
PARECER JURÍDICO Nº 85/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  66/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: DISPÕE  SOBRE  LIMPEZA  DE  TERRENOS 
BALDIOS NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pelo  Presidente  da  Mesa 
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da 
Casa, o parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Ordinário nº 66/2017.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 22 de setembro de 2017, sob protocolo no 718/2017, 
em regime ordinário.

No dia 25 de setembro de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora
Janayna Gomes Silvino fez a leitura da ementa do Projeto, e na sequência, o Presidente da Mesa 
Vereador Jonecir Soares, distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa, em regime 
ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os arts.  47,  58 e 68,  ambos da  Lei Orgânica de Itapoá,  trata-se de 
matéria  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  -  Prefeito,  e  que  está  devidamente  instruído  com 
Exposição  de  Motivos,  Pareceres  Jurídico  e  Parecer  Contábil,  sendo  esses  os  documentos 
indispensáveis para análise e aprovação legislativa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da 
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os Arts. 
110 e 117 do Regimento Interno da Casa. 

A assinatura digital é obrigatória em todos os documentos protocolados na Casa 
pelo  Poder  Executivo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,  conforme  disposições  contidas  na 
Resolução  nº  14/2016.  A responsabilidade  pelas  verificações  das  assinaturas  digitais  é  de 
competência do setor de Arquivo e Controle Documental da Casa.

O  Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de 
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do 
Regimento Interno da Casa.

Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de 
Lei não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo e do direito

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei visa obter 
autorização  legislativa  para  compelir  os  proprietários  ou  possuidores  a  qualquer  título  de 
terrenos urbanos, em manter esses terrenos limpos, roçados, drenados e livres de entulhos e 
vegetação exótica, e de maneira a evitar os terrenos baldios no Município de Itapoá, bem como 
revoga integralmente a Lei Municipal nº 179/2008, de 21 de maio de 2008, que dispõe sobre a 
mesma matéria objeto do Projeto de Lei nº 66/2017.

A proposição em tela já foi analisada previamente por esta Procuradoria, quando 
o vereador Ezequiel de Andrade (PR) enviou uma minuta do Projeto de Lei para este Procurador 
no  mês  de  agosto  de  2017.  Na  época,  solicitou-se  ao  vereador  que  tal  proposição  fosse 
encaminhada pelo Poder Executivo, de maneira a evitar eventual vício de iniciativa, e que os 
demais aspectos da proposição já estavam em conformidade com os preceitos legais.

Sobre o fundamento legal da matéria objeto de análise, destaca-se que compete 
aos Poderes Executivo e Legislativo, regulamentar através do ordenamento jurídico municipal 
de Itapoá, conforme segue em análise da Lei Orgânica de Itapoá:

Lei Orgânica de Itapoá
Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que 
lhe couber;
[…]
V - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
[…]
XVI -  planejar  e  controlar  o  uso,  o  parcelamento  e  a 
ocupação do solo em seu território;
[...]
XIX  -  prover  sobre  a  limpeza  das  vias  e  logradouros 
públicos,  remoção  e  destino do lixo  domiciliar  ou não, 
bem  como  de  outros  detritos  e  resíduos  de  qualquer 
natureza; 
XXIII  -  organizar  e  manter  os  serviços  de  fiscalização 
necessários  ao  exercício  de  seu  poder  de  polícia 
administrativa;

Art. 14. É de competência comum do Município, da União e 
do Estado, na forma prevista em lei complementar federal:
II - cuidar da saúde e assistência  pública, dar proteção e 
garanti-las às pessoas portadoras de deficiência;

Art. 15. Compete ao Município suplementar a legislação 
federal  e estadual,  no que couber e naquilo que disser 
respeito  a  seu  peculiar  interesse,  visando  adaptá-la  à 
realidade e às necessidades locais, em especial para:
[…]
II - coibir, no exercício de poder de polícia, as atividades 
que  violarem  normas  de  saúde, sossego,  higiene, 
segurança, funcionalidade, moralidade e outras de interesse 
da comunidade;

Art.  188.  A saúde é  direito  de  todos  e  dever do poder 
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público, garantindo mediante políticas sociais e econômicas 
que visem a prevenção, a redução e eliminação de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e  serviços  de  saúde  para  a  sua  promoção,  proteção,  e 
recuperação.

Art. 189. As ações e serviços de saúde são de relevância 
pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 
lei,  sobre  sua  regulamentação,  fiscalização  e  controle, 
devendo  sua  execução  ser  feita,  preferencialmente, 
através de serviços oficiais e, supletivamente, através de 
serviços  de  terceiros,  pessoas  físicas  ou  jurídicas  de 
direito privado. (grifo nosso)

Ainda conforme análise  do fundamento  jurídico da proposição,  verifica-se na 
legislação  municipal  em vigor,  notadamente  na  Lei  Complementar  nº  50/2016  (Código  de 
Postura), que esta foi integrada ao Plano Diretor Municipal de Itapoá através do Art. 3º, Inciso 
VII,  da  Lei  Complementar  nº  48/2016,  em  que  o  Projeto  de  Lei  nº  66/2017 está  plena 
conformidade  com  as  diretrizes  do  Plano  Diretor  Municipal  e  com  o  Código  de  Postura, 
especialmente aos seguintes dispostos nas duas legislações, conforme segue:

Lei Complementar nº 48/2016
Art. 7º. São objetivos específicos do Plano Diretor Municipal 
de Itapoá: 
[…]
XVI.  proteger  o  meio  ambiente  de  qualquer  forma  de 
degradação ambiental, mantendo a qualidade da vida urbana 
e rural, com as finalidades de:
[...]
g)  melhorar  a  limpeza  urbana,  a  redução  do  volume  de 
resíduo  gerado,  a  reciclagem  do  resíduo,  o  tratamento  e 
destino final dos resíduos sólidos. 

