
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/2.014 

 

“Dispõe sobre a criação da Campanha Cidade Limpa e dá outras providências.” 

 

JOÃO MARTINS JÚNIOR, Vereador desta Casa 

Legislativa, com amparo nos artigos 23, inciso VI e 

30, inciso I da Constituição da Republica Federativa 

do Brasil, na Lei Orgânica Municipal e no 

Regimento Interno, apresenta a seguinte proposição. 

 

 Art. 1º - Fica criada no âmbito do Município de Cabrália Paulista a 

“Campanha Cidade Limpa”, que tem por slogan “Candidato que joga santinho na 

rua não respeita a sua Cidade”. 

 

 Art. 2º - Fica vedado a qualquer cidadão arremessar material de campanha 

eleitoral no perímetro urbano e rural do Município, em especial nas proximidades dos 

locais de votação quando da ocorrência de pleitos eleitorais. 

 

 §1º - A pessoa flagrada praticando a infração do “caput” deste artigo ficará 

sujeita a multa administrativa municipal no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) a R$ 

5.000,00 (Cinco Mil Reais), dependendo da quantidade de material arremessado e após 

regular notificação e processo administrativo com as garantias do contraditório e ampla 

defesa. 

 

 §2º - Os fiscais sanitários municipais e ou fiscais ambientais municipais, no 

uso de suas atribuições legais, deverão identificar e lavrar auto de infração aqueles que 

forem flagrados arremessando material impresso de campanha nos espaços públicos, 

dando inicio ao processo administrativo para aplicação de multa. 

 

 §3º - O material lançado na via pública e o material remanescente que ainda 

não foi lançado e estiver em poder do infrator flagrado deverá ser apreendido pela 

fiscalização municipal e ficará retido até decisão final com trânsito em julgado do 

processo administrativo. 

 

 §4º - O material deverá ser destruído pela Administração Municipal em caso 

de aplicação de multa ou infrator ou a ele devolvido caso haja arquivamento sem 

aplicação de multa. 

 

 Art. 3º - Fica autorizado o Poder Executivo a formalizar Convênios com a 

Polícia local para fiscalização do cumprimento da presente Lei. 

 

 Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo efetuar campanhas de conscientização 

junto à comunidade com a finalidade da prevenção a poluição ambiental causada pelo 

lançamento de material impresso de campanha política, eleitoral ou partidária, bem 

como regulamentar a presente Lei por Decreto caso seja necessário. 

 

 

 Art. 5º - As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias consignadas no Orçamento-Programa vigente, suplementadas se 

necessário. 



 

 Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Justificativa: 

 
 
 Justifica-se a o projeto, tendo em que as ruas e calçadas ficam "atapetadas" 
por panfletos (santinhos), principalmente na entrada da escola, podendo causar tragédia tal 
como “uma pessoa escorregar nos santinhos” como já ocorrerá em cidades vizinhas deixando 
vitima fatal, antes que isso ocorra com nossos munícipes vamos nos conscientizar e respeitar 
mantendo a cidade limpa principalmente no dia da eleição. 
 
 Considerando ainda que vai dar muito trabalho para os servidores da limpeza, 
além do mais se chover os “santinhos” vão entupir os bueiros causando prejuízos. Os panfletos 
se espalham pelas ruas de nossa cidade causando indignação à população. 

 

Cabrália Paulista, 03 de novembro de 2014. 

 

 

 
João Martins Junior 

Vereador  

 

 

 

 


