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PROJETO DE LEI 01-00132/2019 do Vereador Toninho Paiva (PR) 
"Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais instalados no 

Município de São Paulo a afixarem, nos seus caixas, placa de incentivo a doação de cupons ou 
notas fiscais, em papel, sem CPF ou CNPJ, às entidades civis de assistência social e de saúde 
com fins não econômicos, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º - Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais do Município de São Paulo a 
incentivar o consumidor a efetuar a doação de cupom ou nota fiscal. em papel, sem CPF ou 
CNPJ, às entidades civis de assistência social e de saúde com fins não econômicos. 

Parágrafo Único - O incentivo objeto desta Lei tem caráter. inclusive de 
informação.levando-se em consideração a prerrogativa do consumidor em doar cupons ou 
notas fiscais, em papel, não identificados, a entidades civis com fins não econômicos. 

Art. 2º - O incentivo se dará por meio de placa afixada em todos os caixas do 
respectivo estabelecimento comercial, contendo a expressão "Doe seu cupom ou nota fiscal 
sem identificação - Cidadão Solidário". 

Parágrafo Único - A placa contendo o incentivo constante deste artigo deverá ser 
afixada em local visível e de fácil leitura em todos os caixas do respectivo estabelecimento 
comercial, fazendo-se menção ao cumprimento da Lei. 

Art. 3º - As entidades com fins não econômicos com sede ou filial neste Município 
poderão deixar nos estabelecimentos comerciais a que se refere o artigo 1º, desta Lei, 
recipiente destinado ao depósito de cupons ou notas fiscais doados, desde que, limitado a uma 
unidade por caixa e comprovada sua aptidão para o recebimento de benefícios do programa 
Nota Fiscal Paulista. 

Art. 4º - Os estabelecimentos comerciais só entregarão os cupons ou notas fiscais, 
depositados nos respectivos recipientes, a representantes legais das entidades, ou então, a 
pessoas expressamente autorizadas por estes. 

Art. 5º - O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa de 100 (cem) UFM's; 

III - Na reincidência a multa será dobrada, e 

IV - Suspensão do Alvará de Funcionamento. 

Parágrafo Único - A suspensão do alvará de funcionamento só será cancelada após o 
cumprimento da obrigação prevista nesta Lei. 

Art. 6º - A fiscalização referente ao cumprimento desta Lei e a aplicação das sanções 
nela previstas ficarão a cargo do Poder Executivo, através do seu órgão competente. 

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. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 116 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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