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PARECER Nº702/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 606/11. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, "dispõe 

sobre a proibição do uso de caixas de papelão usadas para embalar compras no varejo e 
supermercados no Município de São Paulo." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade, na forma de substitutivo objetivando adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa, fixar a multa em reais, tendo em vista a extinção da UFM e, também, 
substituir a sanção do fechamento definitivo do estabelecimento, pela suspensão do exercício 
da atividade por 30 (trinta) dias, em atenção ao princípio da proporcionalidade. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
contrário à propositura. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica e Legislação Participativa 
manifestou-se contrariamente à aprovação do presente projeto. 

Dispõe a iniciativa que ficará proibida, no âmbito do Município de São Paulo, a 
utilização de caixas de papelão usadas para embalar compras em mercados, mercearias, 
quitandas, supermercados, hipermercados, açougues, bares, restaurantes, padarias, 
congêneres e em todo e qualquer estabelecimento comercial do Município de São Paulo. 

Estabelece que a empresa que violar ou, de qualquer forma, concorrer para violação da 
referida proibição estará sujeita à advertência, multa de 1000 (mil) UFMs, suspensão da 
atividade por 5 (cinco) dias e fechamento definitivo, conforme as reincidências, a serem 
regulamentas pelo órgão competente no prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua 
publicação. 

Justificou o autor, dentre outros argumentos, que os estabelecimentos buscam, ao 
fornecer caixas de papelão para embalar compras, livrar-se do encargo e da responsabilidade 
de dar uma destinação final adequada àquelas caixas. Também segundo o autor, com a 
utilização das caixas de papelão já usadas há elevado risco à saúde pública, pois estudos 
científicos mostram que, com relação à contaminação por bactérias, as caixas de papelão 
apresentam maior quantidade de bactérias quando comparadas com outras possibilidades de 
transporte de mercadorias, como por exemplo, as sacolas plásticas e com as chamadas 
ecobags (sacolas de pano). 

Foi realizada uma audiência pública pela Comissão de Finanças e Orçamento, em 
14.05.2012 (fls. 67 a 96), com manifestações, tanto contrárias, quanto favoráveis ao projeto, 
abordando-se aspectos como: segurança alimentar; saúde ambiental; contaminação das caixas 
de papelão usadas; responsabilidade por seu descarte; impacto no lixo comum. 

Foi também realizada uma audiência pública pela Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente, em 30.05.2012 (fl. 104). 

Com entendimento de que a iniciativa se reveste de relevante interesse público, 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 Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 06/05/2015. 

Calvo (PMDB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/05/2015, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

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

