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PARECER CONJUNTO Nº 955/2012 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI 
Nº 523/10.  
Trata-se do Projeto de Lei nº 523/10, de autoria do nobre Vereador Francisco 
Chagas, que dispõe sobre o uso de sacolas descartáveis em todos os 
estabelecimentos comerciais do Município de São Paulo, e dá outras providências.  
Na justificativa, o autor ressalta a importância de ações que visem contribuir na 
solução dos impactos negativos causados ao meio ambiente pelo uso indiscriminado 
de sacolas plásticas, através da constatação de que inúmeras são as ações que 
buscam este fim. Esclarece que os objetivos da presente proposta de lei se alinham 
àqueles que buscam a preservação do meio ambiente através da redução de 
sacolas comercializadas assegurando, entretanto, meio adequado e prático para o 
transporte das mercadorias adquiridas. Pondera que a utilização em larga escala de 
sacolas plásticas tem fulcro em sua fragilidade sendo necessárias duas ou mais 
sacolas no transporte de produtos e, por outro lado, que estas são utilizadas na 
disposição correta do lixo domiciliar. Entende que o regramento contido na presente 
propositura contribuirá, seguramente para a redução em, no mínimo, 30% de 
sacolas plásticas consumidas em nosso meio.  
Desta forma, a proposta de lei, em apertada síntese, proíbe a disponibilização de 
sacolas, constituídas por “plástico convencional”, por supermercados e outros 
estabelecimentos de comércio que especifica. Indica a espessura mínima das 
sacolas plásticas, correspondente à constante da norma técnica da ABNT- 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, nº 14937, como aquela a ser adquirida, 
e disponibilizada aos consumidores, por aqueles estabelecimentos. Proíbe a 
disponibilização de sacolas biodegradáveis, em desconformidade com a norma 
técnica de nº 15448-2 emanada pela mesma Associação, além de determinar que a 
indicação de sua capacidade de carga conste na sacola. Como medida adicional, 
determina que os estabelecimentos estabeleçam a prática de estimular o uso de 
sacolas reutilizáveis, mantenham placas informativas sobre a importância da 
reciclagem de materiais e os hipermercados, supermercados, estabelecimentos 
comerciais e demais estabelecimentos de comércio disponibilizem recipientes para 
recepção de material plástico e sacolas, destinadas à reciclagem. No encerramento, 
estabelece as sanções aplicáveis ao descumprimento de suas disposições.  
Esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente entende meritória 
a iniciativa em tela ressaltando que a introdução de novas ações que visem 
diminuir, senão eliminar, os impactos causados pelo consumo exagerado de sacolas 
plásticas são contributivas ao desenvolvimento sustentável. Desta forma, posiciona-
se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 523/10 apresentando, entretanto, um texto 
Substitutivo que o atualiza diante dos novos direcionamentos estabelecidos pela 
política de resíduos sólidos adotada em nosso país:  
SUBSTITUTIVO Nº              DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 523/10  
Institui a obrigatoriedade do fornecimento de sacolas plásticas e serviço de 
acondicionamento de mercadorias em supermercados, hipermercados, atacadistas 
e estabelecimentos varejistas congêneres.  
A CÂMARA MUNICIPIAL DE SÃO PAULO, decreta:  
Artigo 1º. Ficam todos os supermercados, hipermercados, atacadistas e 
estabelecimentos varejistas congêneres, estabelecidos nesta cidade obrigados, nos 
termos desta lei, ao fornecimento gratuito de sacolas plásticas aos respectivos 
clientes, além da efetiva prestação do serviço de acondicionamento das 
mercadorias comercializadas.  



Art. 2º. Quando o fornecimento efetuado pelos estabelecimentos comerciais, for de 
sacolas plásticas de qualquer tipo e origem, estas deverão atender a norma nº 
14.937 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
Parágrafo único – As sacolas plásticas confeccionadas por plástico biodegradável 
deverão obedecer espessura mínima determinada em norma técnica da ABNT e 
indicar, em quilogramas, a respectiva capacidade de carga.  
Artigo 3º. Excluem-se dessa obrigatoriedade os estabelecimentos de pequeno 
porte, assim entendidos os que tenham menos de 4 (seis) caixas registradoras.  
Artigo 4º. A inobservância de qualquer das normas indicadas nesta lei em seu 
artigo 1º e parágrafo único e no seu artigo 2º, acarretará ao infrator as sanções 
previstas, no que couber, da lei nº 8.078 de 11/09/1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, além das sanções que vierem a ser estabelecidas na regulamentação 
desta lei.  
Parágrafo único – A fiscalização e a aplicação de penalidades, em caso de 
descumprimento dos dispositivos contidos nesta Lei, deverão ser do PROCON 
municipal se não houver outra determinação estabelecida em seu regulamento.  
Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de 90 
dias contados de sua publicação.  
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art.7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Sala das Sessões,  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia entendendo que a matéria contribui para um melhor encaminhamento 
e obtenção de resultados junto aos comerciantes e consumidores, manifesta-se de 
maneira favorável ao presente projeto de lei, conforme o Substitutivo da Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, posicionando-se, portanto, com parecer 
favorável ao Projeto de Lei nº 523/10 de acordo com o Substitutivo da Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Sala das Comissões Reunidas, 19/06/12  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Tião Farias - PSDB  
Dalton Silvano - PV  
Juscelino Gadelha - PSB  
Paulo Frange - PTB  
COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA  
David Soares – PSB  
Senival Moura – PT  
Ushitaro Kamia - PSD  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Milton Leite - DEM  
Adilson Amadeu - PTB  
Anibal de Freitas -PSDB  
Donato - PT  
Francisco Chagas - PT  
Wadih Mutran – PP  
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
  



De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, de 
26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, para os projetos abaixo relacionados, na 
sua versão original ou na forma do último substitutivo apresentado:  
 
Parecer nº 169/2012 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
publicado no DOC de 10/03/2012, pág. 141  
 
Parecer Conjunto nº 955/2012, das Comissões Reunidas de Educação, Cultura e 
Esportes e de Finanças e Orçamento publicado no DOC de 22/06/2012, pág. 92, 
coluna 1 ª.  
 
 


