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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMACAO PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N2 61/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n9 58/99, de autoria do Deputado João Leite, que probe o

armazenamento de rejeitos ou resIduos tOxicos ou perigosos no territOrio do Estado.

A proposicão foi publicada no "Diana do Legislativo" de 4/3/99.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - A proposicao em análise proIbe o armazenamento, o depósito, a guarda, a

manutençao, o processamento e o transporte, no Estado, de rejeitos ou resIduos tOxicos,

perigosos ou nocivos a saUde ou causadores de potuicão ou degradaçao ao melo ambiente.

0 parágrafo Unico do art. 1 2 introduz a ressalva de que o transporte rodoviário ou

ferroviário dos referidos materials dependerá de autonizaçao especIfica do Conseiho

Estadual de Poiltica Ambiental - COPAM - e do acompanhamento da carga por técnicos

especializados, por fiscais do Orgao estadual de protecão ambiental e pela Poilcia Militar.

Pelo art. 2, fica estabelecido que o armazenamento, o depOsito ou a guarda dos

resIduos tOxicos, perigosos ou nocivos a saüde e ao meio ambiente, gerados no Estado,

dependerão da autorizacão expressa do municIpio receptor e do cumprimento das

exigencias por ele impostas, observadas, ainda, as normas legais aplicáveis.

0 art. 39 impöe ao Estado, sem prejuIzo das sancôes aos infratores, previstas na

Iegislacão em vigor, providenciar a retirada e a destruiçao dos materiais a que se refere o art.

1, depositados irregularmente em seu territOrio.

2.2 - Em sIntese, a proposta pretende proibir, no território mineiro, o transporte, o

armazenamento, a depOsito, a guarda - e atividades correlatas - de rejeitos ou resIduos

tOxicos e perigosos gerados fora do território mineiro, excetuando-se o transporte
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autorizado pelo ' COPAM e acompanhado pelos agentes competentes. Para os resIduos

perigosos gerados no Estado, o armazenamento, o depOsito e a guarda dependerão da

autorlzação expressa do rnunicIpio receptor, sendo que ao Estado compete providenciar a

retirada e destruiçao dos materials que tenham sido depositados irregularmente, ate a data

da vigencia da lei, sem prejuIzo das sancOes legais impostas ao infrator.

2.3 - Tendo em vista ocorrências recentes, relativas a disposição clandestina, em

território mineiro, de rejeitos tOxicos nao gerados em Minas, a exemplo do que ocorreu nas

cercanias da cidade de São Goncato do Pará, corn sérias ameaças a saüde da populacão, o

projeto de lei se propOe ser urn instrurnento especIfico para coibir e prevenir tais atividadesl

Chama-se a atencao para alguns pontos relativos a rnatéria:

- parece haver rigor desnecessário ao se exigir, quanto ao transporte autorizado, o

acornpanharnento conjunto, segundo o que se depreende da leitura do texto, de técnicos

especializados, fiscais de órgão arnbiental do Estado e membro da polIcia militar;

- conforme consta do projeto, a expressão "ate a data da vigência desta lei", deixa

indicado o perIodo no qual, tendo havido depOsito irregular de materiais nocivos, impOe-se a

responsabilidade do Estado para a retirada e destruiçao dos rnesrnos. A forma usada não

define corn clareza a data limite, pois a lei terá vigência enquanto não for revogada. Se a

expressao significa o perlodo anterior a vigência da lei, não ha referência a responsabilidade

do Estado para intervir no caso de depOsitos irregulares ou clandestinos feitos durante a
vigência da lei.

