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PARECER 1136/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 562/2013. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Vereador Conte Lopes, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de despejo de lixo em lixeiras comuns ou coloridas no âmbito da cidade de 
São Paulo e dá outras providências. 

A iniciativa visa estabelecer o despejo do lixo em lixeiras comuns ou coloridas como 
dever para todo cidadão no âmbito da cidade de São Paulo, de modo que o descumprimento 
desta norma resulte em multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao infrator. 

A iniciativa estabelece também que o Poder Público fixe lixeiras de acordo com a 
Resolução n° 275/2001 do CONAMA em locais acessíveis e de fácil visualização. Esta norma 
estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 
identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 
coleta seletiva. 

O artigo 3° do projeto prevê que a fiscalização se dê pelo Guarda Civil Metropolitana e 
pelos Agentes de Trânsito, mediante auto de infração contendo informações a respeito. 

Na visão do nobre Autor, o projeto busca meios de impedir que sejam jogados resíduos 
de diversa natureza nas calçadas, ruas, praças e jardins da cidade. Esta situação, "além de 
transformar negativamente o cenário da cidade, colabora para entupir bocas-de-lobo e causar 
as enchentes durante os períodos chuvosos". Nesse sentido, a aprovação do projeto corrobora 
com a necessidade de que se mantenha a cidade limpa e segura. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
legalidade do projeto. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou as audiências 
públicas previstas para a tramitação do projeto e elaborou parecer favorável à aprovação do 
projeto. 

Considerando que a iniciativa apresenta relevante interesse público, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 03 de setembro de 2014. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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