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PROJETO DE LEI 01-00203/2017 do Vereador Isac Felix (PR)
"Institui a obrigatoriedade de inclusão de sacos de lixo nas cestas básicas vendidas no
Município de São Paulo, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º - Os produtos vendidos no Município de São Paulo de forma combinada sob a
denominação genérica de "cesta básica" deverão conter, além dos itens tradicionais, sacos de
lixo nas cores cinza, verde e preto.
Parágrafo Único. Os sacos poderão ser feitas de material plástico petroquímico,
biodegradáveis ou oxibiodegradáveis, e deverão ter capacidade para 50 (cinquenta) litros.
Art. 2º - O descumprimento do disposto na presente lei sujeitará o distribuidor às
seguintes penalidades, aplicadas até a cessação da irregularidade:
I - Advertência;
II - Multa de R$ 50,00 (cinquenta reais), multiplicado pelo número de cestas
correspondente ao lote constante de uma mesma nota fiscal, aplicada em dobro em caso de
reincidência.
Parágrafo único. O valor da multa prevista no inc. II deste artigo será reajustado
anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulada no
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro criado por
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
Art. 3º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data da sua publicação.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Sessões. Às Comissões competentes."
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