
   CÂMARA DE VEREADORES
                    ITAPOÁ – SANTA CATARINA

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 04/2009
Data: 03 de abril de 2009

  Origem: Poder Legislativo

INSTITUI  NO  MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ  O  PROGRAMA  DE 

INCENTIVO  AO  TRATAMENTO  E  RECICLAGEM  DE  ÓLEOS  E 

GORDURAS VEGETAL OU ANIMAL E USO CULINÁRIO.

Prefeito Municipal de Itapoá (SC), faz saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte, 

LEI

Art. 1  Fica instituído o Programa Municipal de Incentivos ao Tratamento e Reciclagem de 
Óleos e gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário, mediante a adoção de medidas 
estratégicas de controle técnico, com finalidades de:

I - não acarretar prejuízos a rede de esgotos;

II - evitar a poluição dos mananciais;

III - informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de óleos e 
gorduras  de  origem  vegetal  ou  animal  na  rede  de  esgoto  e  as  vantagens  múltiplas  dos 
processos de reciclagem;

IV  -  conscientizar  e  motivar  empresários  do  setor  gastronômico  da  importância  de  sua 
participação na reciclagem e destinação final do óleo saturado;

V - incentivar a prática da reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e uso 
culinário,  doméstico,  comercial  ou  industrial,  mediante  suporte  técnico,  incentivo  fiscal  e 
concessão de linhas de crédito para pequenas e médias empresas, que operem na área de 
coleta e reciclagem permanentes;

VI - favorecer a exploração econômica da reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou 
animal e de uso culinário, desde a coleta, transporte e revenda, até os processos industriais de 
transformação, de maneira a gerar empregos e renda a pequenas e médias empresas;

VII - criar e incentivar galpões de triagem do Município a incorporarem a reciclagem do óleo 
saturado e destina-los a grupos da comunidade para a geração de emprego e renda.

§ 1º Entende-se por Programa Municipal de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de 
Origem  Vegetal  ou  Animal  e  Uso  Culinário,  para  fins  desta  lei,  a  otimização  das  ações 
governamentais  e  não-governamentais,  buscando  a  participação  do  empresariado  e  das 
organizações sociais, com o objetivo maior de:

a) conceder apoio estratégico e aprimorar a atividade econômica da reciclagem de matéria 
residual de gorduras de uso alimentar;
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b)  buscar  o  cumprimento  de  metas  de  proteção  ao  meio  ambiente,  informação  aos 
consumidores e conscientização da sociedade a respeito de: danos provenientes do descarte 
residual no meio ambiente e das vantagens da prática de sua reutilização em escala industrial.

§ 2º O programa de que trata esta lei, incentivará estudos, desenvolvimento de projetos e 
outras medidas, voltadas ao atendimento das finalidades elencadas nos incisos deste art. 1º, 
especialmente no tocante a seu suporte técnico.

Art. 2 Constituem diretrizes do programa:

I  -  discussão,  desenvolvimento,  adoção  e  execução  de  ações,  projetos  e  programas,  que 
atendam  as  finalidades  desta  lei,  reconhecendo-as  como  fundamentais  para  o  bom 
funcionamento da rede de esgotos, bem como da preservação dos mananciais;

II - busca e incentivo à cooperação dentre União, Estados e Municípios e organizações sociais;

III - estímulo à pequena e média empresa e ao cooperativismo;

IV – criação de galpões de triagem no Município;

V -  estabelecimento de projetos de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal  ou 
animal e uso alimentar, e de proteção ao meio ambiente, enfocando, principalmente, os efeitos 
da poluição em decorrência do descarte residual de gorduras culinárias;

VI - atuação no mercado, através de mecanismos tributários e da fiscalização, procurando 
incentivar-se  as  práticas  de  coleta  e  reciclagem  de  óleos  e  gorduras  de  uso  culinário, 
ampliando as em larga escala;

VII - execução de medidas para evitar a poluição decorrente do descarte de óleos e gorduras 
de origem vegetal ou animal e uso culinário na rede de esgotos, exigindo-se da indústria e 
comércio à efetiva  participação em projetos a serem desenvolvidos e executados para fins 
desta lei;

VIII  -  instalação  de  postos  de  coleta  de  óleos  e  gorduras  em escolas,  hotéis  e  bares  e 
restaurantes;

IX - manutenção permanente de fiscalização sobre indústrias  de alimento,  hotéis,  bares e 
restaurantes, para fins desta lei;

X - promoção permanente de ações educativas, com vistas aos fins desta lei;

XI - estímulo e apoio às iniciativas não-governamentais voltadas à reciclagem, bem como a 
outras ações ligadas às diretrizes de política ambiental de que trata esta lei;

XII - promoção de campanhas de conscientização da opinião pública, inclusive de usuários 
domésticos, visando despertar a solidariedade e a união de esforços em prol dos objetivos 
desta lei;

XIII - realização de campanhas educativas permanentes voltadas ao consumidor domiciliar e 
aos responsáveis dos estabelecimentos que elaboram alimentos.

