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SÚMULA: hstitui o Programa Cidade com Grama, sem Mato, sem Lama e dá outras
providências.
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SUMULA: Institui o Programa cidade com Grama, sem Mato, sem Lama e dá outras
providências.

t cÂnun q MaÌüctptL DE LDNDRTNA, EsrADo rlo pl,nlNÁ.,lpRovou
E EU, pREFEITo Do MUNIcÍpIo, seNcloNo A sEcuINTE

L E I :

Art. ts Fica instituído, na forma estabelecida nesta lei, o programa Cidade com
Grama, sem Mato, sem Lama, com o objetivo de promover o plantio de grama nos lotes urbanos
não edificados, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio
ambiente.

Art 29 O plantio e manutenção de grama são obrigatórios nos lotes urbanos não
edificados, exigindo-se a seguinte proporção em cada lote:

I - 20% (vinte por cento) no primeiro ano após a aprovação desta lei;

II- 40% (quarenta por cento) no segundo ano após a aprovação desta lei; e

ilI- l00o/o (cem por cento) no terceiro ano após a aprovação desta lei.

$ I e O plantio de grama deverá ser feito por meio de mudas, placas ou semeadwa.

$ 2e Excetuam-se da obrigação disposta neste artigo os imóveis que tiverem hortas
ou plantios de culturas de pequena escala, árvores nativas ou frutíferas em toda a sua extensão ou
que possuirem alvará de construção aprovado pelo órgão competente.

Art, 39 Novos empreendimentos imobiliários, loteamentos ou parcelarnentos de solo
deverão apresentar ao órgão municipal oompetente, projetos de plantio de grama nos lotes não
edificados, obedecidos os critérios estabelecidos nesta lei, como uma das condições para sua
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ArL 49 O não cumprimento no disposto da presente lei sujeitará o infrator ao
pagamento de multa e demais sanções que serâo regulamentadas por ato próprio do Poder
Executivo.

Parágrafo único: O cumprimento desta lei não exclui o proprieüário do lote das
demais obrigações ìnerentes à sua proprìedade.

ArL 5e Esta lei entrani em vigor 30 (trinta) dias a contar da data de sua púlicação,
revogadas as disposições em contrário.

SATÁDAS de março de 2017.

ZONASIJL
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JUSTIF'ICATIVA

O presente Projeto de l,ei visa o plantio de grama nos lotes urbanos não edificados,
sendo de coúecimento de todos que os lotes urbanos não edificados criam um ambiente propício à
proliferação de animais peçoúentos e vetores de doenças, tais como o mosqúto Aedes aegypti,
transmissor de dengue, febre amarela, zika vírus e chikungunya, cujo controle das suas populações
e considerado assunto de saúde pública.

Por outro lado, ainda que o Poder Público realize a roçagem por intermédio da
CMTU, cobre pelo serviço realìzado e aplique multa aos proprietiírios, as medidas não surtem os
efeitos esperados, dado que a maioria dos terrenos peÌmanece com mato.

Desse modo, â prcsente proposição visa encontrar uma solução para o problema de
acúmulo de mato alto, lixo e entulho nos terrenos não edificados, obrigando o plantio de grama e,
por consequência, criando um ambiente mais agradável, proporcionando um ambiente de melhor
qualidade de vida.

Ademais, aludida proposição tamMm contribuirá para a diminuição do aquecimento
dos imóveis vizinhos e, por conseguinte, irá facilitar a limpeza (roçagem ou capina) dos lotes.

Contribui ainda, o aumento da cobertura de grama nos terrenos, com o aumento da
absorção e melhoria na eficiência do escoamento pela rede pluúal das águas das chuvas, além de

a terra dos tenenos seja levada para as vias públicas.
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Por fim, cumpre salientar que o planüo de grama é medida que contribú para o
embelezamento da cidade, tomando não só um local melhor para se viver, como também
cumprindo o papel de dar uma boa impressão aos que visitam a cidade.

Vale ressaltar que há outras leis que obrigam os proprietârios a ouidar dos lotes,
como por exemplo, manúer limpo (roçagem ou capina).

Assim, por entender necessária e de relevante importância a pÍesente mateia ,
solicitamos o apoio dos demais nobres Pares.

SALADAS 14 de maryo de 2017 .

DAZONASUL


