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PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº [ f ) /2021 - INSTITUIA
TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS (TMRS) PELA UTILIZAÇÃO
EFETIVA OU POTENCIAL DO SERVIÇO PÚBLICODE MANEJO DE RESÍDUC

SÍOLIDOS URBANOSE DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 



  
Cotia, 12 de julho de 2021.

Mensagem do Senhor Prefeito
Ofício GP.DAO.L nº 26/2021  
Senhor Presidente,

Pelo presente, tenho a honra de encaminhar, por intermédio de

Vossa Excelência, para a apreciação dessa augusta Casa Legislativa, a

inclusa propositura que institui a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos

(TMRS) pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo

de resíduos sólidos urbanos e dá providências correlatas.

A cobrança da referida taxa é exigência para todos os

municípios brasileiros em decorrência da revisão ocorrida no ano passado

no Marco Legal do Saneamento Básico, estabelecendo que a prestação do

Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) deverá ter

a sua sustentabilidade econômico-financeiraassegurada pela cobrança de



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE GOVERNO
  

taxa ou tarifa. Trata-se, portanto, de um tributo indispensável para fazer

frente ao ônus do serviço municipal de coleta de lixo domiciliar.

De outra parte, a não proposição de instrumentos de cobrança

pelo titular do serviço, até 15 de julho de 2021, configura renúncia de

receita, com as suas consequências legais, nos termos do artigo 35, 8 2º, da

Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com redação dada pela Lei

Federal nº 14.026, de 15de julho de 2020.

Com efeito, é certo que não existe serviço gratuito, mesmo

quando prestado para algumas pessoas ou instituições com isenção ou

subsídio do pagamento, pois o restante da população paga por eles de

alguma maneira, uma vez que esses benefícios são custeados com recursos

provenientes da sociedade ou de parte dela.

Assim, para que a gestão sustentável de resíduos sólidos

urbanos avance é fundamental a instituição de um regime de cobrança

pelos municípios, mediante taxas ou tarifas socialmente justas e suficientes

para garantir a sustentabilidade técnica e econômica da prestação desse

serviço.

A taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do poder

público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve

existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor

que o Poder Público pode exigir de cada contribuinte, considerados, para

esse efeito, os elementos pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixadas

em lei.
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Destarte, ao se propor a ideia de cobrança desta taxa, levando

em conta fatores que estejam diretamente ligados à produção de lixo e aos

custos arcados pelo Município, evidencia-se a tentativa de elaboração de

uma legislação com características de maior justiça fiscal.

Lembrando que a Carta Magna determina expressamente que

as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos ($ 2º do art.

145), vale destacar que o E. Supremo Tribunal Federal (STF) já se

manifestou sobre a viabilidade da cobrança, editando a Súmula Vinculante

nº 19 com o seguinte teor: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos

serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou

resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição

Federal.”

Elencadas, assim, as razões determinantes do envio do projeto

em tela, venho solicitar que sua apreciação ocorra em caráter de urgência,

nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista que

há prazo a ser cumprido pelo Município, sob pena de sofrer sanções

conforme já salientado.

Diante de todo o exposto, evidenciada a conveniência e

oportunidade da proposta, conto com o apoio dos nobres senhores

Vereadores para a sua breve aprovação.
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Sendo o que me cumpria para o momento, valho-me desta

oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, bem como aos seus ilustres

pares, os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

ROG NCO
re

A
Sua Excelência o Senhor Vereador CELSO TADASHI ICHIGI —

CELSO ITIKI
Presidente da Câmara Municipal de Cotia.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº | DE 2021
Institui a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS) pela
utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de
resíduos sólidos urbanos e dá providências correlatas.

A Câmara Municipal de Cotia decreta:

Art. 1º. Fica instituída, nos termos da presente Lei Complementar,

a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS) pela utilização efetiva ou

potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos.

Art. 2º. O fato gerador da TMRS é autilização efetiva ou potencial

dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, cujas

atividades integrantes são aquelas definidas pela legislação federal de

regência.

