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DISPÕE SOBRE; A SIJBSTITUICÃO

DO USO DF. SACOLAS PLASTTCAS
['OR SACar.AS LCoLÕ(}TCAS E DÁ
0LiTRAS PROVIDÊNCIAS.

'x O (;OVERNADOR DO ESTADO DE ROR.41\IA:

l aço saber que a Assembleia Legislativa aprovou c cu sanciona a seguinte Lei

Art. 1" 0 uso dc sacolas plástica:
cológiças, nos termos desta Lei

deverá scl' substituído pejo uso de sacolas

Parágrafo único. Ptu'a üns desta Lei, entcnde-se ])or
.g
g

#

1 -- sacola ecológica: aquela cclnfeccionitda em material oxi-biodegraclavel ou a sacolas
do tipo rclomável; g

11 -- i»atcria] oxi-biodcgrac]ave]: o ]natcria] que apresenta degradação inicial poi'
oxidação devido à luz e aü calor e degradação posterior por ação por miçt'organismos e
cujos !'csíduos amais não são pivjudiciais ao meio ambiente

111 -- sacola do tipo retorna\-el: a sacola confêcçionada cm material dura\-çl eR
destinada à reutilização continua(!a. ?

Art. 2' A substituição dc usc} a que se icfürc esU l,ei acontecerá nfls estabcjecimentos
comerciais e super'mercados sediados no Estado dc Roraima. g

Art. 3" As sacolas biodegradávcis deverão scr clislribuídas gratuiUmentc pelos:
estabelecimentos comerciais e supcrinercados. ' "

Art. 4' Os cstabeleçinlcntos comerciais c supemlercados poderão inserir ujn x.alar
máximo dc R$ 0,1 5 (quinze centavos) pata as s colas rctornáveis

Art. 5" Ficam os cstabcjecimentcls comerciais e supermercados obrigados a foi'ncccr
aos consumidoics que optarem por sacolas i'ctomáveís um clcsconlo de 0,3% no valor total clc
sua compra acima de 20 itens
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\rt. 6' A substituição (te uso a que sc iclbre esta Lci lerá çarátcr facultativo pelo prazo)
de um ano, contado a partir cla data {le puhliciição desta Lei c caráter obrigatóric} após esse
período

:\rt. 7" Esta Lci restringe-sc as embalagens 6ot'Regidas pelos estabelecimentos
comerciais, excetuanclo-se, poi'tanto, as embalagens clriginais das mercadorias. às ctnbttlauens

dc produtos alimentícios vendidos a granel e às cmbztlagens dc produtos alimentícias quc'
\ orlam agua.

4rt. 8" A inclbservância uo disposto nesta Lci, acarietata ao inriator as seguinte-s
penalidades

'h 1 -- notificação

11 -- Muita ncl \ dor de R$ 3.000:a0 (três mil reais), e cm caso de t'cinciclência. será
acrescida em dobro;

[11 interdição do estabelecimento por vinte e quatro horas

Parágrttfo único. Na ])enalidade de notificação, será concedido prazo cle [] anta dias
úteis para que o infrator se ajuste ao previsto por esLu Lei

Ai't. 9" O Poder Executivo, por meio dc seu órgão competente, acompanhará c
fiscajizaiá o cumprimento desta Lci

Art. 10' Esta Lei cntrit em vigclr na data de sua publicação

Palácio Antõnio Augusto \lartins, 20 dc maio de 2019

Deputado Estadital
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JUSTIFICATIVA

4 quantidade de sacolas plásticas distribuídas todos os dias nos estabelecimentos

comerciais cm todo o país ctlusa um grande impacto no meio tilnbiente, unia ve/. quc grande parte

delas se çoo\erre em resíduos quc acabam poluindo os locais onde são descartaclas. 'também

reutilizados como íi)mui dc guardín' lixo doméstico, o ciclo de vicia das sacolas plásticas dcscartadas

erjoncarnenLe podo ]evar até 300 anos para se degradarem, ciiusando assim um grande impacto ao
meio ambiente3