Art. 10. A propriedade rural cumprirá sua função social 
quando houver a correta utilização econômica da terra e 
sua justa  distribuição,  de modo a  atender o  bem-estar 
social da coletividade, mediante e a promoção da justiça 
social, tendo em vista: 
I. O aproveitamento racional e adequado do solo; 
II.  A  utilização  adequada  dos  recursos  e  bens  naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente;
III. A observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho; e
IV. A exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários 
e trabalhadores.

Lei Complementar nº 50/2016 (Código de Postura)
Art. 13. Para preservar de maneira geral, a higiene pública, 
fica terminantemente proibida: 
I.  O  escoamento  de  águas  das  residências  para  as  ruas, 
exceto as águas pluviais;
II.  Conduzir  qualquer  material  que  possa  comprometer  o 
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asseio das vias públicas sem que sejam tomadas as devidas 
precauções;
III. Queimar resíduos de qualquer natureza nos próprios 
quintais;
IV.  Aterrar  vias  públicas  com  lixo,  materiais  velhos  ou 
quaisquer detritos;
V. Fazer a retirada de materiais e entulhos, provenientes de 
construção  ou  demolição  de  prédios,  sem  uso  de 
instrumentos  adequados  como  canaletas  ou  outros  que 
evitem a queda dos referidos materiais nos logradouros e nas 
vias públicas

Art. 14. A limpeza de passeios, havendo calçamento ou não, 
fronteiriças  às  residências  e  estabelecimento  é  de 
responsabilidade  dos  proprietários  ou  inquilinos  e  se 
sujeitam ao disposto em Lei Municipal especifica.

Art.  15.  Os  proprietários  deverão  conservar  as 
edificações e suas dependências em condições adequadas 
de estabilidade e higiene,  a fim de não comprometer a 
segurança  e  a  saúde  de  seus  ocupantes,  vizinhos  ou 
transeuntes,  conforme  o  disposto  neste  Código  e  no 
Código Sanitário do Estado. 
Parágrafo  único.  A Prefeitura  deverá  efetuar vistorias, 
quando  solicitada,  para  verificação  de  situações 
particulares de imóveis, desde que se refira à matéria de 
competência e interesse do Município. 

Art.  16.  Constatado  mau  estado  de  limpeza  ou 
conservação  de  uma  edificação,  seu  proprietário  será 
intimado  a  proceder  aos  serviços  necessários,  sendo 
concedido um prazo para sua execução. 
§ 1º Da intimação constará relação de todos os serviços a 
executar e os prazos concedidos. 
§ 2º Não sendo atendida, no prazo determinado, a intimação 
tratada  no  artigo  anterior,  o  fiscal  responsável  formulará 
denuncia aos órgãos competentes. 

Art. 17. Aos proprietários de prédios em ruínas, abandonados 
ou  desabitados,  será  concedido  um  prazo,  mediante 
intimação, para sua reforma e adequação ao disposto neste 
Código. 
Parágrafo único. Findo o prazo fixado na intimação e se os 
serviços não estiverem feitos, deverá o proprietário proceder 
à demolição do edifício, observado o disposto no Código de 
Obras. 

Art. 18. Os proprietários ou inquilinos deverão conservar 
em  perfeito  estado  de  limpeza  seus  quintais,  pátios, 
prédios ou terrenos não ocupados. 
§1°  -  Não  é  permitido  conservar  água  estagnada  nos 
quintais ou pátios dos prédios situados na zona urbana. 
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§2° - Os proprietários ou responsáveis deverão evitar a 
formação de focos ou viveiros de insetos, estando sujeitos 
a medidas que forem determinadas para sua extinção. 
§3° - Os proprietários de terrenos alagáveis deverão mantê-
los  drenados  podendo,  para  tanto,  solicitar  auxílio  da 
Prefeitura  Municipal  para  execução  do  serviço  em  áreas 
públicas. (grifo nosso)

Destaca-se que as Leis integrantes do Plano Diretor Municipal são balizadores e 
estabelecem  as  diretrizes  gerais  para  o  Ordenamento  Jurídico  local,  em  relação  ao 
desenvolvimento  urbano e  ao  código de  postura,  entre  outros.  Mas  que  é  através  das  Leis 
Ordinárias, em sintonia com as Leis Complementares integrantes do Plano Diretor, em que há o 
detalhamento das disposições das diretrizes gerais definidas no Plano Diretor Municipal.

Conforme  a  Exposição  de  Motivos  da  Proposição,  o  Poder  Executivo  busca 
garantir a beleza e a salubridade do município de Itapoá-SC, através da limpeza dos terrenos 
urbanos que não estão sendo aproveitados, ou seja, terrenos incultos, por meio de normas que 
regimentarão  os  proprietários  ou  possuidores  a  qualquer  título  de  terrenos  baldios  ou  não, 
obrigando-os a mantê-los limpos, roçados e drenados, sob pena de aplicação de sanção pelo 
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente. 

Assim, após análise desta Procuradoria, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário 
nº  66/2017  não  apresenta  ilegalidades.  O  objeto  do  texto  é  legal  e  constitucional,  e  está 
elaborado conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá. Desta feita, opino 
pela regular tramitação, nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 03 de outubro de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,  
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para consultar a  
autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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