Parágrafo  único.  Todos  os  projetos  e  ações  voltadas  ao  cumprimento  das  diretrizes 
estabelecidas  nos  incisos  anteriores serão amplamente  divulgados,  de forma a propiciar  a 
efetiva participação da sociedade civil.
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Art. 3 Fica  o  Poder  Executivo  Municipal,  através  do  departamento  de  Meio  Ambiente, 
responsável por credenciar empresas, associações ou cooperativas que possuem qualificação 
técnica através de critérios apontados pela fundação acima citada, para a execução do serviço 
de  coleta,  transporte,  e  reciclagem do  óleo  utilizado  nos  estabelecimentos  comerciais  da 
cidade, bem como nos estabelecimentos ligados ao Poder Público.

§  1º  As  despesas  decorrentes  do  disposto  acima,  correrão  por  conta  das  empresas 
interessadas  em realizar  o  serviço  de  coleta,  transporte  e  reciclagem,  sendo  o  Executivo 
Municipal responsável pela divulgação, conscientização e fiscalização através dos seus órgãos 
competentes na área ambiental e urbana, e nos órgãos ligados à educação municipal.

§  2º  Apenas  empresas  ou  associações  cooperativadas,  devidamente  cadastradas  e 
enquadradas nos critérios técnicos estabelecidos pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – CONDEMA, poderão exercer essa atividade no Município de Itapoá.

Art. 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapoá, 03 de abril de 2009.

Marcelo Antonio Tessaro
Vereador PP
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Justificativa ao   PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 04/2009  

É de se notar que o crescimento urbano desordenado traz o aparecimento de problemas 
ambientais globais. A alta produção de lixo, a disposição inadequada de produtos tóxicos à 
saúde humana e ao meio ambiente agrava a preocupação com a escassez de água potável em 
todo o planeta.

A questão do lixo está se tornando um dos problemas mais graves da atualidade. A 
reciclagem é uma forma importante de gerenciamento de resíduos, pois transforma o lixo em 
insumos, com diversas vantagens ambientais. Dentre elas a economia dos recursos naturais e 
o bem estar da comunidade.

Dentre muitos produtos de difícil degradação no meio ambiente, estão as gorduras. Tais 
como azeite, óleo, banha, e outros, não se dissolvem e nem se mistura à água, formando uma 
camada densa na superfície que impede as trocas gasosas e a oxigenação, se tornando um 
problema para rios, lagos e aqüíferos. As gorduras também interferem de maneira negativa no 
tratamento de esgotos, sendo comum a obstrução de tubulações. 

O Projeto de Lei em tela traz, em mais esta oportunidade, regulamentação municipal 
decorrente do princípio fundamental  e primário sacramentado no “caput” do artigo 225 de 
nossa Carta Magna, que se relaciona à proteção e defesa do meio ambiente no contexto da 
federação brasileira: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A  proteção  e  defesa  do  meio  ambiente,  como  encargo  do  Poder  Público  e  da 
coletividade, criam um direito subjetivo público, pois cabe ao Estado o dever jurídico de agir, 
de modo a criar condições para que o meio ambiente propicie uma sadia qualidade de vida, a 
ser usufruída por todos.

Vale dizer; cabe ao Poder Público a realização de prestações positivas, o que deve fazê-
lo por meio de normas que enunciam programas, tarefas, diretrizes e fins que devem ser 
cumpridos  tanto  pelo  Estado  como  pela  sociedade,  e  isto  como  instrumento  social  e  de 
fundamento para as políticas públicas.

Esperamos dos  nobres  pares o  apoio  para a  aprovação desta  proposição,  que  visa 
preservar o meio ambiente através da redução da quantidade de resíduos de gordura que são 
destinados de forma inadequada, conscientizando a comunidade sobre a importância de se 
aderir a esta prática sustentável.

Itapoá, 03 de abril de 2009.

Marcelo Antonio Tessaro
Vereador PP
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