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JUSTIFICATIVA - PL 0338/2019 
Conforme o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

O presente projeto visa dar destinação ambientalmente adequada a copos, pratos e 
talheres de plástico, muito utilizados no Município, seja em repartições públicas, seja em 
ambientes privados, como escolas, hospitais, restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, food 
trucks, fornecedores de refeições sob encomenda etc. 

Por outro lado, sabe-se que o descarte direto de utensílios plásticos pelos cidadãos, 
em lixo comum, pode ocasionar sérios problemas à saúde pública e ao meio ambiente, 
merecendo uma disciplina legal. 

Nesse sentido, foi editada a Lei Federal nº 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos), que prevê alguns instrumentos para a proteção do meio ambiente, entre os 
quais a "logística reversa", compreendida como "instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada" (cf. 
art. 3º, inciso XII, da Lei nº 12.305/2010). 

Nessa matéria, o artigo 24 da Constituição prevê a competência legislativa concorrente 
da União, Estados e Distrito Federal para legislar, sendo certo que os Municípios podem, 
igualmente, dispor sobre o tema naquilo que concerne ao seu interesse local. 

Também em consonância com os objetivos do projeto, propõe-se a revogação das Leis 
Municipais nº 12.624/98 (sobre a obrigatoriedade do uso de copos descartáveis em 
restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres), nº 12.611/98 (impõe a bares, 
restaurantes e estabelecimentos similares que não possuam equipamentos de esterilização de 
copos, o dever de disponibilizar copos descartáveis) e nº 12.095/96 (sobre a obrigatoriedade de 
uso de copos descartáveis em bares, restaurantes e similares). 

Pelos motivos acima apresentados e por objetivar o interesse público geral, espero 
contar com o voto favorável dos nobres Pares à presente propositura. 
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