2.4 - Norrnas modernas de gestão ambiental irnpöem ao gerador de resIduos tOxicos ou

perigosos a responsabilidade pela sua reutilizaçao ou destinaçao final. A disposiçao final ou

destruicao de tais rejeitos exige, de ordinário, soluçaes técnicas especlais, diferentes das

usadas para lixos urbanos, normalmente destinados a aterros sanitários, a usinas de

reciclagem e cornpostagem ou aos "lixöes a céu aberto". No Brasil, em pouquIssirnos

Estados, e possivet dar urna destinaçao adequada a tais rejeitos, devido a falta de

ernpreendimentos especiatizados nesse setor. Minas, por exernpto, embora disponha em sua

indUstria cirnenteira de altos-fornos para co-processamento de rejeitos e rnateriais

industriais especificos, não dispôe de incinerador totairnente capacitado para a cornbustão

de resIduos tóxicos e perigosos. No caso de rnateriais gerados em indüstrias rnineiras e que
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devam ser incinerados, conforme indique a melhor solução técnica, é necessário transportá-

los para outros Estados, como, por exemplo, São Paulo, onde existe equipamento

apropriado. Seria razoável manter-se o princ Ipio da reciprocidade, em se fazendo uso desse

expediente.

2.5 - A Lei Federal flQ 7.092, de 1983, criou o Registro Nacional de Transportes

Rodoviários de Bens e fixou condiçaes para o exercIcio da atividade. No tocante ac,

transporte internacional, entre o Brasil e Os palses corn redes rodoviárias interligadas,

ficaram ressalvados os direitos de reciprocidade assegurados em acordos ou convênios

bilaterais ou multilaterais firmados pelo Governo Brasileiro.

2.6 - 0 Decreto n 2 96.044, de 1998, aprovou o Regulamento para. o Transporte

Rodoviário de Produtos Perigosos. Entre outras determinaçoes, esse documento dispOe que:

- o velculo que transportar produto perigoso deverá evitar o uso de vias de grande fluxo

de trânsito ou situadas em areas densamente povoadas ou de proteção de mananciais,

reservas florestais e ecológicas, ou que delas sejam proximas, sendo o itinerário programado

antecipadamente;

- o expeditor informará anualmente ao Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem - DNER - o fluxo de transportes de produtos perigosos que embarcar corn

regularidade, especificando a classe do produto, quantidades transportadas e pontos de

origern e destino, disponibilizando essas inforrnacoes aos Orgãos competentes e entidades

do rneio ambiente, da defesa civil e das autoridades corn jurisdicão sobre as vias;

- o condutor de velculo utilizado no transporte rodoviário de produtos perigosos, além

das qualificaçOes e habilitaçaes previstas na legislação de trânsito, deverá receber

treinamento especIfico, segundo programa a ser aprovado pelo Conselho Nacional de

Trânsito - CONTRAN -, devendo o velculo portar o Certificado de Capacitacao para 0

Transporte de Produtos Perigosos a Granel.

2.7 - 0 Conselho Estadual de Meio Ambiente - COPAM - tern competência para exigir

da empresa geradora e da transportadora os documentos necessários para a adequacao,

em nosso territOrio, do transporte ou da destinacao final de material a ser coprocessado. De

acordo corn a Resolução Norrnativa COPAM n P 026, de 28 de julho de 1998, a esse Orgão

compete normatizar, por meio do licenciamento ambiental, os procedimentos referentes ao

I.
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coprocessamento de resIduos sOlidos, lIquidos e semi-sOlidos, utilizados para recuperaçao

e/ou economia de energia e/ou substituiçao de matérias primas em altos-fornos da atividade

cimenteira.

2.8 Finalmente, é oportuno lembrar que proposiçao de conteüdo semeihante tramitou

nesta Casa Legislativa, sob o n2 1.986/98, a qual foi arquivada ao término da 13 4 Legislatura.

Todavia, em virtude de requerimento apresentado em Plenário e deferido pelo Presidente da

Assembléia, foi o projeto desarquivado sujeitando-se a uma nova tramitaçao, nos termos do

Regimento Interno.

3- TRAMITAçA0

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissães de Constituiçao e

Justiça, de Melo Ambiente e Recursos Naturals e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

para receber parecer.

Data da elaboracao: 29/3/99.
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