Art. 3º. O contribuinte da TMRS é o proprietário, possuidor ou

titular do domínio útil de unidade imobiliária autônoma ou econômica de

qualquer categoria de uso, edificada ou não, lindeira à via ou logradouro

público, onde houver disponibilidade do serviço e que gerar até 200

(duzentos) litros de resíduos por dia.
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Art. 4º. A base de cálculo da TMRS é o custo econômico dos

serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente

prestação do serviço público e para a sua viabilidade técnica e econômico-

financeira atual e futura.

8 1º. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, o custo

econômico do serviço público de manejo de resíduos sólidos

compreenderá, exclusivamente, as atividades administrativas de

gerenciamento e as atividades operacionais de coleta, de triagem e de

destinação final, ambientalmente adequada, de resíduos domiciliares ou

equiparados, observado o disposto no inciso X do artigo 3º da Lei Federal

nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, ou outra norma que a substitua.

8 2º. A composição e o cálculo do custo econômico dos serviços

referidos no $ 1º deste artigo observarão as normas brasileiras de

contabilidade aplicadas ao setor público e os critérios técnicos contábeis e

econômicos estabelecidos no regulamento desta Lei Complementar.

8 3º. Visando à modicidade da TMRS, deverão ser descontadas, na

composição do custo econômico dos serviços, eventuais receitas obtidas

com a cobrança de preços públicos por atividades vinculadas,

complementares ou acessórias às suas atividades fins, bem como as receitas

decorrentes de multas, encargos moratórios e outras eventuais receitas não

operacionais, compensadas as respectivas despesas.

Art. 5º. Para o cálculo do valor da TMRS aplicável a cada unidade

imobiliária autônoma, serão consideradas as seguintes classificações e

respectivos fatores, definidos conforme as disposições desta Lei

Complementar e os critérios técnicos estabelecidos em regulamento:

I. Critérios Variáveis (CV):
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a) Fator de Uso (FU):

1. residencial, atividade pública e assistencial: Fator “1”;

2. comercial, serviços e industrial: Fator “1,5”;

b) Fator de Frequência (FF):

1. coleta alternada: Fator “1”;

2. coleta diária: Fator “1,3”;

e) Consumo de Água (CA), correspondente à média dos

consumos efetivos mensais de água apurados nos 12 (doze) meses

anteriores ao mês da cobrança da TMRS, expressos em metros cúbicos

(m?);

d) Área ou testada do imóvel, no caso de lote sem edificação ou

de gleba urbana;

II. Custo Econômico do Serviço, calculado conforme previsto no

artigo 4º, apurado no exercício financeiro antecedente ao da cobrança do

tributo, acrescido da variação positiva do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), verificada no mesmo período, considerando como

referência o mês de janeiro de cada ano.

Art.6º.O lançamento e a cobrança da TMRS serão mensais e o seu

valor será calculado com base no Valor Básico de Cálculo também

conhecido como Valor Básico de Referência (VBRTMRS), correspondente

ao custo econômico médio mensal dos serviços expresso em reais por

imóvel, calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:

VBRTMRS = CETSRMS / QTIMÓVEIS / 12 (R$/imóvel), onde:

I. VBRTRMS é o valor básico de referência para o cálculo mensal

da TRMS;
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II. CETSRMS é o custo econômico total do serviço de manejo de

resíduos sólidos; e

III. QTIMÓVEIS é a quantidade total de unidades imobiliárias

autônomas existentes na área de cobertura dos serviços.

Parágrafo único. O VBRTRMS será apurado para o mês de janeiro

de cada ano, por ato da entidade reguladora ou, na sua falta, segundo

critérios previstos em regulamento,e será aplicado para o cálculo da TMRS

devida nos meses de fevereiro do mesmo ano ao mês de janeiro do ano

seguinte.

Art. 7º. O valor mensal da TMRS será obtido mediante aplicação

das alíquotas e das fórmulas de cálculo constantes das tabelas “1”, “2”, 3”
e “4” do Anexo Único desta Lei Complementar, considerando a situação

cadastral do imóvel na data anterior à do lançamento do tributo.

Parágrafo único. No caso de cobrança da TMRS mediante

documento individualizado de arrecadação, o valor mensal mínimo

observará o limite estabelecido no regulamento.

Art. 8º. A utilização ou prestação efetiva do serviço de manejo de

resíduos sólidos ou de suas atividades para grandes geradores de resíduos

domiciliares ou equiparados será remunerada mediante cobrança de preços

públicos específicos, fixados por meio de Decreto.

