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Altera a al. ó do inc. IV do art. 3' da Lei
Complementar n' 728, de 8 de janeiro de
2014, que instituiu o Código Municipal de
Limpeza Urbana, revoga as Leis
Comp[ementares H's 234, de]0 de outubro
de 1990, 274, de 25 de março de 1992, 376,
de 3 de junho de 1996, 377, de 3 de junho
de ]996, 591, de 23 de abril de 2008, e 602,
de 24 de novembro de 2008, e dá outras
providências, dispondo sobre a
caracterização e volume de resíduos
sólidos especiais.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígraf'e, de autoria
do vereador André Caras.

Em manifestação, a Procuradoria desta Casa, (fl. 08), manifestou-se
no sentido de que a proposição é constitucional, não apresentando em um exame
preliminar, qualquer vicio jurídico.

Por sua vez, em atenção aos preceitos regimentais o PLCL n' 007/19.
foi encaminhado a CCJ para a qual assentou posicionamento em concordância ao
parecer exaurido pela Procuradoria, f'undamentando decisão, esta colacionada:

"Sustenta o autor que a legislação municipal vigente não expressa o
volume de resíduos gerados para caracterizar os geradores especiais e/ou
grandes geradores e que a ausência desta informação traz dificuldades
práticas de aplicação e fiscalização por parte do poder público. bem
colho confusão para o encaminhamento correio dos resíduos gerados em
imóveis não residenciais oriundos de processos rurais: comerciais.
industriais ou de prestação de serviços.
Art. 3' Para fins desta Lei Complementar, consideram-se:
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IV resíduos sólidos especiais aqueles que: por sua composição. massa
específica ou volume. necessitam de sistema de recolhimento
diferenciado ou tratamento específico: enquadrados da seguinte forma:

a) resíduos gerados em imóveis. residenciais ou não: que não possam scr
dispostos na forma estabelecida para a cometa regular;

b) resíduos gerados em imóveis não residenciais oriundos de processos
rurais: comerciais; industriais ou de prestação de serviços;

c) resíduos gerados por atividades ou eventos instalados em logradouros
públicos;

d) resíduos gerados pelo comércio ambulante: e

e) outros. por sua composição ou por ser objeto de legislação específica;

Pela proposta ora objeto de análise: acrescentar-se-ia à alínea ''b'' a
expressão ''em volume diário superior a 200 (duzentos) litros''
Consequentemente, os resíduos gerados em imóveis não residenciais
oriundos de processos rurais; comerciais; industriais ou de prestação de
serviços. em volume diário inferior ou igual a 200 litros deixariam de ser
considerados resíduos sólidos especiais. afastando a incidência do art. 33
do Código Municipal de Limpeza Urbana. o qual prevê a
responsabilidade do gerador do resíduo para o acondicionamento. a
colete, o transporte. o destino e a disposição final do resíduo sólido
especial.

A contrário scnsu. a roleta dos resíduos cm \olume diário inf'prior a 200
litros ficaria sob a responsabilidade do Departamento de Limpeza Urbana
do Município.

Recentemente o Poder Executivo editou o Decreto n.' 20.227. de 23 de
abril de 201 9; regulamentando o disposto no art. 3'. inc. IV e ans. 33 e 34
da Lei Complementar n' 728/2014. referente à definição de grande
gerador (resíduo sólido especial) e às responsabilidades da colete.

transporte, tratamento e destinação dos resíduos sólidos. bem como
estabelece o regramento' para o cadastro dos geradores.

Nos termos do # I' do art. I' do Decreto; são considerados grandes
geradores, as pessoas jurídicas. os proprietários; possuidores ou titulares
de estabelecimentos públicos: institucionais, de prestação de serviços,
comerciais e industriais. terminais rodoviários e aeroportuárias. entre
outros: que gerado resíduos sólidos cuja natureza e composição sejam
similares àquelas dos resíduos domiciliates e cujo volume diário gerado
seja superior a 1 00(cem) litros.
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Assim; o decreto governamental limitou o volume de resíduos en] 100
litros, dlkrentemente do Pro.feto.

Note-se que o decreto regulamenta a legislação existente: a qual não traz
a previsão do volume de resíduos. Cota a alteração ora proposta. constará
de forma expres sa na lei o volume exigível. o que: via de consequência.
impactará no decreto em vigor.

A matéria não se insere naquelas de competência privativa do Chefe do
Poder Executivo. Assim. no tocante à constitucionalidade. juridicidade e
organicidade. não vislumbro óbice capaz de macular a tramitação da
matéria, razão pela. qual mania'esto parecer pela inexistência de óbice de
natureza.jurídica para a tramitação do Projeto''

E o relatório

A proposição em análise, PLCL n' 0007/19, tem por objetivo central
acrescentar à alínea "b'' no inciso ]V do art. 3' da Leí Complementar n' 728/]4, a
qual instituiu o Código Municipal de Limpeza Urbana, dispondo sobre a
caracterização e volume de resíduos sólidos especiais.

Em justificativa ao projeto, exp]icitou o autor que a atua] legislação
não expressa o volume de resíduos gerados para caracterizar os geradores especiais
e/ou grandes geradores e que a ausência desta informação traz dificuldades práticas
de aplicação e fiscalização por parte do poder público, bem como confusão para o
encaminhamento corneto dos resíduos gerados em imóveis não residências
oriundas de processos rurais, comerciais, industriais e/ou de prestação de serviços.

Evidente, há que se considerar o parecer prévio da Douta Procuradoria
da CMPA, e também o parecer da CCJ, no sentido da inexistência de óbice jurídico
à tramitação do prometo pelos fundamentos tombados nos autos.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria
desta Câmara de Vereadores e pela Comissão de Constituição e Justiça, estas
responsáveis pelo filtro de legalidade e constitucionalidade da matéria e dentro das
competências impostas à esta Comissão explicitada no art. 37 do Regimento
Interno deste Legislativo, a matéria em análise proporcionará uma econotnia aos
cofres públicos, o que, do ponto de vista tanto económico como social, devem ser
levadas em consideração.
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Ante ao exposto, este relator tem, no mérito, entendimento fà
aprovação do PLCL 007/19.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto

Sala de Reuniões, 10 de outubro de 2019
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"'''*ÚÜáJ.",'.,
Presidente e Relato r.

Aprovado pela Comissão em .#5.40..iq

Pinheiro


