
 

 

   

PROJETO DE LEI Nº 016/2021 

Dispõe sobre a substituição e recolhimento de sacolas 

plásticas em estabelecimentos comerciais localizados no 

município de Paragominas e dá outras providências. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA A 
SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1° - As sociedades comerciais e os empresários, de que trata o art. 966 do Código Civil, 
titulares de estabelecimentos comerciais localizados no Município de Paragominas, ficam 
proibidos de distribuírem (gratuitamente ou cobrando) sacos ou sacolas plásticas descartáveis, 
compostos por polietilenos, polipropilenos e/ou similares, devendo substituí-los a partir da data 
de publicação da presente Lei, por sacolas reutilizáveis/retornáveis, conforme especificado no § 
1º deste artigo. 
 
§ 1º - As sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, de que fala o caput deste artigo, 
deverão ter resistência de no mínimo quatro, sete ou dez quilos e serem confeccionadas com 
mais de 51% (cinquenta e um por cento) de material proveniente de fontes renováveis, e deverão 
ser confeccionadas nas cores verde - para resíduos recicláveis - e cinza - para outros rejeitos, de 
forma a auxiliar o consumidor na separação dos resíduos e facilitar a identificação para as 
respectivas coletas de lixo. 
 
§ 2º -  A distribuição das sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, de que fala o caput 
e §1º deste artigo, deverá  ser gratuita. 
 
   

Art. 2° - Fica autorizado ao Poder Executivo, promover mecanismos de fiscalização para garantir 
a efetividade da presente lei. 
 
 

Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 
 

 
Sala das Sessões, aos 10   dias do mês de março de 2021. 

 
 
 

Tatiane Helena Soares Coêlho 
Vereadora 

 
 
 



 

 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 
             É notável que nos dias de hoje o consumidor passa por diversas dificuldades com 
a alta dos custos dos produtos, bem como é posto em inúmeras situações de vulnerabilidade 
frequentemente.  

Visto isso, venho propor através deste projeto de lei garantir a vedação da prática 
abusiva de vantagem manifestamente excessiva pelos estabelecimentos em desfavor do 
consumidor. Pois já foi defendido recentemente pelo PROCON-SP, o entendimento de que o 
valor referente às sacolas já estaria incluído nos produtos, caracterizando a cobrança discutida 
como prática abusiva. 

Além disso, a presente lei visa fortalecer a defesa do meio ambiente, pois as 
sacolas plásticas, utilizadas em grandes quantidades, por todos, tem um tempo de decomposição 
muito grande, gerando grande volume de resíduos sólidos e prejudicando o meio ambiente. 

Com esta proposição, pretendo incrementar a legislação, buscando defender o 
meio ambiente, garantindo que o consumidor não seja onerado de forma indevida, garantindo 
seus direitos, e buscando alternativas para diminuir impactos financeiros e ambientais ao 
adquirir produtos junto aos estabelecimentos comerciais do município. 

Certa de poder contar com a colaboração dos nobres pares, por esta nobre causa 
em favor da população paragominense, nos termos aqui citados, proponho o presente projeto 
de lei. 

 
 

Tatiane Helena Soares Coêlho 
Vereadora 
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