8 1º. Consideram-se grandes geradores os contribuintes de imóveis

não residenciais que geram mais de 200 (duzentos) litros por dia de

resíduos domiciliares ou equiparados.

8 2º. A atividade mencionada no caput deste artigo é supletiva,

podendo o interessado contratar livremente serviços privados para a coleta

e destinação final, bem como pode o Município se negar a ofertar as

A
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atividades de coleta e destinação final, caso não haja disponibilidade ou

seus custos sejam incompatíveis com a preservação e a adequada prestação

do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos.

Art. 9º. A cobrança da TMRS pode ser efetuada:

I. mediante documento de cobrança:

a) exclusivo e específico;

b) em conjunto com o Imposto Predial e Territorial Urbano

(IPTU); ou

II. juntamente com a cobrança de tarifas e preços públicos de

quaisquer outro serviço público de saneamento básico, quando o

contribuinte for usuário efetivo desses outros serviços.

8 1º. O documento de cobrança deve destacar individualmente os

valores e os elementos essenciais de cálculos das taxas, tarifas e outros

preços públicos lançados para cada serviço.

8 2º. O contribuinte pode requerer a emissão de documento

individualizado de arrecadação, correspondente ao respectivo imóvel,

quando a TMRS for cobrada com outros tributos ou preços públicos.

$ 3º. Independentemente da forma de cobrança adotada, a TMRS

deve ser lançada e registrada individualmente, em nome do respectivo

contribuinte,no sistema de gestão tributária.

8 4º. Os critérios e procedimentos para o lançamento e cobrança

previstos neste artigo serão disciplinados em regulamento.

Art. 10. O atraso ou a falta de pagamento dos débitos relativos à

TMRS sujeita o usuário-contribuinte, desde o vencimento do débito, ao

pagamento de:
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I. encargo financeiro sobre o débito correspondente à variação da

taxa SELIC acumulada até o mês anterior mais 1% (um por cento) relativo

ao mês em que estiver sendo efetivado o pagamento; e

II. multa de 2% (dois por cento) aplicada sobre o valor principal do

débito.

Art. 11. As receitas derivadas da aplicação da TMRS são

vinculadas às despesas para a prestação do serviço público de manejo de

resíduos sólidos urbanos, incluídos os investimentos de seu interesse.

Parágrafo único. Os sistemas contábeis devem permitir o

adequado controle do valor arrecadado, de forma a permitir que se possa

fiscalizar se há o cumprimento do previsto no caput deste artigo, sendo

permitido a qualquer cidadão tomar as medidas necessárias para coibir que

os recursos vinculados sejam desviados de suas finalidades.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei

Complementar por meio de Decreto.

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro do

ano seguinte ao de sua publicação, observado, para a cobrança da TMRS, o

prazo da noventena estabelecido na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da

Constituição Federal.

Prefeitura do Município de Cotiapem 12 de julho de2021.
(Justiça e Redação
(3 Finanças e Orçamento
13 Obras e ServiçosPublicos
( ) Meio Amniento    
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ANEXO ÚNICO
a que se refere o artigo 7º da Lei Complementar nº
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Tabela 1 - Categoria Residencial, Pública e Assistencial Fatores de cálculo CUMULATIVOS 
 

  
       Categoria de uso (a)| Frequência da Coleta Consumo médio mensal de água (c)

Alterada (b1)| Diária (b2) Fator Fixo

1 1 13 Até 5mº 0,35

Fator variável por m?

>5a I5mº 0,06

> l5a 25mº 0,05

>25a35mº 0,035

>35a50mº 0,03

> 50 mº até o limite de 100 mº 0,025
      

Fórmula de cálculo da TMRS = VBRTMRS x (Fator a x Fator b1,2 x Fator c)

Tabela 2 - Categorias Comércio e Serviços 
Fatores de cálculo CUMULATIVOS Categoriade uso (a) Frequência da Coleta Consumo médio mensal de água (Cc)  

   

       Alternada (b1)| Diária (b2) Fator Fixo

15 1 13 Até 5 mº 0,35

Fator variável por mº

>5a I5mº 0,06

>15a 25mº 0,05

>25035mº 0,04

>35a 50 mº 0,035

> 50 mº atéo limite de 150 mº? 0,03
   

Fórmula de cálculo da TMRS = VBRTMRS x (Fator a x Fator B1,2 x Fator c)

