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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N0J/2021 

(Altera o art. 70  da Lei. 3.635/98, do Código de Posturas do Município de Rio Verde-

GO) 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

Art. 1° - Altera o artigo 7° da Lei 3.635/98, de 03 de março de 1998, que 

reformula o Código de Posturas do Município de Rio Verde, passando apresentar a 

seguinte redação: 

"• 70 

Nos terrenos referidos neste artigo não serão permitidos fossa 

e poços abertos, assim como quaisquer buracos que possam oferecer perigo 

a integridade fisica das pessoas, conservar águas estagnadas e depositar 

animais mortos. 

§2° - Mantê-los limpos com capinagem mecânica, química ou 

manual, roçagem do mato manual e/ou mecânica, onde deverão possuir no 

máximo 25 cm (vinte e cinco centímetros) de altura, eventualmente crescido 

no terreno edificado ou não, localizados na zona urbana e de expansão 

urbana do Município, evitando que sejam utilizados como depósitos de 

resíduos de qualquer natureza, especialmente lixo doméstico e entulho ou 

qualquer material nocivo à vizinhança e a coletividade, sendo vedada a 

utilização de queima" 

Art. 2° - Este Projeto de Lei entrará em vigor na dada de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE— GO, 

aos 24 dias do mês de março de 2021. 

Gerlos Mkynç 

Vereador - PÁ 
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JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei visa à alteração da redação do art. 7° da Lei 

n° 3.635/98, com o intuito de estabelecer normas aos proprietários ou possuidores 

a qualquer título de terrenos baldios ou não, para mantê-los limpos, roçados e 

capinados, sob pena de aplicação de multa a ser estipulada pelo Poder Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Ação Urbana e lançado na dívida ativa do 

referido imóvel. 

Esse projeto disciplina o momento que os proprietários devem realizar 

a limpeza de seu respectivo lote cujo tamanho deverão possuir no máximo 25 cm 

(vinte e cinco centímetros) de altura. 

É comum em nossa cidade, principalmente no período chuvoso, 

termos terrenos produzindo verdadeiros matagais onde proliferam insetos, ratos e 

outros animais pestilentos que faz mal à saúde da população. 

Daí a necessidade dos proprietários de lotes em deixar nossa cidade 

mais limpa. Temos a certeza da concordância dos nobres pares desta Casa para 

sua aprovação por ser a proposta constitucional. 

Diante do exposto, solicitamos parecer favorável e aprovação por 

todos os nobres vereadores que integram essa Casa de Leis. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

VERDE - GO, aos 24 dias do mês de março )&'2O21. 

Gerlos 


