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PROJETO DE

LEI

DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.

Cámara Municipal

Protocolo no

"Determina a aÍixação de placas de identiÍicação
em
terrenos baldios existentes no município de BarreirasBahia."

Art'

10 os terrenos bardios,. rocarizados no perímetro
urbano do município de
Barreiras, deverão ser identificados co n praca
o número da matrícura
do imóvel.
"áni"noo

§ 1" t. afixação da praca. de identificação
proprietário ou possuidor
do imóvel.

será de responsabiridade do

2o A placa a que se refere o caput deverá
ser afixada no centro do imóvel,
numa distância máxima de quatro metros do recuo/meio
fio.

§

A placa a que se refere o caput deverá possuir no mínimo
metro quadrado),
§

3o

1xi m (um
com altura do chão de no mínimo-1,5
1um metro r"i"i. O
material utirizado para a confecção da praca frca,á-a
"
cÍitério do proprietário
ou
possuidor do imóvel.

Art. 20 Para efeitos desta lei considera_se terreno baldio,
o imóvel que não
possua benfeitorias, ou, se as possuir, não
estejam em condições estruturais
de habitação.

Art. 30 O não
penalidades:

- advertência;
ll - multa.
I

cumprimento desta

lei sujeitará o infrator às

seguintes

e

§ 1o A penalidade de advertência será apricada por escrito, quando da primeira
infração cometida.
20 A penalidade de murta será apricada em caso
de reincidêncra da infração,
no valor de um salário mínimo.

§

A contar da terceira infração, incrusive, será dobrado o varor a
cada
infração
§

30

subsequente.
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Art. 4o Esta lei será regulamentada, no que couber, por decreto.
Art.

50 Esta Lei entra em vigor g0 dias após a data
de sua publicação.

Sala das sessões, 26 de outubro de 201g.

DR. JOSÉ

RES JÚNIOR
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JUSTIFICATIVA

Colegas Vereadores,

Com o objetivo de colaborar para
pressionar os donos de terrenos bal
projeto em questão determina
matrícula e o número do cadastro

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres
colegas vereadores para
aprovaçâo do referido projeto de Lei.
Sala das sessões, 26 de outubro de 201g.

DR. JOSÉ

JUNIOR
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ANEXOS:

"Lei que obriga número de. identificação em
terreno.s óaldios em Maringá,
sejam p.úbticos ou privados, entra;. ;ig;;
;'prevê mutta se não for
cumprida"

qlra-em-viqor

r-cumpríd

reços residenciais e
de fácil visualização.
r em terrenos baldios
S.

prefeito Ulisses Maia (pDT) sancionou
a lei de autoria do
entil (pTB) que obriga imóveis púbticos prrti"rirÃ
,"À
rem número de identificação. O prazo expiia
" em dezembro

móveis públicos também deverão constar i"fãrr*çã".
e à data.

A lei sancionada altera o
Vereadores. Anteriormente, a
imóveis residenciais e comerc

em muros, grades ou cercas na

visualização.

1a Cámara de

p

identificação de
dos ou pintados

para facilitar

a

o

proprietário que não cumprir a determinação
será notificado por escrito e terá
prazo
kinta
dias
para
regularizar.
O
responsável
também poOá ,ui
.de
.se
multado em R$ í00 ou o dobro
em caso de reincidência.
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"Nova lei prevê a identificação de proprietários
em terrenos
baldios do município"

FoNTE: http://vereadorigorsandim. com. br/nova-rei-preve-a-identificacao-deproprietarios-em{errenos_bãldios_do_municipiol-

-

uma antiga demanda da população são Joanense
mais uma vez foi ouvida

peto vereador e presidente da Câmara

ú;rLi;;; õr. Sandim.

Em São João del Rei é comum encontrar lotes
abandonados, que causam
diversos transtornos aos habítantes; ;;;
;;t; ãito, animais peçonhentos,
reproduçáo do mosquito Aedes Aegypti
e fafta àã niglene.
lação

e as autoridades fiscalizadoras

os destes terrenos, Sandim
ão de placas de identificação

A

proposta

já foi encaminhada para votação e

manutenção destes locais.

faciritará

a

fiscarização e
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