
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

LEI N^ 3.574

^RTlFlCOQUEFOIPlRICADONOgACA^OESTA
n. r o • —* T"

DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

"INSTITUI O PROGRAMA CIDADE
LIMPA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA, ESTADO DE GOIÁS, aprova e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. l9 Fica instituído o Programa Cidade Limpa, no município de Goianésia, devendo
os proprietários promover o plantio de grama nos lotes urbanos não edificados,
visando a melhoria da qualidade de vida da população e a manutenção de um saudável
ambiente urbano.

Art. 22 O plantio e manutenção de grama são obrigatórios nos lotes urbanos baldios
e/ou não edificados, exigindo-se a seguinte proporção em cada um dos lotes:

I - 30% no primeiro ano após a aprovação desta lei;

II - 60% no segundo ano após a aprovação desta lei;

III - 100% no terceiro ano após a aprovação desta lei.

§ 12 O plantio de grama poderá ser feito por meio de mudas, semeadura ou
tapetes/placas.

§ 22 Excetuam-se da obrigação disposta nesta lei os imóveis que tiverem horta ou
plantio de culturas de pequena escala, árvores nativas ou frutíferas em toda sua
extensão ou os que possuírem alvará de construção aprovado pelo órgão competente.

Art. B9 Os lotes novos terão um prazo de carência de 5 (cinco) anos, contados a partir
da efetivação de sua matrícula no Registro de Imóveis, para que se enquadrem na
necessidade de observação da obrigação imposta por esta lei.

Parágrafo único. A obrigação imposta ao proprietário do lote, a partir do implemento
da condição prevista no caput deste artigo, seguirá o escalonamento temporal previsto
no artigo 2- desta lei.

Art. 42 O não cumprimento no disposto na presente lei sujeitará o infrator ao
pagamento de multa de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por metro quadrado do^terrenq,
reajustado pelo Poder Executivo nos termos legais.
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Parágrafo único. Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor a que se refere o caput deste
artigo será dobrado, e assim sucessivamente, até o máximo de seu décuplo.

Art. 52 Cabe ao Departamento de Posturas a fiscalização, a notificação dos
proprietários e aplicação de multas.

Art. 6- O Poder Executivo deverá desenvolver campanha de educação ambiental com
vistas a informar e conscientizar a comunidade da importância da preservação e
manutenção da arborização urbana, e do plantio e manutenção de grama nos espaços
não construídos dentro do perímetro urbano.

Art. 75 Os valores arrecadados com as multas aplicadas tendo por fundamento esta lei
serão revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 89 As despesas com a execução desta lei devem correr por conta de dotações
orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 99 Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIANESIA, ESTADO DE GOIÁS, aos treze dias do mês de
dezembro de dois mil e dezessete (13/12/2017).

RENATO MEÍKEÇDE CASTRO
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