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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N' ]..s' b /19

Altera a al. ó do inc. IV do art. 3' da Lei
Complementar n' 728, de 8 de janeiro de
2014, que institui o Código Municipal de
Limpeza Urbana, revoga as Leis
Complementares B's 234, de ] 0 de outubro
de 1990, 274, de 25 de março de 1992, 376,
de 3 de junho de]996, 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 epígrafe, de autoria
do vereador André Caras.

A Procuradoria desta Casa (fls. 07-09), em parecer prévio, asseverou
que a proposta não cria, estrutura ou altera atribuições de qualquer órgão da
Administração Pública local, de modo que o Projeto estaria em conformidade com
a jurisprudência do STF sobre a competência privativa do Poder Executivo.

E o relatório

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 diHlculdades práticas de aplicação
e fiscalização por parte do poder público, bem colmo confusão para o
encaminhamento corneto dos resíduos gerados em imóveis não residenciais
oriundos de processos rurais, comerciais, industriais ou de prestação de serviços.

O art. 3', ínc. ]V, da LC n.' 728/] 4 assim dispõe
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Art. 3'. Pata.fins desta Lei ComplenlenÍar: considel'alu-se

IV' lesídttos sólidos especiais acltteLes qtle: pot' sua
composição: ntassa especí;Í\ca otl volume. necessitam de sistema de
recolhittlertto diÍel'enfiado ou [latcilnenlo especifico: enqtladruclos da
seguittte .forma :

b) resíduos gel'ctdos etn intóveis não }esidenciuis orit,tn(tos de

processos rurais, comer'dais. indt+stl'tais ou de prestação de set viços:

r. .J

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 itnóveis não residenciais oriundos de processos rurais,
comerciais, industriais ou de prestação de serviços, em volume diário inf'erior 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 colega,
o transporte, o destino e a disposição Hlnal do resíduo sólido especial.

A contrário sensu, a colega dos resíduos em volume diário inferior 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 abri] de 20]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 roleta, transporte, tratamento e
destinação dos resíduos sólidos, bem colmo estabelece o regramento para o
cadastro dos geradores.

Nos termos do $ 1' 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 aeroportuários, entre outros, que geram
resíduos sólidos cuja natureza e composição sejam similares àquelas dos resíduos
domiciliares e cujo volume diário gerado seja superior a 100(cem) litros.

]
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Assim, o decreto governamental limitou o volume de resíduos em 100
litros, diferentemente do Projeto.

Note-se que o decreto regulamenta a legislação existente, a qual não
traz a previsão do volume de resíduos. Com a alteração ora proposta, constará de
forma expressa 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 manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do Prometo.

Sala de Reuniões, 3 de setembro de 2019

Aprovado pela Comissão em
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