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Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo - RS

Novo Hamburgo, 13 de julho de 2021

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo o inclu-
so Projeto de Lei na qual acrescenta e altera a artigos da Lei nO2.358, de 11 de dezembro de 2011, que
institui o cadastro técnico municipal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recur-
sos ambientais, e o cadastro técnico municipal de atividades e instrumentos de defesa ambiental inte-
grantes do sistema nacional do meio ambiental - SISNAMA, e do sistema estadual de proteção Ambi-
ental - SISEPRA, a taxa de controle e fiscalização ambiental - TCFA - Novo Hamburgo -, e revoga o S
2° do art. 3° da Lei nO112, de 19 de outubro de 1998.

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral guarida
nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos de considera-
ção e respeito.
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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (as).

JUSTIFICATIVA

11.11ADMI~ISTRAÇÃO
!' PREFEIT~RA
:.. NOVO HAMBURGO

o presente projeto de Lei tem por objetivo, dentre outros, o de alterar a Lei Municipal

nO 2.358, de 12 de dezembro de 2011, visando adequar ao texto das Lei Estaduais nOs 14.500/14 e

14.807/15 que alteraram a Lei Estadual n° 13.761, de 15 de julho de 2011.

A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) foi instituída no país pela Lei Fe-

deral nO6.938/81, com alterações da Lei Federal nO10.165/2000, que dispõe sobre a Política Nacional

do Meio Ambiente. Ela visa o controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utili-

zadoras de recursos naturais, e deve ser aplicada estritamente na área de Meio Ambiente, em ações fo-

cadas na fiscalização, controle e educação ambiental.

No Estado do Rio Grande do Sul, a TCFA-RS foi instituída pela Lei 13.761/2011, vi-

sando a compensação do valor pago pelo contribuinte ao lBAMA, a título de TCFA, em 60%, de sorte

que as Lei Estaduais nOs 14.500/14 e 14,807/15 permitiram ao Estado do Rio Grande do Sul celebrar

Acordo de Cooperação Técnica para com o lBAMA.

o fato gerador da Taxa é o exercício regular do poder de polícia do órgão ambiental

competente, por intermédio do lBAMA, em nível federal, e por intermédio da Secretaria do Meio Am-

biente - SEMAM, em nível Municipal, para controle e fiscalização das atividades potencialmente po-

luidoras e utilizadoras de recursos ambientais.

É pertinente deixar claro que não se trata de novo tributo, uma vez que já instituído nas

três esferas de governo no ano de 2011, no Município de Novo Hamburgo por meio da Lei Municipal

nO2.358, de 12 de dezembro de 2011.

o presente projeto visa, apenas, a adequação da legislação local à legislação Federal e

Estadual para possibilitar a distribuição de valores já arrecadados pelo lBAMA, conforme o artigo 17-

Q, da lei 10.165/2000:

"Art. 17-Q. É o lbama autorizado a celebrar convênios com os Estados,

os Municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fis-

calização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com

a TCFA".
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As alterações propostas permitem que o Município firme Acordo de Cooperação Técni-

ca com o Estado do Rio Grande do Sul, visando o compartilhamento do cadastro técnico federal, além

dos dados de fiscalização das atividades que deverão estar inscritas no Cadastro, bem como o compar-

tilhamento da guia de arrecadação, possibilitando que estes sejam divididos entre os entes federados,

conforme previsto em lei.

A TCFA Municipal não acarretará nova oneração aos empreendedores, por outro lado

permitirá a repartição dos valores já arrecadados pelo IBAMA para com o Município de Novo Ham-

burgo.

Da mesma forma, a possibilidade de integração proposta é necessária para a melhoria

do sistema de gestão ambiental, com o aperfeiçoamento das condições de controle, fiscalização e arre-

cadação por intermédio da conexão dos cadastros Municipal e Estadual.

Outrossim, a proposta também prevê que os recursos arrecadados com a taxa de contro-

le e fiscalização ambiental - TCFA - Novo Hamburgo serão destinados ao Fundo Municipal de Defesa

do Meio Ambiente (FUNDEMA) e aplicados nas atividades de controle e fiscalização ambiental no

Município.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o presen-
te Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando-se desde já pela sua apreciação e
aprovação desta proposta.

Atenciosamente,
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