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PARECER Nº823/2014 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI 

Nº562/13. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 562/13, de autoria do nobre 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 que "é dever de todo o cidadão o despejo do lixo em 
lixeiras comuns ou coloridas no âmbito da cidade de São Paulo". Ademais, fixa  multa de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) ao infrator, que será aplicada em dobro, em caso de 
reincidência. 

Determina, ainda, que para o cumprimento das disposições pretendidas o Poder 
Público deverá fixar lixeiras de acordo com a Resolução nº 275/2001 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA), em locais acessíveis e de fácil visualização nas vias públicas, 
logradouros, praças e terminais de ônibus, e similares. 

Por fim, especifica que a fiscalização será realizada pela Guarda Civil Metropolitana, 
bem como pelos agentes de trânsito, mediante auto de infração, que conterá: o local, data e 
hora da lavratura; qualificação do autuado; descrição do fato constitutivo da infração; 
dispositivo legal infringido; identificação do agente, contendo sua assinatura, cargo ou função e 
o número da matrícula; e assinatura do autuado. 

Na justificativa da proposta, o autor defende sua iniciativa como medida voltada à 
educação e à conscientização da população, ressaltando, também, os efeitos negativos da 
deposição de lixo, que colabora para a ocorrência de enchentes durante os períodos chuvosos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa - CCJLP,  manifestou-
se pela Legalidade do projeto através do Parecer nº 2386/2013. 

A despeito do tema, o Código Nacional de Trânsito, instituído pela Lei Federal n° 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, em seu art. 26, II, fixa que os usuários das vias terrestres devem 
abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na 
via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. O art. 172, fixa como 
infração média para a penalidade de atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substâncias. 

A Resolução do CONAMA n° 275/01, que consta na presente iniciativa, 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 
art. 2º da Resolução determina que os programas de coleta seletiva, criados e mantidos no 
âmbito de órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, e 
entidades paraestatais, devem seguir o padrão de cores estabelecido em anexo. 

Note-se que a iniciativa em apreço visa instituir um comportamento adequado ao meio 
ambiente que vai além de proibir o simples descarte irregular de lixo nos logradouros, prevendo 
que o munícipe utilize as lixeiras destinadas a este fim. Ademais, indica uma sistemática de 
fiscalização e imposição de multa, que melhor se aplica à situação do transeunte na via. 

Diante do exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
manifesta-se favoravelmente à aprovação do PL nº 562/13. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 25/06/2014. 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0562/2013 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Andrea Matarazzo - PSDB - Presidente 

Dalton Silvano - PV - Relator 

José Police Neto - PSD 

Nabil Bonduki - PT 

Paulo Frange - PTB 

Toninho Paiva - PR 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/06/2014, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


