
PROJETODE N° 01.0\ 1.L

AUTOR: VEREADOR EUGENIO GRAN DO.

EMENTA: DISPOE SOBRE A SUBSTITUI<;AO E

RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLAsTICAS EM

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE

CARAZINHO.

Art.1° - Os estabelecimentos comerciais situados no MunicIpio de Carazinho,

ficam obrigados a utilizar para 0 acondicionamento de produtos e mercadorias

em geral embalagens plasticas oxi-biodegradaveis - OBP'S ou embalagens

retornaveis.

Paragrafo Unico - Entende-se por embalagem plastica oxi-biodegradavel

aquela que apresente degrada<;ao inicial por oxida<;ao acelerada por luz e

calor, e posterior capacidade de ser biodegradada por microorganismos e que

os residuos finais nao sejam ecos-t6xicos.

I - Degradar ou desintegrar por oxida<;ao em fragmentos em um perlodo de

tempo especificado.

II - Biodegradar - tendo como resultado C02, agua e biomassa.

III - Os produtos resultantes da biodegrada<;ao nao devem ser eco-t6xicos ou

danosos ao meio ambiente.

IV - Plastico, quando compostado, nao devem impactar negativamente a

qualidade do composto, bem como do meio ambiante.

V - As sacolas retornaveis, de carater duravel, de materiais como algodao ou

Iona de caminhao, deverao ser oferecidas pelos pr6prios estabelecimentos

sendo estas podendo ser reutilizaveis em outras ocasi5es.
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PROJETODE N° 010\ 1 L

AUTOR: VEREADOR EUGENIO GRANDO.

EMENTA: DISPOE SOBRE A SUBSTITUI<;AO E

RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLAsTICAS EM

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE

CARAZINHO.

Art.1° - Os estabelecimentos comerciais situados no Municipio de Carazinho,

ficam obrigados a utilizar para 0 acondicionamento de produtos e mercadorias

em geral embalagens plasticas oxi-biodegradaveis - OBP'S ou embalagens

retornaveis.

Paragrafo Unico - Entende-se por embalagem plastica oxi-biodegradavel

aquela que apresente degradagao inicial por oxidagao acelerada por luz e

calor, e posterior capacidade de ser biodegradada por microorganismos e que

os reslduos finais nao sejam ecos-t6xicos.

I - Degradar ou desintegrar por oxidagao em fragmentos em um perlodo de

tempo especificado.

II - Biodegradar - tendo como resultado C02, agua e biomassa.

III - Os produtos resultantes da biodegradagao nao devem ser eco-t6xicos ou

danosos ao meio ambiente.

IV - Plastico, quando compostado, nao devem impactar negativamente a

qualidade do composto, bem como do meio ambiante.

V - As sacolas retornaveis, de carater duravel, de materiais como algodao ou

lona de caminhao, deverao ser oferecidas pelos pr6prios estabelecimentos

sendo estas podendo ser reutilizaveis em outras ocasi5es.
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Art.3° - Os estabelecimentos comerciais terao os seguintes prazos para

substituir as sacolas comuns pelas biodegradaveis:

I - 04 (quatro) anos, a contar da entrada em vigor da presente Lei, para as

sociedades e os empresarios c1assificadoscomo microempresas nos termos do

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

II - 03 (tres) anos, a contarda entrada em vigor da presente Lei, para as

sociedades e os empresarios c1assificados como empresas de pequeno porte

nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno

Porte.

III - 02 (dois) anos, a contar da entrada em vigor da presente Lei, para as

demais sociedades e' empresarios titulares de estabelecimentos sujeitos a
presente Lei

Art.4° - Transcorridos os prazos previstos no Artigo segundo da presente Lei,

os estabelecimentos que ainda nao tiverem promovido a substitui9ao de que

trata esta Lei ficam obrigados a receber sacolas e sacos plasticos, a serem

entregues pelo publico em geral independentemente do estado de conserva9ao

e origem destes, mediante a seguinte contrapresta9ao:

I - a cada 5 (cinco) itens comprados no estabelecimento, 0 c1iente que nao

usar saco ou sacola plastica fara jus ao desconto de no minimo de R$0,03 (tres

centavos) sobre suas compras.

§ 10
- 0 valor previsto no inciso I deste Artigo sera corrigido anualmente no

mes da promulga9ao da presente Lei, por indice que melhor reflita a infla9ao do

periodo, conforme regulamento a ser editado por decreto.

§ 2° - A recompra de que trata 0 presente artigo nao inclui dentre as hip6teses

de incidencia do Imposto sobre Circula9ao de Mercadorias (lCMS), tendo em

vista a ausencia de objetivo comercial.

§ 3° - As empresas deverao comprovar a destina9ao ecologicamente correta

para os produtos acima recolhidos.

§ 4° - Os estabelecimentos que possuam area construida superior a 200m2

deverao servir de posta de permuta.



Art.5° - Implementada a substitui<;:aoprevista no artigo primeiro da presente

Lei, cessarao, para cada estabelecimento, as obriga<;:6esprevistas no art. 3°

desta Lei.

