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Inclui inc. 111no parágrafo único do art.
]' da Lei n' 12.5]4, de 3] de janeiro de

2019 -- que proíbe a distribuição e a venda
de canudos flexíveis plásticos descartáveis
em restaurantes, bares, lanchonetes,
quiosques e estabelecimentos similares, ou

por ambulantes, no Município de Porto

Alegre --, permitindo a distribuição e a
venda nos locais que contarem com roleta
seletiva.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Ricardo Gomos.

O Projeto de Lei visa incluir o inc. llJ no parágrafo único do art. I' da
Lei n' 12.514, de 31 de janeiro de 2019 -- que proíbe a distribuição e a venda de
canudos flexíveis plásticos descartáveis eln restaurantes, bares, lanchonetes,
quiosques e estabelecimentos similares, ou por ambulantes, no Município de Porto

Alegre --, permitindo a distribuição e a venda nos locais que contarem com colega
seÍetiva.

Em seu Parecer Prévio, fl. 06, a Procuradoria deste Parlamento
concluiu pela inexistência de óbice de naturezajurídica à tramitação da matéria.
É o relatório, sucinto
inicialmente,

cumpre

frisar

que

o

PLL

apresentado,

deve

ser

examinado pela CCJ, por força do artigo 36, inciso r, alínea ''a '', do Regimento da
Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre.
A proposição encontra guarida, sob seu aspecto fonnal, no artigo 101.
do Regimento desta Casa e na Lei Complementar n' 95/1998 e suas respectivas
alterações.
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A iniciativa parlamentar para propor o Projeto sobre a matéria, está
consagrada no art. 55, da Leí Orgânica de Porto Alegre, que atribui à Câmara
Municipal legislar sobre assuntos de interesse local.

A iniciativa legislativa em tela está consubstanciada
no princípio
constitucional da ''at/lona/77za
mzzn/capa/
'', o qual permite que o Município proveja
tudo quanto concemeao interesselocal, estabelecendosuaspróprias leis. decretos
e atos relativos aos assuntos peculiares. Este princípio encontra-se consagrado no
artigo 29, capuz,da ConstituiçãoFederalt, no artigo 8', da Carta da Provínciade
19892,e nos artigos I'; e 9', incisos ll e llT, todos da Lei Orgânica do Município de
Porto Alegre'
Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles4
O governo loccll é que píovê a Adtninisííação ei'ntoldoqttattto

'espeilo ao interesseloca[ do Víttnicípio,}epe]tndo:pot
,nconstiftlcioncil. clualquel' intionlissão de otttto ól'gão. ciuÍot'idade otl
poder. SÓ a hierarqttict entre cts Leis cltlundo: pot itlexistil'
excltlsividcide

de Ádtttinisttcíção:

as tias entidades

(União.

Esiado-

memb} os. N4unicípios) i cgtllat enl concol'l' entemertle ci n'lestua matéria,

cctso em gelecl lei mtlnicipal cede à esíaducll: e esta à.fbctelcll. Não há.
pois. stlbnTissãodo bíunicí])io ao Estcldo ou à União. l)orque nenhtlma
:dessasentidades pode substüttir o governo locctt na soltlção de casos
l.fetos à Ádministi'ração tnunicipal: o que há é despeito t'ecipl'oco pelas
ltt ibtlições l espectivas de cada cltlcil.

' Constituição Federal:

Art. 29. O Município reger-se-ápor lei orgânica. votada em dois turnos. com o interstício mínimo de dez dias. e

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. que a promulgará: atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição. na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
2 Constituição Estadual RS:

Art. 8'- O Município, dotado de autonomia política. administrativa e financeira. reger-se-ápor leí orgânica e pela
legislação que adorar: observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

LOMPA

Art. I'

O Município de Porto Alegre: pessoajurídica de direito público interno. parte integranteda República

Federativado Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul: no pleno uso de sua autonomia política. administrativa e

financeira.reger-se-ápor esta Lel Orgânica e demais leis que adorar.respeitadosos princípios estabelecidosnas
Constituições Federal e Estadual.

An. 9' Compete ao Município. no exercício de sua autonomia:
lt - prover a Tudoquanto concerne ao interesse local, tendo como ol)jetivo o pleno desenvolvimento de suas funções
sociais, promovendo o bem-estar de seus habitantes=
lil - estabeiecei suasleis. decretos e aios relativos aos assuntos de ante!'esselocal:
+MEIRELLES, Hely Lopes. Z)//e//o \7z/fz/c/pa/B/ a.ç//e//o. Atualízação Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da
Silva. 15.ed. São Paulo: Malheiros: 2006: p. 109-10
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Com efeito, ao disciplinara repartiçãode competências,
a
Constituição Federal dispôs que compete aos municípios legislar sobre assuntos de

interesselocal (art. 30, T, CF). Nessesentido,colaciono lição de Hely Lopes

Mei relles :

