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PARECER Nº 2760/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 421/2012.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Vereador Eliseu Gabriel (PSB), tendo a 
posterior coautoria de outros 40 vereadores desta Edilidade, nos termos do RDS 
1677/2012, que altera a redação presente no Parágrafo único; no caput do artigo 
11, nos §§ 1º e 2º; caput do artigo 12; bem como os artigos 14 e 15 da Lei 
Municipal Nº 15.442, de 9 de setembro de 2011 (referente à limpeza de imóveis, o 
fechamento de terrenos não edificados e a construção e manutenção de passeios, 
bem como cria o Disque-Calçadas).  
A iniciativa visa determinar a lavratura de intimação, que nos termos do projeto 
será dirigida “ao responsável ou seu representante legal, assim considerados o 
mandatário, o administrador ou o gerente, pessoalmente ou por via postal com 
aviso de recebimento, no endereço constante do Cadastro Imobiliário Fiscal, nos 
termos da lei nº 10.208, de 05 de dezembro de 1986”, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, para regularizar a limpeza, o fechamento ou o passeio, em caso de 
constatação de irregularidade. Além disso, a propositura determina que seja 
lavrada multa em caso de não atendimento ao prazo estabelecido, sendo que os 
valores das multas previstas nos artigos 8, 14 e §1° do artigo 20 da lei serão os 
constantes do Anexo Único integrante da lei .  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou o Parecer N° 
1817/2012 pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE do projeto nos termos do 
SUBSTITUTIVO que apresentou a fim de adequar o projeto de lei à melhor técnica 
de elaboração legislativa.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou parecer 
CONTRÁRIO ao projeto.  
Considerando o mérito competente à Comissão de Administração Pública, somos 
favoráveis à iniciativa, nos termos do SUBSTITUTIVO apresentado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, diante do interesse público 
apresentado pelo projeto.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 11 de dezembro de 2013.  
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