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( X ) Projeto de Lei J ^ Protocolo n°: 26278 
Em: 15/04/2019-16:04:50

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui "A Campanha de incentivo a reciclagem doméstica”, no 
âmbito do Município de Carazinho, e dá outras providências.

Art. 1o Fica instituído, no âmbito do município de Carazinho, “A Campanha de Incentivo a 
Reciclagem Doméstica";
Art. 2o Para fins de orientação e divulgação da referida campanha, deverão ser providenciados 

folhetos, calendários, cartazes e palestras orientativas sobre os benefícios da reciclagem;
Art. 3o A referida campanha tem por objetivo conscientizar a sociedade em geral, donas de casa e 
estudantes que a reciclagem domiciliar contribui para o meio ambiente, assim a coleta será 
encaminhada para locais adequados evitando as enchentes e focos de doenças como a 
leptospirose e outros.
Art. 4o Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar o disposto nessa lei.

JUSTIFICATIVA
Conforme a Lei Federal 12.305/2010 de Política Nacional de Resíduos Sólidos, já diz no Artigo 28 
que, "O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos 
com a disponibilização adequada para a coleta [...J”. Ou seja, precisa-se de uma conscientização 
das pessoas para que essa lei tenha peso e relevância em seu teor.

^ O projeto apresentado visa, antes de tudo, estimular a conscientização, que atinja donas de casa, 
™ estudantes e a sociedade em geral para o benefício da reciclagem domiciliar.

A reciclagem domiciliar é mais simples do que se imagina. Bastam separar, os materiais 
biodegradáveis como descarte de verduras, cascas de frutas, pó de café, e até o papel higiénico, 
enfim tudo o que é biodegradável e não é reutilizado nas indústrias, em um cesto ou saco de lixo 
designado para isso.
Assim como materiais secos, embalagens de papel, alumínios, plástico, vidros, devidamente 
separados em um cesto ou saco de lixo para essa finalidade.
Ao separar o lixo, todos ajudam para uma cidade mais limpa e organizada, além de ajudar 
trabalhadores que tiram seu sustendo da reciclagem, podendo fomentar cooperativas e industrias. 
Evidentemente, cabe à administração municipal dar exemplo efetivo de consciência ecológica, na 
medida em que a ela cabe lidar executivamente com a questão do lixo. Em razão do exposto e 
pela relevância da matéria, Solicito aos Ilustres Pares a apoiar a presente iniciativa, diante do 
caráter relevante e assim contribuir para melhor finalidade do lixo domiciliar.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15 de abril de 2019.
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Matéria: PLL 029/2019 
Ementa:
CAMPANHA DE INCENTIVO À RECICLAGEM 
DOMÉSTICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 
INTELIGÊNCIA DOS ART. 24, INCISO VI E ART. 
30, INCISOS I E II, AMBOS DA CF/88. NÃO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

DIREITO CONSTITUCIONAL.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 
029, de 15 de abril de 2019, de autoria de vereador, que dispõe sobre a campanha de 
incentivo à reciclagem doméstica.

A exposição de motivos consta em anexo.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Primeiramente, deve ser registrado que o Município possui 
competência legislativa para regrar as matérias de interesse local1 e suplementar as 
normas de proteção do meio ambiente (art. 30, íl2 c/c art. 24, VI3 da Constituição Federal).

No caso, não resta configurada invasão da competência legislativa 
reservada ao Chefe do Poder Executivo do Município, pois a simples instituição de 
Campanha de Incentivo à Reciclagem Doméstica è insuficiente para se sustentar vício 
formal de iniciativa.

Da mesma maneira, a forma de veiculação da matéria encontra-se
correta.

Ademais, a despesa daqui advinda, ao que tudo indica, possui 
caráter irrelevante, de sorte que se dispensa a apresentação de impacto orçamentário- 
financeiro4.

1 (CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
2 (CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios: [...]
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]
3 (CRFB) Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição; [...]
4<LC 101/00) Art. 16. [...]
§ 3s Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentarias.
(LDO 2018): Art. 16. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16. I e II, da LC n° 101/2000. quando for o caso, 
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.
§ 1o Para efeito do disposto no art. 16, § 3°. da LC n° 101/2000. serão consideradas despesas irrelevantes 
aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento
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Portanto, cabível a propositura em deslinde.

Em relação aovobjeto da presente proposição, não há qualquer 
óbice constitucional ou legai à sua aprovação, passando a matéria, exclusivamente, por 
um juízo de conveniência e oportunidade dos Poderes Executivo e Legislativo local, não 
cabendo, aqui, interferências.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurídica do PLL 029/2019.

É a fundamentação,

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 22 de abrij^ete 2019.

Mateus Fontana Casali 
Assessor Jurídico na Mera Diretora 

OAB/RS 75r3lf2

da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2018, em cada evento, não exceda aos valores limites 
para dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93. conforme o caso.
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COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 070/2019 
Projeto de Lei: PLL 029/19 
Autor: Gilson Haubert
Ementa: Institui "A campanha de Incentivo a reciclagem doméstica", no âmbito do 
Município de Carazinho, e dá outras providências.
Relator: Luís Fernando Costa

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gilson Haubert, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo.
4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores Votaram de acordo.

Sala de Reuniões Antônio Liborio Bervian,de abril de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

Vereador-^énepte Costa 
ViqeTrésidente

^pSci^Pédrõ Albuquerque de Azevedo 

Secretário /
Vereáct

/
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 065/2019 
Projeto de Lel 029/) 9 
Auton Gilson Haubert
Ementa: Institui "A campanha de Incentivo a reciclagem doméstica", no âmbito do Município de 
Carazinho, e dá outras providências.
Relator. Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gilson Haubert, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lel.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 25 de abril de 2019.

r Mareio Hoppen
Secretário
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LEI N° 8.494, DE 17 DE MAIO DE 2019.

institui a “Campanha de Incentivo a 
reciclagem doméstica”f no âmbito do 
Município de Carazinho, e dá outras 
providências.

Autoria: Vereador Gilson Haubert.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1o Fica instituído, no âmbito do município de Carazinho, “A Campanha de 
Incentivo a Reciclagem Doméstica'1;

Art. 2a Para fins de orientação e divulgação da referida campanha, deverão ser 
providenciados folhetos, calendários, cartazes e palestras orientativas sobre os benefícios da 
reciclagem;

Art. 3o A referida campanha tem por objetivo conscientizar a sociedade em 
geral, donas de casa e estudantes que a reciclagem domiciliar contribui para o meio 
ambiente, assim a coleta será encaminhada para locais adequados evitando as enchentes e 
focos de doenças como a leptospirose e outros.

Art. 4o Fica facultado ao poder Executivo regulamentar o disposto nessa lei.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2019.

ir
Prefeitj

Registre-se e publique-se no Painel 
de Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Boleífna 
Secretário da Administração
OP162/2019VSP
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