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PROJETO DE LEI 01-00841/2019 do Vereador Claudinho de Souza (PSDB) 
"Dispõe sobre a utilização de guardanapos em embalagens biodegradáveis, fornecidos 

por estabelecimentos ou profissionais autônomos que sirvam refeições para consumo no local 
ou para viagem, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os guardanapos descartáveis fornecidos por estabelecimentos comerciais que 
sirvam refeições para consumo no local ou fora dele, situados no âmbito do Município de São 
Paulo, deverão ser hermeticamente embalados com materiais biodegradáveis. 

§ 1º O material a ser empregado nas embalagens herméticas deverá ser 
biodegradável, nos termos da legislação federal em vigor. 

§ 2º É vedado o emprego de embalagens de plástico, salvo os que sejam classificados 
como biodegradáveis. 

Art. 2º Fica proibida a disponibilização, sobre as mesas de estabelecimentos que 
forneçam refeição para consumo no local, de suportes para guardanapos agrupados sem 
embalagem. 

Art. 3º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará os infratores às seguintes 
penas: 

I - advertência com regularização no prazo de 30 dias; 

II - na reincidência, multa de R$ 500,00 reais, e apreensão dos produtos irregulares; 

III - se decorridos 30 dias ou mais, contados da última autuação, sem a regularização 
do estabelecimento, suspenção do alvará de funcionamento. 

Parágrafo único. O valor da multa será reajustado anualmente pela variação do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por 
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

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. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/03/2020, p. 86 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


