
Sacola Verde – São Paulo – Lei Municipal nº 15.374/2011           

 

Sobre a lei:  

1- Qual a medida e cores das novas sacolas ? 

Resposta: A lei diz que a menor medida de sacola para atender a legislação é a descrita abaixo. 

Corte: Alça Camiseta 

Medida: 48 x 55 x 0,003 

Cores: CINZA e VERDE 

A lei não proíbe a utilização de sacolas maiores, por isso, o mercado está oferecendo sacolas nas medidas 60 x 80 e 90 x 100.  

 

2- Qual a diferença entre a sacola VERDE e a CINZA ? 

Resposta: A sacola na COR VERDE, o cidadão deve utilizá-la para a coleta SELETIVA e acomodar nela apenas resíduos que possam ser 

RECICLÁVEIS, como metais, papel, plástico e vidro. 

A sacola na COR CINZA, o cidadão deve utilizá-la para a coleta CONVENCIONAL e acomodar resíduos NÃO RECICLÁVEIS, como restos 

de alimentos, fraldas, bitucas de cigarro e tudo mais que não possa ser RECICLÁVEL. 

Estas orientações deverão estar escritas nas sacolas. 

 

3- Os estabelecimentos comerciais, devem oferecer as duas cores de sacolas ? 

Resposta: Sim, a lei diz que os estabelecimentos devem oferecer obrigatoriamente as duas cores de sacolas, tanto a VERDE quanto a 

CINZA. 

 

4- Qual a área de abrangência da nova lei ? 

Resposta: Essa nova lei tem validade apenas para o município de SÃO PAULO, SP mesmo estabelecimentos com sede em cidades da 

Grande São Paulo, não estão sujeitos a nova lei. 

 

5- Qual o objetivo dessa lei ? 

Resposta: A nova lei quer incentivar a coleta seletiva na cidade, ela diz que toda a sacola que em geral é utilizada como saco de lixo, 

não pode ser distribuída na cidade. 

 

6- Qual o material utilizado nas novas sacolinhas ? 

Resposta: As sacolas serão produzidas com um polímero especial, produzido pela BRASKEM, chamado de POLIETILENO VERDE I'm 

green
TM

 é um plástico produzido a partir do etanol de cana-de-açúcar, uma matéria-prima renovável, ao passo que os polietilenos 

tradicionais utilizam matérias-primas de fonte fóssil, como petróleo ou gás natural. Por esta razão, o polietileno verde I'm 

green 
TM

 captura e fixa gás carbônico da atmosfera durante a sua produção, colaborando para a redução da emissão dos gases 

causadores do efeito estufa. 

 

7- É ilegal cobrar pelas sacolas ? 

Resposta: Não, os estabelecimentos não são obrigados por lei a disponibilizar as sacolas, a maioria porém, oferece alternativas 

gratuitas com caixas de papelão e até sacos e sacolas de papel. 

 

8- Quais as penas previstas na lei ? 

Resposta: O comerciante que desrespeitar a lei poderá receber uma multa de R$ 500 a R$ 2 milhões, de acordo com a gravidade e o impacto 

do dano provocado ao meio ambiente. Já o cidadão que não cumprir as regras, acondicionando corretamente seu lixo nas respectivas sacolas, 

poderá receber advertência e, em caso de reincidência, poderá ter que pagar uma multa com valor entre R$ 50 e R$ 500. 

 

9- Apenas os supermercados estão sujeitos as penalidades da lei ? 

Resposta:  A interpretação fria da lei diz que não. 

Ela determina que todos os comerciantes estão sujeitos à nova lei, porém, a Prefeitura reconhece que nem todos os 

estabelecimentos utilizam sacolas que são usadas como sacos de lixo. 

As chamadas “sacolas de shopping” utilizadas pelo comércio em geral, como lojas de roupas, livrarias, lojas de calçados, etc. Sofrerão 

uma regulamentação, a Prefeitura vai criar um decreto especifico para esse fim. A data da publicação da resolução ainda não foi 

divulgada. O secretário municipal de Serviços, Simão Pedro, disse em entrevista recente, que tais sacolas não devem ser utilizadas no descarte 

de lixo, por isso, poderão ser de qualquer cor e manter o logotipo das lojas, provavelmente a regulamentação vai exigir apenas que essas 

sacolas deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de polietileno utilizadas nas sacolas padrão da legislação. 

 


