
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 
                                              

 

 

“DÕE ÓRGÃOS, DÕE SANGUE: VIDAS” 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990, 2º Piso, Centro - CEP 94380-000 - Fone: (51) 3487-1009 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  
 

 

 

 
PROJETO DE INDICAÇÃO N° 007/2018 

 
 
“INSTITUI O PROGRAMA CIDADE LIMPA, CIDADE 
EDUCADA NO MUNICÍPIO DE GLORINHA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

 
LEI: 

 
Art. 1º Fica instituído o Programa Cidade Limpa, Cidade Educada no 

Município de Glorinha, pelo qual será multado na forma da presente Lei, todo cidadão 
que for flagrado jogando qualquer tipo de lixo fora dos equipamentos destinados para 
este fim nos logradouros públicos do Município de Glorinha. 

 
Art. 2º As penalidades previstas nesta Lei serão estabelecidas através de 

auto de infração lavrado contra o infrator, contendo as seguintes informações: 
 

I - local, data e hora da lavratura; 
II - qualificação do autuado; 

III - a descrição do fato constitutivo da infração; 

IV - o dispositivo legal infringido; 

V - a identificação do agente autuante, contendo sua assinatura, cargo ou 
função e o número da matrícula; 

VI - a assinatura do autuado. 

Art. 3º O agente responsável pela autuação poderá solicitar, sempre que 
necessário, auxilio de força policial quando o infrator dificultar o cumprimento dos 
itens II e VI do Art. 2º desta Lei. 

Art. 4º Os infratores desta Lei, serão penalizados com multa de R$ 100,00 
(cem reais) a cada infração cometida. 

§1º Os recursos financeiros, provenientes da arrecadação com as multas 
aplicadas, serão destinados à Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços 
Públicos.  
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§ 2º O valor da multa constante deste artigo será corrigido, anualmente, 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E ou por outro índice 
que por ventura venha substituí-lo. 

Art. 5º O Poder Executivo adotará todas as medidas necessárias para 
regulamentar a presente Lei, designando os órgãos responsáveis pela fiscalização 
e sua execução. 

Parágrafo único. Entre as ações de regulamentação deverá haver a 
criação de um cadastro interno de controle das multas aplicadas e suas 
reincidências, observando os procedimentos previstos nesta Lei. 

Art. 6º Para o conhecimento desta Norma e conscientização da população 
o Poder Executivo veiculará campanha publicitária de cunho educativo antes da 
efetiva aplicação da norma.  

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Glorinha, 04 de junho de 2018. 

 
 
 

DELMIR EUCLIDES DE MELLO MACIEL 
Vereador do PSD 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

A propositura ora apresentada tem como objetivo, em âmbito municipal, 
amenizar um dos maiores problemas enfrentados atualmente no mundo, que são os 
resíduos (lixo) produzido pelo homem.  

O descarte ou o depósito de lixo, em qualquer monta ou quantidade, 
em local impróprio para este fim gera enormes riscos à população, desde a 
proliferação de doenças até os entupimentos de bocas de lobo e bueiros, 
contribuindo significativamente para o acúmulo de detritos. 

O acúmulo de lixo pode gerar chorume e contaminar a água e o solo. 
Ainda pode servir de abrigo e alimento para animais e insetos que são vetores de 
doenças. As mais comuns são a leptospirose, peste bubônica e tifo murino, causadas 
pelos ratos, além de febre tifoide e cólera causadas por baratas, malária, febre 
amarela, dengue, leishmaniose e elefantíase, transmitidas por moscas, mosquitos e 
pernilongos. 

Pesquisas apontam um elevado índice de crescimento populacional no 
mundo e, por consequência, o aumento da produção de lixo. Fato que não é diverso 
algumas cidades do nosso País, tem relatos de superlotação de lixões e aterros, 
atualmente, são gastos milhões e milhões para amenizar os impactos causados pelo 
lixo na cidade, além da significativa parcela gasta com a manutenção da cidade 
limpa. 

Ações como as ora propostas, com a aplicação de penalidade 
pecuniária àqueles que não depositam o lixo em lugar adequado, têm caráter 
pedagógico, no sentido de educar a população e com o intuito de preservar o meio 
ambiente.   

 
Esperamos, assim, que os nobres colegas Vereadores aprovem o 

Projeto de Indicação, que ora apresentamos nesta Casa Legislativa. 
 

Glorinha, 04 de maio de 2018. 
 
 

 


