CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA AMBROSINA PAES COELHO, 190
CNPJ: 00.991.547/0001-04
FONE: (67) 3247-1254

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - LEGISLATIVO 403/2018
EXIGE NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS USO DE
EMBALAGENS E CANUDOS BIODEGRADÁVEIS.

O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os estabelecimentos comerciais de todo gênero, localizados no âmbito do Município de Costa Rica,
deverão usar e fornecer a seus clientes apenas canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individualmente e
hermeticamente embalados com material semelhante e utilizar, para o acondicionamento dos produtos e
mercadorias comercializados, embalagens plásticas oxi-biodegradaveis - OBP`s e/ou biodegradáveis, em
substituição aos sacos e sacolas de plásticos convencionais, assim entendidas:
I - embalagem plástica oxi-biodegradavel: aquela que apresente degradação inicial por oxidação acelerada por luz
e calor, e posterior capacidade de ser biodegradada por microorganismos e que os resíduos finais não sejam ecotóxicos;
II - embalagem plástica biodegradável: aquela que apresente capacidade de ser biodegradada por microorganismos
e que os resíduos finais não sejam eco-tóxicos;
Art. 2º As embalagens devem atender aos seguintes requisitos:
I - degradar ou desintegrar por oxidação ou por microorganismo em fragmentos em um período de tempo
especificado;
II - biodegradar, tendo como resultado CO2, água e biomassa.
III - os produtos resultantes da biodegradação não devem ser ecotóxicos ou danosos ao meio ambiente.
IV - plásticos, quando decomposto, não deve impactar negativamente a qualidade do composto, bem como do meio
ambiente.
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais terão prazo de 06 (seis) meses a contar da data de publicação desta Lei para
substituir as sacolas de plásticos convencionais pelas biodegradáveis e/ou oxi-biodegradáveis e os canudos
plásticos por canudos biodegradáveis e/ou recicláveis individualmente.
Art. 4º As empresas que produzem as embalagens plásticas oxi-biodegradaveis ou biodegradáveis
deverão estampar as informações necessárias sobre o aditivo utilizado na embalagem, com a logomarca do referido
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aditivo, informando se a mesma é oxi-biodegradável ou biodegradável, para a correta visualização do consumidor.
Art. 5º O descumprimento das disposições contidas nesta Lei acarretará ao infrator o pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com prazo de 30 dias para efetiva regularização.
Parágrafo Único. A desobediência ao prazo previsto no caput deste artigo acarretará multa diária de
R$ 100,00 (cem reais).
Art. 6º Caberá à Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura fiscalizar o
cumprimento das disposições estabelecidas na presente Lei.
Art. 7º Os estabelecimentos comerciais deverão apresentar, sempre que solicitada, a documentação
necessária para comprovar o cumprimento das disposições estabelecidas no Art. 2º da presente Lei.
Art. 8º As disposições desta Lei aplicam-se apenas as embalagens fornecidas pelos estabelecimentos
comerciais, excetuando-se, portanto, as embalagens originais dos produtos e mercadorias.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA VEREADOR JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
Costa Rica-MS, 20 de julho de 2018.

COSTA RICA/MS, 20 de julho de 2018

Ver. José Augusto Maia Vasconcellos
Presidente(a) - DEM
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Tramitação
Data:
06/08/2018

Publicado no:
Legis

Situação do projeto:
Encaminhado para as
comissões competentes
para análise e parecer.

Status do tramite:
Em análise pelas
Comissões
Competentes
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JUSTIFICATIVA AO PL N° 403/2018