/ a
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Tabela 3 - Categoria Industrial

A
1 

Fatores de cálculo CUMULATIVOS 
Categoriade uso (a) Frequência da Coleta  

 

      Altemada (bl) | Diária (b2) Fator Fixo

L5 1 13 Até 5mº 0,35

Fator variável por mº

>5a30mº 0,04

>30 a 100 mº 0,02

> 100 a 500 mº 0,04

> 500 mº até o limite de 1000 m* | 0,005

     
Fórmula de cálculo da TMRS = VBRTMRS x (Fator a x Fator b1,2 x Fator c)

Tabela 4 - Lotes e Glebas      
  

 
para via pública

  

Categorias e faixas de áreas Fatores de
cálculo (d) x

VBRrmes

Lotes Imóveis até 250 m? 0,3

acima de 250 a 500 m? 0,4

acima de 500 a 1000 m? 0,5

Acima de 1000| Fator inicial 1

m?

Adicional para| 0,2
cada 1000 m? ou

fração

Gleba urbana Cada 10 m de cada testada frontal| 0,3

  
Fórmula de cálculo da TMRS = VBRTMRS x Fator d

ds +
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

CONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL DE 1988

Seção Il
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

II - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou; (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
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LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.

Estabelece as diretrizes nacionais para o

saneamento básico; cria o Comitê
Interministerial de Saneamento Básico; altera
as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13
de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528,
de 11 de maio de 1978. (Redação pela
Lei nº 14.026, de 2020)

Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação
adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área
atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão, ainda, considerar: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

| - (revogado); (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 
Il - as características dos lotes e as áreas que podem ser neles

edificadas; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

IV - o consumo de água; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

V- a frequência de coleta. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 
$ 1º Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a

cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de
outros serviços públicos, com a anuência da prestadora do
serviço. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

8 2º A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço
nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei,
configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo
titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no
caso de eventual descumprimento. (Redação pela Lei nº 14.026, de
2020)

8 3º Na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do
serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômico-
financeira da prestação dos serviços ao longo dos estudos que subsidiaram a
contratação desses serviços e deverá comprovar, no respectivo processo
administrativo, a existência de recursos suficientes para o pagamento dos
valores incorridos na delegação, por meio da demonstração de fluxo histórico e
projeção futura de recursos. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)
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LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.
Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e dá outras
providências.

X - gerenciamentode resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de
resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;

7



CÂMARA MUNICIPAL DE COTIASo
5) Estado de São Paulo A] o|  

Comissão de Justiça e Redação

a.
Indico o Vereador Pta 

como Relator ao Projeto de Lei Complementar nº 8/2021.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2021. 
JOVINO RIBEIRO. DE FREITASNETO — TIM

PRESIDENTE



 é) Estado de São Paulo

PARECER DA COMISSÃODE JUSTIÇA E REDAÇÃO AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 8/2021 — EXECUTIVO

RELATÓRIO

De iniciativa do nobre Prefeito Municipal Rogério
Cardoso Franco, o Projeto de Lei tem a finalidade instituir a taxa de resíduos
sólidos (TMRS) pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo
de resíduos sólidos urbanos e dá providências correlatas.

O Projeto em tela, nos termos regimentais, foi lido no
expediente da 23º Sessão Ordinária, realizada no dia 3 de agosto de 2021.

Foi encaminhado para a Secretaria Parlamentar onde
ficou à disposição dos Nobres Vereadores por 2 dias, e decorrido o prazo, logo
seguiu para esta Comissão a fim de ser analisado quanto aos seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, bem como gramatical e lógico, conforme previsto
no art. 51, do Regimento Interno desta Casa de Leis.

VOTO DO RELATOR

Trata-se do exame da proposição em epígrafe, que
pretende instituir a taxa de resíduos sólidos (TMRS) pela utilização efetiva ou
potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, sendo a

referida cobrança ser exigência para todos os municípios brasileiros em
decorrência da revisão efetivada ano passado no Marco Legal do Saneamento
Básico, estabelecendo que a prestação do Serviço público de Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos ( RSU) deverá ter a sua sustentabilidade econômico-financeiro
assegurada pela cobrança de taxa ou tarifa, e assim, é um tributo indispensável
para fazer frente ao ônus do serviço municipal de coleta de lixo domiciliar.

