente da área do terreno.  

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
análise e aguardamos a emissão de Parecer por parte desta Câmara de Vereadores. 

 

Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.
mo

 Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


