
PARECER CCJ

ALTERA O ART. 21, INCLUI ART. 17-A E REVOGA O ART. 12 E SEUS §§ 1º E 2º, TODOS NA LEI Nº 10.847,
DE 9 DE MARÇO DE 2010 - QUE INSTITUI O PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA

CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, ESTABELECE AS DIRETRIZES, OS CRITÉRIOS E OS
PROCEDIMENTOS PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCCS) E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS -, ESTABELECENDO QUE AS ATIVIDADES DISPENSADAS DE LICENÇA AMBIENTAL

PODERÃO RECEBER DETERMINADOS RCCS PARA FINS DE REUTILIZAÇÃO E DISPONDO SOBRE
INFORMAÇÕES A CONSTAREM NAS FACES EXTERNAS DE MAIOR DIMENSÃO DE CONTAINERS OU

CAÇAMBAS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE RCCS.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Veto Total do Governo Municipal, ao Projeto em epígrafe de autoria
do Vereador Moises Barbosa.

Nas razões do veto, sustenta o Chefe do Execu�vo, resumidamente, que, o Projeto de Lei em tela, em seu
art. 1º, que inclui o art. 17 – A, que tecnicamente há impropriedade no texto referido, podendo ensejar
falta de compreensão, quando os RCCs são resíduos da construção civil, e, com redação proposta, não
fica claro quais, dentre eles, poderão ser recebidos ou não. Dessarte, o inciso I, item “a” do art. 11º da Lei
Complementar nº 95, de 1998, remete sobre clareza ser diretriz na técnica de redação oficial das normas,
a saber:

 
Art. 11. As disposições norma�vas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica,
observadas, para esse propósito, as seguintes normas:

I - para a obtenção de clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu sen�do comum, salvo quando a norma versar sobre
assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja
legislando;

 

Ainda, para além do campo formal, a redação é inapropriada, pois, o Manifesto de Transporte de
Resíduos con�nua sendo exigido, mesmo para o RCC, só que na forma on line. Portanto excluir
(revogando o inciso IX, do art. 4º, e os arts. 12, 14 e 18, todos da Lei 10.847 de 09 de março de 2010) a
exigência do MTR seria deixar o transporte dos resíduos sem esse importante instrumento de fiscalização
e licenciamento, dificultando a fiscalização da origem e da adequada des�nação destes resíduos.

Por fim, ressalta que a falta de acolhimento à inicia�va proposta por esta Egrégia Cassa Legisla�va, não
significa desconhecer a relevância do tema, tanto é que não se vislumbra óbice à nova redação do art. 21
e a revogação do art. 12. Porém, não cabe Veto Parcial ao projeto, pois o mesmo seria descaracterizado e
sendo assim, incons�tucional, pois o veto parcial somente abrangerá texto integral de ar�go, parágrafo,
inciso ou de alínea, conforme prevê o § 2º do art. 66 da CF.

Portanto, resumidamente, são estas as razões que levam ao Veto Total proposto pelo Governo Municipal.

É o breve relatório.

 



Analisando as razões do Governo Municipal para o Veto Total, como já é exposto pelo mesmo, há
incons�tucionalidade no ato da aplicação de um Veto Parcial, pois, referente ao mérito, o Execu�vo
Municipal reconhece a necessidade de modernização da legislação e da relevância que o tema traz em
seu objeto.

Não há de negar também quanto às razões do execu�vo para tal medida referente ao Projeto, pois, além
da formalidade apontada pela redação dada inapropriada, e que sua sanção poderá gerar falta de
compreensão, a exclusão da exigência do MTR dificultará a fiscalização da origem e da adequada
des�nação destes resíduos, que aduz exatamente sobre a fundamentação que mo�vou o veto.

Portanto, reconhecendo as notórias fundamentações esplanadas pelo Chefe do Execu�vo Municipal para
o Veto Total, esta Comissão entende haver óbice jurídico, pelo fato de uma possível correção da matéria
com um Veto Parcial incida incons�tucionalidade, confrontando o § 2º do art. 66 da CF.

Desta forma, consideradas as fundamentadas razões apresentadas, esta Comissão se posiciona pela
manutenção ao Veto Total.
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