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PROJETO DE LEI 01-00454/2014 do Vereador Abou Anni (PV) 
"Dispõe sobre a utilização do código de cores para resíduos nas sacolas plásticas, 

distribuídas em estabelecimentos comerciais para o transporte de mercadorias, no âmbito da 
Cidade de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo, D E C R E T A: 

Art. 1º As sacolas distribuídas por supermercados, hipermercados, atacadistas e 
estabelecimentos comerciais similares, para o transporte de mercadorias vendidas no local 
deverão exibir em pelo menos uma das faces os símbolos de classificação dos tipos de 
resíduos. 

§ 1º As sacolas plásticas distribuídas conterão as cores e os símbolos do lixo reciclável 
constantes da resolução CONAMA 275/01, ou outra que a substitua, na seguinte forma: 

I - azul para papel, papelão e similar; 

II - vermelho para plásticos, garrafas pet, e similares; 

III - verde para vidros em geral; 

IV - marrom para material orgânico; 

V - amarelo para metal e alumínio; 

VI - roxo para resíduos radiativos. 

§ 2º Cada sacola exibirá somente um dos símbolos descritos no § 1º. 

§ 3º O estabelecimento comercial poderá dispor sua logomarca nas sacolas plásticas 
na face oposta aos símbolos e deverá disponibilizar ao menos os tipos descritos nos incisos I e 
II do § 1º. 

Art. 3º A infração ao disposto nesta Lei acarretará ao infrator as seguintes cominações, 
sem prejuízo das demais sanções legais: 

I - advertência nos casos de primeira infração; 

II - multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que será dobrado na primeira 
reincidência e quadruplicado a partir da segunda reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 30 (trinta) dias; 

Parágrafo único, O valor da multa de que trata este artigo será atualizado 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, criado por lei federal, que reflita e 
recomponha o poder aquisitivo da moeda. 

Art. 4º Os estabelecimentos citados nesta lei terão 01 (um) ano, contado da publicação 
desta lei, para se adaptarem ao nela disposto. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, se o 
caso. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 
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Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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