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PROJETO DE LE! NO. 04612021 . '

..TORNA OBRIGATqRIA A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL
PELOS REVENDEDPRES DE BEBIDAS EM EUÉALAGENS
DE vlDRo nÃo BEToRNÁvers, coNHEctDAS coMo
'LONG NECKS', NA;FORMA eUE ESpEClF|CA,,.
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A câmara Municipallde Alagoinhas, Estado da Bahia, usando
de suas atribuiçõ". qr" rrrà s"ao 
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Arr. r- - trsra tet regutamenla, no amotto Oo Munrciprg;.O-9.
Alagoinhas, a coleta e destinação final, inclusive atPáüêê-oe
processos de:e,cgnorçria solidária, de vasilhames de garrafas de
vidro não retornáyel, pomumente conhecidas como lõng necks.
Art. 20 - Todos'os e§tabelecimentos que vendem diretamente
para consumo, produtos que utilizem garrafas de vidro não
retornável, comumente conhecidas como long necks, ficam
responsáveis pela coleta desse produto,

§ ío - o recolhimento das garrafas,descritas nesta Lei, ficará
sob a responsabilida,de dos fabricantes, podendo os mesmos
firmarem termo de cooperação com empresas de reciclagem
públicas ou privadas para atender o disposto neste parágrafo.

§ 20 - Para cumprimento do disposto neste artigo, os
estabelecimentos quê vendem bebidas em garrafas de vidros
do tipo long neck, diretamçnte para consum,g no local, ficam
obrigados a manter rpcipientes para a coleta desses produtos,
em locais visíveis no$ pontos de venda, para deposito por parte
do consumidor'e pará recolhimento por parte dos fabricantes.
Art. 30 - os supermercados e hipermercados ficam obrigados a
manter recipientes pEra a coleta das garrafas de vidros ão tipo
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long neck, em locdis lvisíveis, para deposito por parte do
consumidor e para repolhimento por parte dos fabricantes.
Art. 40 - Fica facuftfdo a terceiros, a coleta dos vasithames
long neck nos locai§ de deposito para posterior venda das
mesmas aos estabelecimentos de reciclagem desse tipo dematerial. I ,

Art. 50 - o não cumprimento do ldisposto nesta Lei, petos
estabelecimentos, aqarretará ao infrator multa de R$ 1,OOO,OO
(Hum Mil Reais) na j primeira infração, , cobrada em dobro no
caso de relncidência.i

Art. 60 - Fica autorizado o Poder publico Municipal a celebrar
acordos de parceria entre cooperativas populares no campo da
economia solidaçia ,e empresas çspecializadas em coleta,
reciclagem e desti4aÇáo ,final de embaralens e garrafas
plásticas, para o cumprimento da presente Lei.

Art. 70 - os estabelecimentos terão o prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a pf rtir j oa, oata da pubricação oficial, para se
adequarem ao di§posto nesta Lei.

Art. 8o - Estq Lçi erptrq em vigor na data da sua publicação,
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17 de junho de2021.

Santosl(Gode)
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O presente projeto dà lei é um mecanismo que busca reduzir a

O crescimento da produção de bebidas em embalagens de
garrafas Long neck I e hoje um grande problema ambiental,
principalmente por poluir rios, entupir bueiros e galerias de
águas pluviais, cau,sar enchentesl e alagamentos, e pela
demora no período ide decomposição do material: cerca de
milhões de anos ou tempo indefinido.

A grande maior:ia desses produtos é descartada no meio
ambiente. Com raras exceções, essas garrafas irão para os
aterros sanitários, dificultando o processo de decomposição de
matérias orgânicqs tá depositadas. Saliente-se
de vidro, inclusive las :long neck, têm sua
matérias orgânicqs lá depositadas. Saliente-se que as garrafas
de vidro, inclusive ias long neck, têm sua decomposição
dificultada ou tempo indefinido. oois 'impermeabiliza certastempo indefinido, pois' impermeabiliza certas

:, impbdindo a circulação de gases e líquidos.camadas do lixô,'impbOiôdo'a circuiação de gases e tíquidos.

aolPrgjeto de Lei no 04612021.

poluição do meio ambiente, recolhendo e dando destinação
certa às garrafas idu vidro não retornável, comumente
conhecidas como lon§ necks, dentro,do nosso Município.

ir
No entanto, ao invés de ações efetivas para reciclar esse
material o paÍs está diante de um incremento de mais de 100%
(cem por cento):n:a piod,úiao desse material, caso se permita a
produção de''bebidas alcoólicas em garrafas de vidro. lsso
significa dlzer que egtamos na iminência deidobrar o número
de unidades jogadasrna natureza. Por tal motivo, não há como
se permitir a' pr:odução: de bebidas alcoólicas em garrafas,
ainda que de pequena dimensão, porquanto entram facilmente
em bueiros ei galeiias de águas' pluviais,, em virtude do
tamanhoii,r

,ii'

A norma que prdpomos "com este projeto segue o exemplo de
alguns países 

, 
que çstão bem avançados do tratamento de

seus resíduos solido§. Na Europa, podemos citar a Dinamarca,
que ja impôs barreiras para a produção de embalagens não
retornáveis para ,bebidas alcoolicas: há mais,de uma decada.
Neste sentido, apresónto este Projeto alterando a Lei de
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forma, não ter
contribuição pa
de vida nas c
apoio de meus
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Crimes Ambientais a distribuição e a comercialização
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ambiente e melhorando a qualidade
Pelo benefício da proposição, peço o

para a sua aprovação.
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PAREGER DA COMISSÃO DE GONSTITUIÇÃO,
JUST!ÇA E REDAçÃO FINAL AO PROJETO DE LEI No

046t2021.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Fina!, após estudos
ao Projeto de Lei no 04612021, de autoria do Vereador Raimundo
Alves dos Santos, que "Torna obrigatória a coleta e destinação
final pelos revendedores de bebidas em embalagens de vidro não
retornáveis, conhecidas como 'Long Necks', na forma que
especifica", opina pela sua tramitação devido a sua
constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

Sala das 02 de dezembro de 2021.

Ver. os Almeida - Presidente

Ver. Osmario Carneiro de Oliveira - Relator

Ver. Ed Santos - Membro.

APROVADO
Na Sessão do dúo-L t/ZA
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