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PROJETO DE LEI Nº 113/2016
Deputado(a) Zé Nunes

Altera a Lei nº 9.921, de 27 de julho de 1993, que dispõe 
sobre gestão de resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, 
parágrafo 3º, da Constituição do Estado e dá outras 
providências, e a Lei Estadual nº 11.520, de 3 de agosto de 
2000, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente do 
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.

Art. 1º – Na Lei nº 9.921, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre gestão de resíduos sólidos, nos 
termos do artigo 247, parágrafo 3º, da Constituição do Estado e dá outras providências, o art.11 passa a ter 
a seguinte redação:

“Art. 11 - É proibida a queima e a utilização de tecnologia de incineração para tratamento de 
resíduos sólidos, excluindo-se casos justificados por razões sanitárias que ofereçam riscos à saúde humana 
ou ao meio ambiente, condicionado a licenciamento ambiental.”

Art. 2º – Na Lei nº 11.520, de 3 de agosto de 2000, que institui o Código Estadual do Meio 
Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências, é dada nova redação § 1.º e 
acrescentado o § 3.º ao artigo 217, conforme segue:

“Art. 217 …...........................

§ 1º – Na gestão dos resíduos sólidos, será observada a seguinte ordem de prioridade: não-geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos.

….................

§ 3º – É vedada a queima e incineração dos resíduos sólidos, exceto por razões sanitárias que 
possam colocar em risco à saúde humana ou ao meio ambiente, mediante licenciamento ambiental.”.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões,

Deputado(a) Zé Nunes

JUSTIFICATIVA

Os resíduos sólidos só recentemente começaram a ter atenção especial da sociedade e dos gestores 
públicos em nosso país. Conhecidos como lixo, como regra, foram tratados como descarte, e jogados fora, 
levados para lixões, queimados ou deixados a céu aberto. Todas esses destinos estão equivocados, por 
razões ambientais, sanitárias e econômicas. Porém, essa realidade está passando por profundas mudanças.

Nos últimos anos é crescente a conscientização da sociedade e dos gestores públicos em relação à 
preservação ambiental. Acompanhando isso, tem sido criado novas legislações com diretrizes e obrigações 
que vão ao encontro do desenvolvimento sustentável.

O Brasil, com a Lei que estabeleceu a Politica Nacional de Meio Ambiente em 1981 e a 
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Constituição de 1988, começou construir as bases para um desenvolvimento com mais sustentabilidade. 
Porém, somente em 2010 com a Lei nº 12.305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 
Decreto nº 7.404/2010 que o regulamenta, que o país estabeleceu as bases mais sólidas para resolver de 
forma adequada a questão dos resíduos sólidos. Pode-se afirmar que a Lei nacional está no marco das mais 
modernas legislações mundiais.

O Rio Grande do Sul é pioneiro nas lutas ambientais e na criação de legislações ambientais, caso da 
Lei Estadual nº 9.921 de 27 de julho de 1993 e da nº 11.520 de 3 de agosto de 2000, que dispõe sobre a 
gestão dos resíduos sólidos e institui o Código Estadual do Meio Ambiente, respectivamente. Essas duas 
legislações estabelecem de forma avançada e pioneira no Brasil diretrizes e obrigações sobre como proceder 
de forma sustentável na gestão dos resíduos sólidos.

O presente Projeto de Lei, propõe deixar explícito a proibição da queima e/ou incineração dos 
resíduos sólidos, por compreender que este é um caminho equivocado, oneroso e insustentável. Proceder 
assim significa desperdiçar recursos valiosos. E pior ainda, a incineração gera compostos químicos tóxicos - 
como as dioxinas - que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente, como demonstram estudos 
científicos.

O presente Projeto de Lei é coerente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o qual 
estabelece como diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos no Brasil a seguinte ordem de prioridade: não-
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos.

A legislação nacional diferencia resíduo de rejeito. Os resíduos são concebidos como sendo de valor 
econômico, com a exigência de serem segregados visando a serem reaproveitados, pela reutilização  e/ou 
reciclagem. A Lei nacional incorpora o componente social reconhecendo os catadores com suas associações 
e cooperativas um grupo social fundamental para a efetivação dos objetivos da política. Com esta iniciativa, 
pretendemos contribuir para a convergência com a legislação nacional e qualificar ainda mais a nossa 
legislação ambiental estadual. 

Diante do exposto, pedimos aos Excelentíssimos colegas deste Parlamento a aprovação deste 
Projeto. Temos o desafio coletivo de construir a sustentabilidade no RS, priorizando a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos sólidos com geração de trabalho e renda como parte importante dessa construção.

Deputado(a) Zé Nunes

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Nesta Casa

O Deputado signatário requer, com base no art. 178, § 5º, do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado, o desarquivamento do PL 113/ 2016, que “Altera a Lei nº 9.921, de 27 de julho de 
1993, que dispõe sobre gestão de resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo3º, da Constituição 
do Estado e dá outras providências, e a Lei Estadual nº 11.520, de 3 de agosto de 2000, que institui o 
Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências”.
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Sala das Sessões, em 5 de fevereiro de 2019.

Zé Nunes
Deputado - PT


