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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMACAO PRE VIA

INFORMAçAO PREVIA W95/99

1 -OBJETO
Projetos de Lei n2s 4/99, 6/99 e 7/99, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, que

dispOem, respectivarnente, sobre a adoçao, pelo Estado, de uma polItica de coleta seletiva

de lixo, de uma pol(tica de recoihimento de lâmpadas fluorescentes e de uma poiltica de

recoihimento e reaproveitarnento de pilhas e baterias usadas.

As proposiçôes foram publicadas no "Diário do Legislativo" de 20/2/99.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - 0 Projeto de Lei n 9 4/99 estatui para. Minas Gerais uma polItica de coleta seletiva

de lixo, a ser implementada por meio de medidas pedagOgicas, cujo custeio poderá ser

coberto por convnios celebrados entre o Estado e pessoas privadas ou corn munic Ipiê os

interessados ern introduzir sisterna de coleta seletiva. Corn redação sernelhante, o Projeto

de Lei n2 6/99 visa dotar o Estado de uma polItica estadual de recoihimento de lârnpadas

fluorescentes usadas, corn o objetivo de proteger o meio ambiente.

0 Projeto de Lei n 2 7/99, por sua vez, deterrnina a adoção pelo Estado de uma polItica

de recolhirnento e de reap roveitamento de pilhas e baterias usadas, corn o objetivo de

prevenir danos a saüde hurnana e ao meio arnbiente. Essa poiltica seria implernentada por

rneio de carnpanha periódica de esciarecimento sobre o risco da reciclagem artesanal dos

cornponentes quIrnicos de pilhas e baterias usadas, bern corno por propaganda educacional

corn rnecanismos proprios.

2.2 - A disposicào inadequada desses produtos, descartados, geralmente, junto corn 0

lixo urbano, sem controle e sern destino certo, a não ser o dos "lixOes" e dos aterros

localizados em volta das cidades, pode prejudicar o hornem e o rneio ambiente,

contarninando o solo, o ar e as águas superficiais e subterrâneas.
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2.3 - Os três projetos em análise estabelecem que o Estado adotará polItica relativa a

cada uma das atividades acima referidas. A Constituiçao Federal, nos termos do art. 30, I e

V, conferiu aos municIpios, todos eles entes federados autônomos, a competência para

legislar privativamente sobre assuntos de interesse local e organizar e prestar, diretamente

ou sob regime de concessão ou permissao, os servicos püblicos de interesse local. A Carta

mineira, nos seus arts. 169, 170 e 171, reafirma as competências atribuIdas aos municIpios,

entre elas a de legislar privativamente sobre a organizaçao e prestaçao de servicos püblicos

de interesse local.

Por sua prOpria natureza, o servico de coleta seletiva de lixo é matéria da alçada

municipal, caracterizado corno de interesse especIfico da municipalidade. Compete ao poder

pUblico municipal, portanto, organizar Orgãos ou entidades responsaveis pelo servico de

coleta de lixo, bem coma executá-lo. Isso inclul, tambérn, os métodos e açOes especiais

usados nessa atividade, que será exercida corn autonomia plena pelo poder local.

2.4 - Da forma como estão concebidos os projetos em cornento, cabe ao Estado, e nao

aos municIpios, a administraçao e implantaçao de uma polItica de coleta seletiva de lixo e de

recoihimento e reaproveitamento de pilhas, baterias e lârnpadas fluorescentes.

Não obstante a caráter privativo da rnatéria, as Estados e a União nao estão impedidos,

constitucionalmente, de desenvolver pal Iticas püblicas nesse setor, voltadas, natu ralmentel
para a apoio e o estimulo aos municIpios que lidam corn tal atividade.

2.5 - Segundo o manual "Como destinar os resIduos sOlidos urbanos", publicado em

1995 pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -, a coleta seletiva contribui,

independentemente do sisterna de disposiçâo final a ser implantado, para:

- reduzir os custos da coleta geral do lixo;

- aumentar a vida Util dos aterros;

- otimizar a operacâo de sistemas de compostagem;

- economizar e proteger as recursos naturals;
- economizar energia.

