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PARECER Nº 0783/2013  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 287/12  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni,  “determina a 
fixação de placa informativa nos estabelecimentos comerciais fornecedores de bens 
móveis contendo orientações para o correto descarte de bens considerados 
inservíveis por seus proprietários, e dá outras providências.”  
Estabelece a proposta que todos os estabelecimentos comerciais fornecedores de 
bens móveis no Município de São Paulo deverão fixar próximo ao caixa, em local 
visível, de forma destacada e legível, placa contendo os seguintes dizeres:  
“Escolha a destinação ecologicamente correta para o seu móvel usado. Ligue para a 
Prefeitura no telefone 156 e solicite a operação CATA-BAGULHO”  
Estabelece também, que a referida placa será substituída quando houver alteração 
do número de telefone da Prefeitura, no prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que 
nesta conste o número do telefone novo e que a placa será fixada 
permanentemente.  
Dispõe que a inobservância de tais disposições acarretará a imposição de multa 
equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a qual será 
atualizada anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada 
no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado 
outro a ser criado por legislação federal que reflita e reponha o poder aquisitivo da 
moeda.  
Dispõe ainda, que o Poder Público, em sua política de sustentabilidade, promoverá 
a quem interessar, doação dos bens recolhidos pela operação CATA-BAGULHO que 
ainda possam ser utilizados e que os estabelecimentos a que se refere a presente 
iniciativa terão o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação para fixar as 
placas.  
Justifica o autor, dentre outras alegações, que muitos munícipes não têm ciência 
que podem ligar para a Prefeitura e solicitar o serviço quando seus endereços não 
fazem parte do itinerário da operação CATA-BAGULHO e que a iniciativa também 
almeja promover o aproveitamento sustentável dos bens considerados inservíveis 
por seus antigos proprietários, podendo ser considerados úteis para as pessoas que 
se interessem em recebê-los em doação.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposta, na forma de substitutivo, 
elaborado objetivando corrigir erro de digitação e para fazer constar que na 
hipótese de extinção da prestação do serviço público referido pela Prefeitura, o 
particular estará desobrigado da afixação da placa.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 15 de maio de 2013.  
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