
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNtctPAt DE ALAGoINHAS

PROJETO DE LEI NO 039/2021 .

"Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento
gratuito de sacolas não retornáveis, que sejam
legalmente consideradas biodegradáveis,
oxibiodegradáveis, de Polietileno verde, de materiais
provenientes de reciclagem, de papel ou
ecologicamente corretas, para acondicionamento e
transporte dos produtos adquiridos pelos
consumidores, em todos os estabelecimentos
comerciais de Alagoinhas, Estado da Bahia, na forma
que indica, e dá outras providências,,.

A
de

Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando

DECRETA:

Art. ío - Ficam todas as empresas comerciai$
ou varejistas, empresas prestadoras de serviços em gérat,
obrigadas a fornecer gratuitamente, sacolas não retornáveisque sejam Iegalmente consideradas biodegradáveis,
oxibiodegradáveis, de Polietileno verde, de materiais
provenientes de reciclagem, de papel ou ecologicamente
corretas, para o acondicionamento e transporte dos produtos
adquiridos pelos consumidores.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, consideram-se:

l- sacola plástica biodegradável - materiar que apos o seu
uso pode ser decomposto pelos microorganismos usuais no
meio ambiente.

suas atribuições que lhe são conferidas por Le
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ll - sacola plástica oxibiodegradável - material p!ástico,
derivado do petróleo, que contém um aditivo que faz sua
degradação ocorrer aproximadamente em 18 (dezoito)
meses.

lll - sacola p!ástica de Polietileno Verde - material a partir do
etanol da cana-de-açúcar.

lV - sacola plástica reciclada produzida com nateriais
provenientes de reciclagem.

Art. 20 - Quando a distribuição gratuita pelos
estabelecimentos comerciais for de sacolas plásticas de
qualquer tipo e origem, estas deverão atender a norma no
14.937 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNr).

Parágrafo único. As sacolas elaboradas com plástico
biodegradável deverão obedecer a espessura mínima
determinada em norma técnica da ABNT e indicar, em
quilogramas, a respectiva capacidade de carga.

Art. 30 - Esta Lei não se aplica às embalagens originais das
mercadorias, mas restringe-se às embalagens fornecidas
pelos estabelecimentos para acondicionamento das
mercadorias, após seu pagamento.

Art. 40 - Os estabelecimentos comerciais de que trata o art.
10 desta Lei, poderão efetivar propagandas de seus
estabelecimentos ou de seus patrocinadores nas
embalagens distribuídas gratuitamente, conforme legislação,
para que haja custeio de despesas.

Art. 5o - Excluem-se dessa obrigatoriedade os
estabelecimentos de pequeno porte, assim entendidos os
que tenham menos de 04 (quatro) caixas registradoras.
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Art. 60 - Os fabricantes, distribuidores e estabelecimentos

comerciais poderão inserir nas embalagens distribuídas

gratuitamente, para o acondicionamento e transporte de

iiáióààotir", a iotulagem reciclada, degradáveis ou demais

.ãn"àô", que indiqúem vantagem ecológica da utilização

de tais produtos.

Art. 70 - O descumprimento das disposições contidas nesta

Lei acarretará ao estabelecimento infrator o pagamento de

Ãrttá 
"ott""pondente 

a 1% (um por cento) do faturamento

mensal.

§ 10 - Na reincidência, a multa será aplicada em dobro'

§ 20 - Os recursos financeiros provenientes das multas serão

àpticaOos, em projetos dedefesa do meio ambiente e defesa

dô consumidor, a serem desenvolvidos pelo Poder

Executivo MuniciPal.

Art. 8o - A fiscalização da aplicação desta Lei será

realizada pelo órgão munici pal competente'

Art. 90 - O Poder Executivo Municipal regulamentará a

presente Lei, no que couber,no prazo máximo de 180 (cento

e oitenta) dias, contados da data de sua publicação'

Art. í0 - Esta lei entra em vigor
revogando-se às disPosiçÕes em

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2021'

ao:-'
Anderéon Ba'queiro
Vereador autor.

na data de sua Publicação'
contrário.
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