Observa-se de início, que a regra básica para a

delimitação da competência municipal, está consagrada no art. 30, incisos I e II,
da Constituição Federal, a chamada competência legislativa, que reserva ao
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Estado de São Paulo ey Edy  unicípio as matérias não enquadradas no campo privativo da União nem do
Estado, incluindo-se neste campo de atribuições, por conseguinte, a organização
do Município, conforme estabelece:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

1- legislar sobre assuntos de interesse local;
II — suplementar a legislaçãofederal e a estadual
no que couber.”

É importante citar que o referido Projeto de Lei, quanto
ao que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, em matéria de
organização administrativa, está reservada ao Chefe do Poder Executivo, a teor do
disposto no inciso IV, do artigo 73, da Lei Orgânica Municipal:

“Art. 73 - Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa
dos projetos de lei que disponhamsobre:
IV - organização administrativa, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da
administração;

Dessa forma, considerando os mandamentos
constitucionais e da competência exclusiva do Município ora expostos,bem como
entender que não há vícios de constitucionalidade e legalidade, este relator é

favorável ao prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei Complementar
nº 8/2021.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2021.   JOVINO RIBEIRO DE FREITAS NETO — TIM
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O Vice-Presidente e o membro acompanham o voto do

Relator, sendo, pois, favoráveis ao parecer.

Sala das Comissões, 6 de agosto de Z021.

/
a

Luis GUSTAVÓ ES NAPOLITANO

E

E
RESI

/
FELIPE AUGUSTOA JO — FELIPE VARIEDADE

VICE-PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA.
é) Estado de São Paulo El as ) ,

ENADE 
Comissão de Finanças e Orçamento Indico o Vereador eTA

U v

como Relator do Projeto de Lei Complementar nº 8/2021.

Cotia, 13 de agostp de 2021.

1a
/

Luis GUsT APOLITANO
I E
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3 É  ê a DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AO.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 8/2021-EXECUTIVO

RELATÓRIO

De iniciativa do nobre Prefeito Municipal Rogério
Cardoso Franco, tem por finalidade instituir a taxa de manejo de resíduos
sólidos ( TMRS) pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de
manejo de resíduos sólidos e dá outras providências correlatas.

O Projeto, nos termos regimentais, foi lido no
expediente da 23º Sessão Ordinária realizada no dia 3 de agosto de 2021.

Foi encaminhado para a Secretaria Parlamentar
onde ficou à disposição dos Nobres Vereadores por 2 dias, e decorrido o

prazo, logo seguiu para a Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser
analisado quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, bem como
gramatical e lógico, conforme previsto no art. 51, do Regimento Interno
desta Casa de Leis, exarou parecer favorável por entender que não há vício
de constitucionalidade e legalidade, considerando-o, constitucional e legal.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
o prazos, não foram apresentadas emendas à proposição.

VOTO DO RELATOR

A proposição em epígrafe, pretende instituir a taxa
de manejo de resíduos sólidos ( TMRS) pela utilização efetiva ou potencial
do serviço público de manejo de resíduos sólidos e dá outras providências
correlatas, pois tal cobrança é exigência para todos os municípios brasileiros
em decorrência da revisão ocorrida no ano passado no Marco Legal do
Saneamento Básico, estabelecendo que a prestação do Serviço Público de
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sustentabilidade econômico-financeira assegurada pela cobrança de taxa ou
tarifa.

Assim, com fundamento nas considerações
precedentes, conforme voto do Relator da Douta Comissão de Justiça e

Redação, nota-se que a competência municipal do referido Projeto de Lei
Complementar,quanto ao que se refere à iniciativapara deflagraro processo
legislativo, em matéria tributária, está reservada ao Chefe do Poder
Executivo, a teor do disposto no inciso IV, do artigo 73, da Lei Orgânica
Municipal:

“Art. 73 - Compete privativamente ao Prefeito a
iniciativadosprojetos de lei que disponham sobre:

IV - organização administrativa, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e

pessoalda administração;

Considerando o exposto, não havendo óbices,
acompanho entendimento da decisão da Comissão de Justiça e Redação, a

qual é favorável à tramitação do Projeto de Lei Complementarem tela, por
concluir que não há vício de constitucionalidade e legalidade, sendo

portanto, legal e constitucional.

