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LEI COMPLEMENTAR Nº 301/2022 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 195, DE 23 DE 

AGOSTO DE 2017.  

 

IBANEIS LEMBECK, Prefeito Municipal, no uso de suas legais 

atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica do Município de São Ludgero, 

faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de 

Vereadores, deliberou e aprovou e EU sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. O artigo 2º da Lei Complementar Nº 195, de 23 de agosto de 

2017, em seu §3º, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º. [...] 

§3º - Como método de roçagem, o corte de grama, 

mata, erva, herbáceas, de qualquer natureza, deve se 

desenvolver na aparagem destas vegetações à distância 

de até 40 (quarenta) centímetros do solo.    

 

Art. 2º. O artigo 3º da Lei Complementar Nº 195, de 23 de agosto de 

2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º. Fica estabelecido que os terrenos devem ser 

mantidos limpos ao longo de todo o ano, com a grama, 

mato, erva, herbáceas e/ou vegetações rasteiras de 

qualquer natureza sem ultrapassar a distância de 40 

(quarenta) centímetros do solo.  

Parágrafo Único: O Município, por meio de seu setor de 

Fiscalização de Obras e Posturas Urbanísticas, poderá 

notificar o proprietário ou possuidor a qualquer título do 

imóvel a qualquer tempo ao longo do ano para que 

proceda à limpeza do terreno nos casos em que for 
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constatado que o terreno necessite de roçada ou 

limpeza, o qual deverá atender à notificação nos termos 

desta Lei.    

 

Art. 3º. O artigo 8º da Lei Complementar Nº 195, de 23 de agosto de 

2017, passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 8º. Constatada a irregularidade pelo Fiscal de Obras e 

Posturas Urbanísticas, será lavrada notificação ao 

proprietário ou possuidor a qualquer título, inquilino ou 

ocupante de imóvel, com prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, contados do recebimento da notificação, para 

realizar a execução dos serviços previstos no art. 2º desta 

Lei e comprovar tal execução junto ao setor de 

Fiscalização de Obras e Posturas Urbanísticas. 

§1º - Esgotados os prazos previstos no caput deste artigo 

sem atendimento da notificação pelo responsável será 

imediatamente aplicada a sanção de multa, sendo feita 

a roçagem e limpeza do imóvel as suas expensas, 

conforme abaixo estipulado: 

I. A multa, pela violação ao disposto no art. 2º desta Lei, 

após a finalização do procedimento disposto no caput 

deste artigo, será no montante de 02 (duas) UFM’s, e em 

caso de reincidência referido valor será exigida de forma 

dobrada; 

II. Independentemente da aplicação de multa, 

consignada no inciso I, fica o Município de São Ludgero 

autorizado a proceder à roçada e limpeza do imóvel, 

cobrando do proprietário uma taxa pelos serviços de 

roçada e limpeza, com valor estipulado por decreto do 

Chefe do Poder Executivo, devendo tal valor 

corresponder ao valor dispendido pela administração 

pela contratação do referido serviço.  
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§ 2º - A notificação prevista no caput, assim como a 

notificação da sanção de multa, deverá ser realizada de 

forma pessoal, podendo ser realizada por meio 

eletrônico, desde que tal meio possibilite a confirmação 

do recebimento. 

§ 3º - Para as penalidades aplicadas no exercício de 2022 

e anteriores, as quais não observaram o disposto no 

parágrafo anterior, se torna inexigível o valor da multa 

mantendo-se apenas a cobrança de R$ 0,50 (cinquenta 

centavos) por metro quadrado do imóvel roçado pela 

administração. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com os 

efeitos retroativos para o cancelamento de sanção de multa previstos na 

nova redação da Lei Complementar Nº 195, de 23 de agosto de 2017, 

revogando-se as disposições em contrário.  

 

São Ludgero, SC, 20 de Dezembro de 2022. 

 

 

 

IBANEIS LEMBECK 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

VICTOR WARMLING PAEGLE 

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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