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PARECER Nº 1656/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0454/14. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Abou Anni, que visa dispor 
sobre a utilização do código de cores para resíduos nas sacolas plásticas, distribuídas em 
estabelecimentos comerciais para o transporte de mercadorias, no âmbito da cidade de São 
Paulo. 

Segundo a propositura, as sacolas distribuídas por supermercados, hipermercados, 
atacadistas e estabelecimentos comerciais similares para o transporte de mercadorias 
vendidas no local deverão exibir, em pelo menos uma das faces, os símbolos de classificação 
dos tipos de resíduos. 

De acordo com justificativa apresentada, a presente iniciativa pretende "fomentar as 
disposições de lixo reciclável para que, de forma didática, a população adquira intimidade com 
as informações referentes à coleta seletiva visando propiciar respeito ao meio ambiente". 

Inicialmente cumpre observar que sobre a matéria encontra-se vigente a Lei Municipal 
nº 15.374, de 18 de maio de 2011 que proíbe a distribuição gratuita ou venda de sacolas 
plásticas a consumidores em todos os estabelecimentos comerciais.  Referida lei foi objeto de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0121480-62.2011.8.26.0000, julgada improcedente, 
sem trânsito em julgado, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça por maioria de votos. 

Dessa forma, se aprovada, a propositura implicará na revogação implícita da Lei nº 
15.374, de 18 de maio de 2011, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei de Introdução às normas do 
Direito Brasileiro. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei que 
versa sobre matéria afeta à proteção e defesa do meio ambiente. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Ademais, consoante o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal, compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

No que se refere à proteção do meio ambiente, é cediço que o Município detém 
competência legislativa suplementar para legislar sobre o tema, com respaldo no artigo 30, II, 
da Constituição Federal. 

Não bastasse, o artigo 23, VI, da Constituição Federal determina que "é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas". 

Atenta a tal panorama, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o 
poder-dever do Município de zelar pelo meio ambiente: 

"Art. 7º. É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles 
inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais específicas, 
em especial no que respeita a: 
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I - meio ambiente humanizado, sadio e ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo, para as presentes e futuras gerações;" 

Já no artigo 181 da Lei Maior Local vislumbra-se a diretriz traçada ao Poder Público 
para que elabore uma política de cunho participativo de proteção ao meio ambiente: 

"Art. 181. O Município, mediante lei, organizará, assegurada a participação da 
sociedade, sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e 
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para coordenar, 
fiscalizar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, 
no que respeita a: 

I - formulação de política municipal de proteção ao meio ambiente; 

... 

IV - conscientização e educação ambiental e divulgação obrigatória de todas as 
informações disponíveis sobre o controle do meio ambiente;" 

É manifesto, pois, o interesse público a ser tutelado sob o fundamento do latente 
interesse local combinado com o poder de polícia do Estado. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

Deverão ser convocadas durante a tramitação do projeto pelo menos 02 (duas) 
audiências públicas, nos termos do art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica. 

No entanto, com relação à anotação da cor roxa para os resíduos radiativos, 
entendemos relevante tecer algumas considerações. 

Inicialmente cumpre observar que o objetivo da propositura, ao determinar que as 
sacolas plásticas distribuídas por supermercados, hipermercados, atacadistas e 
estabelecimentos comerciais similares, não é o de apenas dar conhecimento do código de 
cores e símbolos do lixo reciclável contido na resolução CONAMA 275/01, mas, sobretudo, 
estimular a separação do lixo objetivando aperfeiçoar a coleta seletiva em nosso Município. 

Desta feita, despiciendo que sacolas plásticas distribuídas no comércio alimentício em 
geral sejam estampadas com a cor roxa referente aos resíduos radioativos porque a 
manipulação de tais resíduos e a sua disponibilização deve ser feita seguindo todo um 
regramento federal e por instalações específicas, jamais pelo produtor do lixo comum 
(residencial ou comercial), usuário das tais sacolas plásticas objeto da presente propositura 
(art. 21, inciso XXIII e art. 22, inciso XXVI, ambos da Constituição Federal). 

Com efeito, apenas para melhor esclarecer a questão, nos termos de apostila da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN sobre rejeitos radioativos (extraída de página 
na internet http://www.unifesp.br/nucleos/protecaoradiologica/download/rejeitos.pdf) para 
efeitos de gerenciamento, os rejeitos provêm de dois tipos de instalações: as nucleares, que 
abrangem todas as instalações do ciclo do combustível e as radiativas, que são as demais 
instalações como clínicas, hospitais, indústrias, universidades, centros de pesquisa, etc. 

Cabe considerar ainda que no exercício da competência legislativa federal foram 
editadas as Leis nº 4.18/62 e 6.189/74 com a redação dada pela Lei nº 7.781/89 que conferem 
à CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, a competência para estabelecer diretrizes 
específicas para segurança nuclear e proteção radiológica, estabelecer normas atinentes à 
segurança, bem como expedir normas, licenças e autorizações relativas a posse, uso, 
armazenamento, transporte de material nuclear, ao uso de instalações e de materiais nucleares 
e ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos (art. 2º incisos II, IX e X da Lei Federal nº 
6.189/74 com a redação dada pela Lei nº 7.781/89). 

Diante das razões acima expostas, sugere-se o presente Substitutivo para adequar o 
projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como para suprimir o inciso VI, do § 1º, 
do art. 1º da proposta. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE: 
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SUBSTITUTIVO Nº      DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 454/14. 
Dispõe sobre a utilização do código de cores para resíduos nas sacolas plásticas 

distribuídas em estabelecimentos comerciais para o transporte de mercadorias, no âmbito da 
Cidade de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo, D E C R E T A: 

Art. 1º As sacolas plásticas distribuídas por supermercados, hipermercados, 
atacadistas e estabelecimentos comerciais similares para o transporte de mercadorias 
vendidas no local deverão exibir, em pelo menos uma das faces, as cores e os símbolos de 
classificação do lixo reciclável constantes da resolução CONAMA 275/01, ou outra que a 
substitua, na seguinte forma: 

I - azul para papel, papelão e similar; 

II - vermelho para plásticos, garrafas pet, e similares; 

III - verde para vidros em geral; 

IV - marrom para material orgânico; 

V - amarelo para metal e alumínio. 

§ 1º Cada sacola exibirá somente uma das cores e dos símbolos descritos neste artigo. 

§ 2º O estabelecimento comercial poderá dispor sua logomarca nas sacolas plásticas 
na face oposta aos símbolos e cores, devendo disponibilizar ao menos os tipos descritos nos 
incisos I e II do § 1º deste artigo. 

Art. 2º A infração ao disposto nesta Lei acarretará ao infrator as seguintes cominações, 
sem prejuízo das demais sanções legais: 

I - advertência nos casos de primeira infração; 

II - multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que será dobrado na primeira 
reincidência e quadruplicado a partir da segunda reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata este artigo será atualizado 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, criado por lei federal, que reflita e 
recomponha o poder aquisitivo da moeda. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 10.12.2014. 

Goulart - PSD - Presidente 

Roberto Tripoli - PV - Relator 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

Floriano Pesaro - PSDB 

George Hato - PMD 

Sandra Tadeu - DEM 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/12/2014, p. 120 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