Ressalte-se que a implantaçao da coleta seletiva depende de urn processo

educacional, envolvendo mudança de hábitos das pessoas na sua relação corn a
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coletividade e corn a municipalidade. 0 municIpio, principal ator nesse processo, deverá

estar preparado para oferecer urn sisterna de coleta de recicláveis que signifique:

a) conscientizar as pessoas que material reciclável não e lixo, devendo ser recolhido

separadarnente;

b) promover condiçaes para que a populacao possa descartar seletivamente papéis,

plásticos, vidros e metais, diretamente ou através de terceiros, para que as pessoas não se

vejam obrigadas a acurnular esses materials em suas casas ou escritOrios;

c) dispor a municipalidade, quando necessário, de centro de triagern para a separaçao,

classificação e armazenamento desses materials para a sua futura comercializacão;

d) proceder a estudo de mercado para conhecer a viabilidade de comercializacão dos

materials recicláveis.

Quanto a destinação final dos lixos, o manual adverte que, mesmo nos casos de

municIpios corn absoluta carência de recursos financeiros, técnicos ou operacionais, é

sempre possIvel evitar, por meio da adoção do Aterro Controlado, a danosa prática de

depositar o lixo em vazadouros a céu aberto, os conhecidos "lixães".

2.6 - 0 Estado de Minas Gerais procurou criar mecanismos legais de estImulo aos

municIpios que tenham desenvolvido e mantenharn em funcionamento sistemas de

tratamento ou disposição final do lixo ou de esgoto sanitário dentro de parâmetros

especIficos, para fins de distribuiçao de parcela do ICMS devido aos municIpios. Esse

mecanismo foi introduzido por rneio da Lei n 2 12.040, de 1995, mais conhecida como "Lei

Robin Hood", que dispöe sobre a distribuição de 1/4 do produto da arrecadacão do ICMS

pertencente aos municIpios, nos termos constitucionais, e que acatou uma série de critérios

para a efetivacão dessa redistribuicao, inclusive o critério de protecão do meio ambiente. Na

análise dos sistemas de disposição de lixo implantados no âmbito municipal, a coleta

seletiva, a reciclagem e a cornpostagem são itens que podern elevar os valores a serem

recebidos pelo critério de saneamento.

Em outra vertente da acao estadual, foi criado o prograrna "Minas Joga Lirnpo", o qual,

por meio de convênio do Governo Estadual corn a Universidade Federal de Vicosa,

representada pelo seu Departamento de Engenharia Sanitária, objetiva dar assistência

técnica, logIstica e educativa aos municIpios conveniados que queiram irnplantar usina de

compostagem e/ou sistemas de coleta seletiva de lixo e reciclagern.
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2.7 - For derradeiro, saliente-se que os Projetos de Lei n 2s 6 e 7/99, por versarem
sobre matérias assernelhadas, foram anexadas ao Projeto de Lei n 9 4/99, em virtude de
requerimento do Deputado Agostinho Silveira, o qual foi deferido pelo Presidente da

Assembléia, nos termos do art. 232, XIII, do Regimento Interno.

3- GLOSSARIO
3.1 - Coleta seletiva: método de recoihirnento de resIduos sOlidos que pressupôe a

separaçao dos materials recicláveis como papeis, vidros, plásticos e metals do restante do

lixo, nas suas prOprias fontes geradoras.

3.2 - Lâmpadas fluorescentes: Iâmpadas elétricas revestidas internamente com pó

fluorescente, corn presença de metals pesados, e que contém, no interior, urn gas raro

(argonio) e certa quantidade de mercUrlo que, no momento de funcionamento da Iârnpada,

será vaporizado.

3.3 - Pilhas e baterias: acumuladores de energia elétrica a base de cádmio, rnercürio e

churnbo (metals pesados, tOxicos a saüde humana).

4- TRAMITAçA0

Os projetos tramitam em dois turnos e foram distribuIdos as Cornissöes de Constituicao

e Justica, de Melo Amnbiente e Recursos Naturais e de Fiscalizaçao Financeira e

Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 14/4/99.

ACT/AMA/SPA
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