
PROJETO DE LEI 01-0084/2003, do Vereador Goulart. 
"Obriga os fabricantes de bebidas comercializadas em vasilhames metálicos descartáveis, 
no âmbito do Município de São Paulo, a envolvê-los em proteção "anti-contaminação", e dá 
outras providências". 
A Câmara Municipal de São Paulo Decreta: 
Art. 1º Ficam os fabricantesde bebidas comercializadas em vasilhames metálicos 
descartáveis obrigados a envolvê-los, individualmente, em proteção capaz de mantê-los 
livres da contaminação por manuseio ou armazenamento. 
Art. 2º A proteção de que trata esta lei destinar-se-á a garantir a manutenção da assepsia 
do produto, devendo ser constituído por material plástico, ou similar, de fácil manejo pelo 
adquirente no momento do consumo. 
Art. 3º Os fabricantes dos produtos mencionados no art. 1º deverão adequar-se às suas 
disposições no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 4º Esgotado o prazo fixado no art. 3º desta lei, ficam os revendedores e distribuidores 
obrigados a promover a substituição das mercadorias em estoque, e, proibidos de 
comercializar o produto em desconformidade com o disposto nesta lei. 
Art. 5º O descumprimento às disposições contidas nesta lei ensejará a apreensão dos 
produtos comercializados e a aplicação ao infrator de multa no valor de R$ 5,00 (cinco 
reais) por unidade do produto apreendido. 
Parágrafo único: A multa de que trata o "caput" deste artigo será atualizada 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 deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 
Art. 6º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da sua publicação. 
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala das Sessões, março de 2003. Às Comissões competentes." 
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