Interesse locctl não é itlíet'esse exclusivo do N4uniciPiol não é
interesse

plivclíi-vo

da

localidade:

não

é

interesse

único

elos

rtlunícii)es. Se se exigisse essa exctttsividade. essctptivatividade. essa
.unicidade: beta reduzido .ficaria o âmbito cla Ádntinistt'ação locci[.
aniquilando-se a atllonotnia de que.fctzpl'uça cl Constittlição. Mesnto
pot'cine não há interesse ttturiicipal cine não se.lu te.flexamenÍe da
união e do Estado-tllembl'o. como: tcítmbétn:não há ittrel'esset'egional
)u nacional que não I'escoenos Municípios. como pctlíes integrantes
:ici Federação brasileil-a. O qtle de.fitam e cal'ctcíetiza o ''interesse

tocctl'': inscT'ilocorno dogntclconstitucional. é a predontinância cio
iniciasse cto Mt4nicípio sobre o do Estado ou da União. r...] (Diteilo
Mttnicipctl BI'asileito. Atuatização Mátcio Schneide} Reis e E(tgat'd
Neves da Sirva. 15.ed. São Pau]o: Ma]heiros. 2(}(]6: p. 1{)9- 10)

Nossa Carta Estadual minudcncia algumas hipóteses em que
interesselocal se revela, em especial, o inciso Vll do art. 13, senãovqalnos:
Alt.

13 - É cotllperênciu

do Município.

alértt da prevista

esse

na

CoYtstituição Feder'al e }essalvclda ct do Estado:

b'l - proluovet'a cólera.o ttanspolle.o tt'atartlentoe ci
iestinação

.final

dos }esídtlos

sólidos

domicilictres

e de litnpeza

Estabelecido que o objeto da lei é de interesse local e, portanto,
matéria atinente à competência legislativa municipal, impõe-se enfrentar o segundo
ponto, qual seja, se a proposição está eivada por vício de iniciativa?

Novamente, Hely Lopes Meirelles lança luzes sobre o problema ao
explicar:
Leis de iniciativa da Cílmara oü, fetaispropriamente,de
seus vereadoressão todas as que a lei orgânica mtlnicipal não
reserva, expressa oü privativamente, à iniciativa do pl'efeito. Ás leis
orgânicas tntlnictpclis devem I'epl'oduzit. dentre cls matél'ias pl'evisías

nos al'Ls.61. $ 1'. e 165 da CF. as cinese itlsel'emno âmbito da
cotnpetência mtlnicipul. Sào. pois. cie iniciativc{ exclltsivc do pte.feito.
=otmo che.Íe do Executivo local. os ptoletos de lei cine disponham

sol)te a citação. e\rrtttuíução e altíbutçao das seclelal'tas.OI'caose
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:ates da Adtltinistlação
:ldnlinistiativa

Pttblicct Mtlnicipal:

e lllcinejamento

mcitél'iu de OI'ganlzação

de execução

de obras

e serviços

públicos: cl'loção de cargos. .f:t.tiçõesot{ etnptegosptlbticos tla
Administt'Lição

diluía.

'exime

e pre viclettciáí io dos sel vidot'es }nttnicipais:

.lt4} idico

autátqLtica.

.ftlttducional

do

Município:
.fixação

o
e

ítnnento de sua rentttrtet'clçãolo plano pLutictntal. cis diteítizes

oiçclnlentãrias.
o OI'çantento
atital e os cl'éditossttpletl'telltat'es
e
:speciais. Os demais projetos cometem concorrentemente ao prefeito
e ü Cíimara, }taformu

regimental.

[gli.fo nossos (Ob. cit., T). 607)

No caso, a Lei Orgânica de Porto Alegre em seu art. 55. estabelece
que "cabe

à Canal'a

Mtlnicipal

LegLslat

sobre

assuntos

de interesse

local,

observadasas determinaçõese a fiel'arqttia constitucional.stLplemental'tenente
à
[egislação .fedeYa]e estadlLa].e JiscaJizar. mediante conta'ol,eexte}.no, a
admiti.stração

direta

e indil'eta.

''

Calha lembrar que a colega seletiva está amparada em vários
dispositivos da Lei Complementar n' 728, de 8 de janeiro de 2014, que instituiu o

Código Municipal de Limpeza Urbana, bem como pela Instrução Normativa n'
004, de 5 de julho de 2018, editadapelo DepartamentoMunicipal de Limpeza
Urbana, que determina os procedimentos para instalação, movimentação e remoção
de contêineres da colegaautomatizada.

Cumpre esclarecer,ainda, que a roleta seletiva foi instituída em
setembro de 2015, e se realiza em ruas que comportam a entrada de camínhões
pelo menos duas vezes por semana.

Diante do acima exposto, examinado os aspectos constitucionais,
legais e regimentais, manifesto parecer pela inexistência
jurídica para a tramitação do Projeto.

de óbice de natureza

Sala de Reuniões, 27 de maio de 2019

Relator
Aprovado pe[a Comissão em '\ - "] ' {'h
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Vereador Clàudio Janta

Vereador Márcio Bifes Ely

Vereador Adel/gela
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