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PROJETO DE LEI 01-00287/2012 do Vereador Abou Anni (PV)  
“Determina a fixação de placa informativa nos estabelecimentos comerciais 
fornecedores de bens móveis contendo orientações para o correto destarte de bens 
considerados inservíveis por seus proprietários, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Todos os estabelecimentos comerciais fornecedores de bens móveis no 
Município de São Paulo deverão fixar próximo ao caixa, em local visível, de forma 
destacada e legível, placa contendo os seguintes dizeres:  
“Escolha a destinação ecologicamente correta para o seu móvel usado. Ligue para a 
Prefeitura no telefone 156 e solicite a operação CATA-BAGULHO”  
Parágrafo único. A placa mencionada no “caput” deste artigo será substituída 
quando houver alteração do número de telefone da Prefeitura, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a fim de que nesta conste o número do telefone novo.  
Art. 2º A placa de advertência aludida no artigo 1º será fixada permanentemente.  
Art. 3º O inobservância dessa lei acarretará na imposição de multa equivalente a 
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.  
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 desse índice, será adotado outro 
a ser criado por legislação federal que reflita e reponha o poder aquisitivo da 
moeda.  
Art. 4º O Poder Público, em sua política de sustentabilidade, promoverá a quem 
interessar, doação dos bens recolhidos pela operação CATA-BAGULHO que ainda 
possam ser utilizados.  
Art. 5º Os estabelecimentos mencionados na presente Lei terão o prazo de 60 
(sessenta) dias a partir da publicação para fixar as placas.  
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 7º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação.  
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das Sessões, às Comissões competentes.”  
 


