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PARECER Nº 1197/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 606/11.  
De autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, o presente projeto de lei dispõe 
sobre a proibição do uso de caixas de papelão usadas para embalar compras no 
varejo e supermercados no Município de São Paulo.  
A proposição proíbe a utilização de caixas de papelão usadas para embalar compras 
em mercados, mercearias, quitandas, supermercados, hipermercados, açougues, 
bares, restaurantes, padarias, congêneres e demais estabelecimentos comerciais.  
Segundo o autor, a caixa de papelão usada fornecida por supermercados e 
congêneres, não é a melhor solução para a embalagem e transporte de compras 
efetuadas por seus clientes, visto que tais embalagens podem vir contaminadas 
com bactérias, produtos químicos e, em alguns casos, são verdadeiros berços de 
insetos de todo tipo, tornando-se um risco a saúde pública, além do que transfere 
aos consumidores a responsabilidade pelo gerenciamento e destinação adequada 
destas embalagens.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade, conforme Parecer nº 281/12, na forma de Substitutivo, para adequar o 
projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, fixar a multa em reais, tendo em 
vista a extinção da UFM e também para substituir a sanção do fechamento 
definitivo do estabelecimento pela suspensão do exercício da atividade por 30 
(trinta) dias em atenção ao princípio da proporcionalidade.  
De fato, não são poucos os estabelecimentos comerciais que disponibilizam caixas 
de papelão usadas (reutilizadas) para embalar e transportar as compras de seus 
clientes, tal prática teve seu ápice durante período do ano passado em que os 
supermercados deixaram de fornecer gratuitamente sacolas plásticas, obrigando o 
consumidor ao uso de sacolas retornáveis ou caixas de papelão quando não 
dispunham das sacolas retornáveis.  
A este respeito, cumpre citar que, de acordo com o representante do Centro de 
Vigilância Sanitária do Estado, a proposição não se sustenta, visto que os níveis de 
contaminação por bactérias, coliformes e fungos em caixas de papelão reutilizadas 
são baixíssimos, bem abaixo dos aceitos pela Secretaria de Saúde do Estado e de 
outras agências de controle sanitário do Brasil e do Mundo. Sob este ponto de vista, 
esta prática, a princípio, não apresentaria grandes óbices do ponto de vista da 
saúde ambiental.  
Face o exposto, e entendendo que a medida requer melhor exame, com vistas à 
comprovação dos riscos a saúde publica e ao meio ambiente, somos Contrário a 
sua aprovação.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 26-06-
2013.  
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