A Constituição lcdcral: em scu arl 225, diz que

An. 225. Todos [êm clircito ao meio antbíente

ogicamenlc ccluilibrada, bçm de u$o ç( lnLml dn l)ovo ç

essericittl à sadia qualidade de villa, impondo-se tlo Ptlder

Pt'iblico c à coletividztdc Q dex'er tJc dclêndê-lo e preserva-lo

parei s piesenres c llitui:is gei'açõcs

A Constituição também diz, em scu ait, 170, que um dos ])rincípios a serem

obset'\;&dcls pela atividade económica é a defesa do meio ambiente e o cuidado çom o impacto
amtniental dc seus ])i'tl(lutos e serviços

A Lci 6.938.'81 , que trata da ])olitica nacional de meio ambiente, em seu ait. 2'. iilçiso

V, diz que é necessário ü "çrlf?lro/r e ;oflearnc/l/a (/ai affvfdud?ó' po/e c'ia/ oir ç/êrf *l/ne/l/r
pntliidol'as

Coma exposto, tanto o poder público quanto a própria sociedade são responsáveis pelo

meio em quc vivemos. As empKsas também têm quc encarei a rc'spctnsabilidade pelos seus

produtos c o impacto causado por eles ao meio amtlientc- Algumas medidas .já sãn adotadas no

Bi'ágil desde 2008, com leis sendo sancionadas inclividualiJicnte em cada estado. O l\ministério do

\leio Ambiente também coordena (tesdc junjlo dc 2009 uma cam])anho de redução do uso dc

sacolas plásticas. Com o slogan "Saco é um saco", a iniciativa já mudou a evitar a circujução dc 800
milhões dc sacos plásticos no Brasil, de acordc} com dados do ministério.
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lln} 13 capitais bruileiras vigor-tl a lci que res(ringc o uso das sacolas plásticas. A
discussão subi'c proibir ou dão o fornecimento dc sacolas lJlãsticas por estabejeçimentos comerciais

pode ser recente no Bi'asi], ]utis cita Quilos países é possível encontrar iíliciativtls colll pelo menos lO

anos de efctivação. Como em Ruanda, Itêllia, Cidade do México. Índia. (:hirta. Bangjadesll. Irlandü.
Austrália, Alemanha. Áf} ica dc} Sul c outr.}s

A chefe dc Divisão dc Educação Ainbíental da Fundação Estadual do Meio Ambiente

c Recursos l líclricos-FllMARH, Ana Carolina lvlorais recentemente em uma rcHij-tagen] da Folha

cle Boa Vista ex])liceu que ncl País existe um prqeLo aprovado da Comissão de bacio Ambiente

(CHIA) que prevê a rctijada gi'adua] do plástico da composição de a18uns])rodutos, coma pratos:

copos, bandqas e talheres. De acordo cona Ana Caiolina, a ideia é caue esses itens sejam
substituídos poi' materiais bíodegiadáveis.

3

'0 caso é muittn sério e vem sc agravando a cada dia cana toneladas dc lixo plásticcn

Bando descai'tüdtls de fora)a incorrera. flm Roraima. não é direi'ente, pois no último dia 23 dc março

realizamos uma ação integrada chalnacla 'Amigos do Río', quando üoi ietii'ada ejn todo o Estado

aproximadamente unia tonelada dc lixa que en} sua grande maioria eia plástico", relatou

Essa e outras tições são realizadas anualmente em nosso Estado por diversos órgãos

que já sc deram conta cla consequência de um meit} ambiente poluído. Com este projcto estjejnos

dando uma visibilidade maior a esta causa, não somente poi' parte da população fitas também dc

enlprcsas e dcls Poderes do llosso listado. Estaremos caminhando juntos com os outros estados na

contribuição para um país melhor para nós e pala gerações futuras. Diante (]o exposto: conto cojit a

colaboração e aprovação deste Pmjeto de Leis pejos metas nobre parlamentares.

l)eptitaíto Esliidual