Dessa forma, meu voto é favorável ao

prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei Complementarnº 8/2021.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2021. 
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O Vice-Presidente e o Membro acompanham o voto do

Relator, sendo, pois, favoráveis ao prosseguimento da tramitação do Projeto
de Lei Complementarnº 8/2021.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2021.

NE o- x

ÁULO BENEDÍTOViEIR — PAULINHOLEnHA
VICE-PRESIDENTE

  
 Ma ZSOÁLEXSANDRE SANTOS RAMOS - SANDRINHO SANTOS

MEMBRO
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Comissão de Obras e Serviços Públicos

Indico o Vereador Aaii Ssurs Lutas
como Relator do Projeto de Lei Complementar nº 8/2021.

 
Cotia, 24 de agosto de 2021. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 8/2021 - EXECUTIVO

RELATÓRIO

De iniciativa do Prefeito Municipal Rogério Cardoso

Franco, o Projeto de Lei Complementar nº 8/2021, de instituir o Código de

Obras e Edificações do Município de Cotia e dá outras providências.

O Projeto em tela, nos termos regimentais, foi lido

no expediente da 23º Sessão Ordinária realizada no dia 3 de agosto de 2021.

Foi encaminhado para a Secretaria Parlamentar onde

ficou à disposição dos Nobres Vereadores 2 dias, e decorrido o prazo, logo

seguiu para a Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisado quanto aos

seus aspectos constitucional, legal e jurídico, bem como gramatical e lógico,

conforme previsto no art. 51, do Regimento Interno desta Casa de Leis, que

exarou parecer favorável por entender que não há vício de constitucionalidade

e legalidade, considerando-o, constitucional e legal.

Após, seguiu para a Comissão de Finanças e

Orçamento que também foi favorável à sua tramitação.

VOTO DO RELATOR

Após análise, considero favorável o mérito da

questão, vez que o Projeto de Lei Complementar em tela, pretende instituir a

taxa de manejo de resíduos sólidos (TMRS) pela utilização efetiva ou potencial
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do serviço público de manejo de resíduos sólidos e dá outras providências  
correlatas, pois tal cobrança é exigência para todos os municípios brasileiros

em decorrência da revisão ocorrida no ano passado no Marco Legal do

Saneamento Básico, estabelecendo que a prestação do Serviço Público de

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) deverá ter a sua sustentabilidade

econômico-financeira assegurada pela cobrança de taxa ou tarifa.

Portanto, acompanho o entendimento da decisão da

Comissão de Justiça e Redação, a qual favorável à tramitação do Projeto de Lei

Complementar nº 8/2021, por concluir que não há vício de constitucionalidade

e legalidade, sendo portanto, legal e constitucional.

Dessa forma, meu voto é favorável à tramitação do

Projeto de Lei Complementarnº 8/2021.

   
26 de agosto de 2021.
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Ve PARECER DA COMISSÃO EL:

O Vice-Presidente e o membro acompanham o voto do Relator,

sendo, pois, favoráveis ao parecer, e à tramitação do Projeto de Lei Complementar

nº8/2021.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2021.

GENILTON SANTOS DA SILVA — PEKA SANTOS

VICE- PRESIDENTE

OSMAR DANILO DÁ SELVA — PROF. OSMAR
— EMBRO
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PAUTADA ORDEM DO DIA DA 27º SESSÃO ORDINÁRIA, DA

1º SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18º LEGISLATURA,
A REALIZAR-SE EM 2 DE SETEMBRO DE 2021.

PROPOSITURA: PROJETODE LEI COMPLEMENTARNº 8/2021 — DO EXECUTIVO
“Institui a taxa de manejo de resíduos sólidos (TMRS) pela
utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de
resíduos sólidos urbanos e dá providências correlatas.”

Sala das Sessões Vereador José de Sousa Vilarim,

em 25 de agosto de 2021. KMC
Dr. CELSO TADASHI ICHIGI — CELSO ITIKI

PRESIDENTE


