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REGINALDO ALMEIDA, vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas 
prerrogativas regimentais e atribuições legais, vem, mui respeitosamente, apresentar à 
consideração do colendo plenário, a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI Nº______________ / 2018. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
implantação de ponto para entrega voluntária 
de garrafa Pet em hipermercados, 
supermercados e congêneres no município de 
Vila Velha, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições: 

D E C R E T A:  

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de implantação de ponto para entrega voluntária de 
garrafa Pet em hipermercados, supermercados e congêneres no município de Vila Velha. 

Parágrafo único. O ponto para entrega voluntária das garrafas Pet deve ser permanente, 
estar disposto em lugar acessível aos cidadãos, devidamente identificado de acordo com o 
enquadramento do resíduo pelas normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 
CONAMA. 

Art. 2º As garrafas Pet recebidas através de entrega voluntária deverão ser acondicionadas 
adequadamente e armazenadas de forma segregada, obedecidas às normas ambientais e de 
saúde públicas pertinentes. 

Art. 3º O volume recebido de garrafas pet deve ser destinado a órgãos, Ongs, cooperativas, 
associações, e outras instituições que deem o tratamento de reutilização e reciclagem 
apropriado, ou serem devolvidos aos seus fabricantes, fornecedores ou importadores. 

Art. 4º Para o cumprimento desta lei será necessário: 

I - a implantação de coletores em local acessível e de fácil visualização; 

II - o recebimento periódico dos resíduos coletados e o envio destes para locais adequados 
que garantam o seu bom aproveitamento, ou seja, sua reciclagem. 

Art. 5º Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final das garrafas Pet usadas de 
qualquer tipo ou características: 

I - lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais; 
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II - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, 
conforme legislação vigente; 

III - lançamento em corpos d’água, banhados ou nascentes, poços ou cacimbas, terrenos 
baldios, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais ou esgotos. 

Art. 6º Os hipermercados, supermercados e congêneres terão prazo de 120 (cento e vinte) 
dias para se adaptarem as normas impostas por esta Lei, após a data de sua publicação. 

Art. 7º A desobediência ou a inobservância de qualquer dispositivo desta Lei sujeitará o 
infrator às seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito, notificando-se o infrator para sanar a irregularidade no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da notificação, sob pena de multa; 

II - não sanada a irregularidade, será aplicada multa no valor de R$ 362,00 (trezentos e 
sessenta e dois reais), reajustável anualmente pelo índice de variação do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor); 

III - em caso de reincidência, a multa prevista no inciso anterior será aplicada em dobro. 

Art. 8º Caberá ao Executivo Municipal, por meio do órgão competente, baixar as demais 
normas visando à implantação, à divulgação e ao cumprimento das disposições desta Lei. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 06 de junho de 2018. 

 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Vereador – Líder do PSC 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto tem como objetivo a obrigatoriedade de implantação de ponto de 
entrega voluntária de garrafas Pet em hipermercados, supermercados e congêneres. 

As garrafas Pet estão presentes em nosso dia a dia e são responsáveis pelo grande volume 
nos lixões e aterros sanitários, bem como pela contaminação do solo. Centenas de toneladas 
dessas embalagens são produzidas anualmente no Brasil, sendo que cerca de 48,7% são 
descartadas na natureza, poluindo rios, córregos, lixões e terrenos baldios. 

Apesar do alto nível de reciclagem desse resíduo, ainda se faz necessária à disseminação da 
cultura da separação das embalagens na sociedade. Estima-se que as garrafas de 
politereflalato de etileno levem mais de 100 anos para se decompor na natureza. Neste 
contexto, a reciclagem evita a extração de novas matérias-primas das fontes naturais e 
economiza recursos utilizados durante a fabricação de produtos, como água e energia. 

Segundo a ABIPET, a produção de resina através da reutilização do Pet, por exemplo, 
consome apenas 3% de energia necessária para produzir resina virgem. 

Justifica-se o presente Projeto de Lei pela imprescindível necessidade de serem criadas 
estruturas para a disseminação da cultura da redução do consumo de embalagens de garrafa 
Pet e o reaproveitamento destas na sociedade.  

Eis, em breves linhas, as razões que justificam a formulação desta propositura, para cuja 
aprovação pedimos o indispensável apoio dos nobres Pares para a aprovação desta 
importante matéria. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 06 de junho de 2018. 

 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador – Líder do PSC 