Art.6° - Os programas municipais de Educa<;:aoAmbiental passam a incluir 0

objetivo de conscientiza<;:aoda popula<;:aoacerca dos danos causados pelo

material plastico nao-biodegradavel utilizado em larga escala quando nao

descartado adequadamente em condi<;:6esde reciclagem e, tambem, acerca

dos ganhos ambientais da utiliza<;:ao de material nao-descartavel e nao

poluente.

Art.7° - Os estabelecimentos de que trata 0 caput do artigo 1° da presente Lei

ficam obrigados a fixarem placas informativas junto aos locais de embalagens

de produtos e caixas registradoras, no prazo de 1(urn) ana apos a entrada em

vigor da presente Lei, com as seguintes dimens6es e dizeres:

1- dimens6es: 40 cm x 40 cm;

II - dizeres: " SACOLAS PLAsTICAS CONVENCIONAIS DISPOSTA

INADEQUADAMENTE NO MEIO AMBIENTE LEVAM MAIS DE 100 ANOS

PARA SE DECOMPOR. COLABOREM, DESCARTANDO-AS , SEMPRE QUE

NECESsARIO, EM LOCAlS APROPRIADOS A COLETA SELETIVA. TRAGA

DE CASA A SUA PROPRIA SACOLA OU USE SACOLAS REUTIUzAvEIS."

Art.8° - As empresas que produzem as embalagens plasticas oxi-

biodegradaveis deverao estampar as informa<;:6es necessarias sobre qual

aditivo esta utilizando na embalagem, com a logomarca do referido aditivo e

informando que a mesma e oxi-biodegradaveis, para a correta visualiza<;:aodo

consumidor.

Art.go - Esta Lei restringe-se as embalagens fornecidas pelos estabelecimentos

comerciais, executando-se, portanto, as embalagens originais das mercadorias.



Art.10° - As despesas decorrentes da execu<;ao desta Lei correrao por conta

de dotac;ao orc;amentaria propria, suplementada se necessario.
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Sacos e sacolas plasticas se tornaram um dos maiores viloes do dia-a-

dia do brasileiro. Cad a vez mais sac consumidos e descartados, mesmo com

unica vez de use, sendo jogados em Iixoes, nos campos, nos rios, causando

prejulzos ao meio ambiente. 0 reslduo pode levar ate 450 anos para se

deteriorar.

Calcula-se que no mundo, sac consumidos um milhao de sacos

plasticos por minuto. Isto significa em torno de 1,5 bilhoes por dia e mais de



500 bilhoes por ano. E 0 produto que mais causa poluigao nas cidades, entope

a drenagem urbana e os rios, provocando inundagoes e, principalmente,

prejudica a vida dos homens e animais. No Brasil, em cada mes, sac

distribuidos, s6 para os supermercados, um bilhao de sacos plasticos, 0

equivalente a 33 milhoes de unidades por dia e 12 bilhoes por ano. Estima-se

que um brasileiro utiliza pelo menos 66 sacos plasticos pro meso

Onde nao existe coleta seletiva, todo este plastico termina em aterros

sanitarios e lixoes a ceu aberto, dificultando e impedindo a decomposigao de

materiais biodegradaveis. A situagao poderia ser amenizada se houvesse

maior preocupagao com a reciclagem do nosso lixo domestico.

Em nosso municipio a situagao nao e diferente, a cada dia e recolhido

de 45 a 50 toneladas de Iixo. Estima-se que cada saco de lixo possui de 2 a 3

kg, significa que ao final do dia teremos 16.666 sacolas plasticas, depositadas

no aterro sanitario.

A situagao vem se agravando e e imprescindivel a adogao de medidas

urgentes para frear 0 consumo desse material de forma a contribuir com a

preservagao e conservagao nao apenas de rios, lagoas, mas tambem de

centros urbanos.

A sacola plastica e produzida a partir do polietileno de baixa ou de alta

densidade, conhecido tambem por filme plastico, originado do petr6leo, nao

reconhecido como biodegradavel, e poluente tambem em produgao. A

alternativa posta em pratica por alguns paises e a cobranga pelo use da sacola

plastica e a sua substituigao por embalagens degradaveis. Esta ultima ja vem

sendo objeto de use em algumas cidades brasileiras.

o projeto de Lei, ora proposto, assegura a adogao das embalagens oxi-

biodegradavel, com as seguintes caracteristicas: degradabilidade;

biodegradabilidade; compostabilidade e/ou hidrossolubilidade. Essas

embalagens produzidas a partir de aditivos inertes ou materias primas de

origem vegetal como forma de frear 0 use indiscriminado das sacolas plasticas

convencionais, fartamente disponiveis em estabelecimentos comerciais como

supermercados, farmacias e lojas de departamento.

o material utilizado na fabricagao das sacolas degradaveis se deteriora

num periodo de 40 a 120 dias pela agao de microorganismos em contato com 0

solo, com residuos organicos e em ambientes de compostagem e de aterro



sanitarios, os chamados lixoes. Ele se transforma em um composto organico

que pode ser usado com humos na adubagao, por exemplo.

Diversos projetos de Lei sobre a substituigao das sacolas plasticas

convencionais por biodegradaveis estao tramitando em diversos estados e

municipios.

Sao esses, resumidamente, os motivos que me levam a solicitar 0 apoio

dos colegas parlamentares a aprovagao da presente propositura.
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Vereador Eugenio Grand6 - PTS