Senhores vereadores, senhora vereadora!
A sociedade clama por ações das autoridades no sentido de proporcionar uma vida de melhor qualidade no futuro,
já que com a presente medida a comunidade costarriquense com certeza irá se mobilizar e apoiar
incondicionalmente o projeto de lei que proíbe o uso de sacolas e canudos plásticos nos estabelecimentos
comerciais de Costa Rica-MS.
As sacolas plásticas de supermercado têm sido cada vez mais utilizadas. Dados da Plastivida (2007) indicam que
as sacolas plásticas são preferidas por 71% da população e 100% as reutilizam como saco de lixo. As
características de praticidade, leveza, higiene e economicidade, fundamentam a preferência da população.
Ocorre que, nos últimos anos, muitos fabricantes de sacolas, pressionados pela busca de redução de custos para os
seus clientes, buscaram reduzir a espessura das sacolas. Em muitos casos foram além do possível e colocaram no
mercado sacolas de baixa confiabilidade, que acabavam rasgando. Isso provocou uma mudança dos hábitos no
consumidor, que passou a utilizar mais de uma sacola para embalar suas compras. Criando o efeito da sobreembalagem. Esse uso exagerado aumentou a presença das sacolas nos resíduos sólidos urbanos.
Além do mais, vale dizer que tudo que for não-biodegradável não consegue ser decomposto de maneira natural.
Se você usar um canudo por dia durante 10 anos, 3.650 canudos plásticos acabam em aterros. Estes canudos
plásticos são terríveis para o meio ambiente, pois pelo fato de não serem absorvidos pela natureza, ocorrem
terríveis situações como os plásticos nos oceanos, que, devido a correntes marítimas chegam a vagar pelo planeta
inteiro e muitos animais aquáticos morrem ao ingerir tais materiais. Existe também o problema, caso sejam
eliminados por incineração, de serem altamente poluentes.
Mas não é só a degradação ao meio ambiente, pois também afetam a nossa saúde. Canudos plásticos contêm
Bisfenol A (BPA), um produto químico empregado que imita a atividade de hormônios, como o estrógeno no
corpo, o que pode levar a distúrbios reprodutivos, câncer de mama e de próstata, diabetes, doenças cardíacas e
outros comprometimentos de saúde.
Por que biodegradável? Trata-se de um nome dado a materiais de decomposição natural, que ocorre com apoio de
bactérias e fungos. Isso é possível porque os materiais, a partir dos quais são feitos, são renováveis, facilmente
substituíveis e podem ser reutilizados com tranquilidade, minimizando impactos.
Basicamente, biodegradável é tudo o que é elaborado a partir de plantas e animais. Papel, por exemplo, é
biodegradável e renovável, por ser feito de árvores. Além de totalmente reciclado, é renovável pois, ao se derrubar
uma árvore para fazer o material, pode-se plantar uma nova.
Portanto, passar a usar itens reutilizáveis e reciclar sempre que possível pode ajudar a reduzir drasticamente a
quantidade de lixo se acumulando em aterros sanitários, beneficiando assim o meio ambiente e a nossa saúde.
Espero, pelo exposto, contando com a anuência de meus pares, aprovar o presente projeto de lei, e com isto

DOC: 1533601220
PÁGINA 4 DE 8

CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA AMBROSINA PAES COELHO, 190
CNPJ: 00.991.547/0001-04
FONE: (67) 3247-1254

demonstrar mais uma vez o alto nível de cidadania e comprometimentos dos nobres edis com questões de
sustentabilidade.

Ver. José Augusto Maia Vasconcellos
Presidente(a) - DEM
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.
Solicitação: 07/08/2018
Descrição:
Cumprimentando-o cordialmente, cumpro o dever de informar que por determinação do Presidente desta Casa de
Leis, vereador JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS, encaminho anexo contendo cópia do Projeto de Lei
Ordinária n° 403/2018 para que a Comissão presidida por Vossa Excelência analise o respectivo projeto, e após,
exare parecer.
Atenciosamente,

Ademilson Antonio Lopes de Almeida
Diretor-Geral da Câmara de Vereadores de Costa Rica
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRABALHO, AGRICULTURA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Solicitação: 07/08/2018
Descrição:
Cumprimentando-o cordialmente, cumpro o dever de informar que por determinação do Presidente desta Casa de
Leis, vereador JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS, encaminho anexo contendo cópia do Projeto de Lei
Ordinária n° 403/2018 para que a Comissão presidida por Vossa Excelência analise o respectivo projeto, e após,
exare parecer.
Atenciosamente,

Ademilson Antonio Lopes de Almeida
Diretor-Geral da Câmara de Vereadores de Costa Rica
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COMISSÃO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
Solicitação: 07/08/2018
Descrição:
Cumprimentando-o cordialmente, cumpro o dever de informar que por determinação do Presidente desta Casa de
Leis, vereador JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS, encaminho anexo contendo cópia do Projeto de Lei
Ordinária n° 403/2018 para que a Comissão presidida por Vossa Excelência analise o respectivo projeto, e após,
exare parecer.
Atenciosamente,

Ademilson Antonio Lopes de Almeida
Diretor-Geral da Câmara de Vereadores de Costa Rica
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