
LEI Nº 2.411/2008 – DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.008  
 
 

Dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para 
acondicionamento de produtos e mercadorias a serem 
utilizadas nos estabelecimentos comerciais e pelos Órgãos 
da Administração Pública do município de Chopinzinho – PR 
e dá providências correlatas. 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, ESTADO DO 

PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
   Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte 
 
 
    L E I: 
 
 

Art. 1º - Os supermercados, as mercearias, as lojas de 
hortifrutigranjeiros, os comerciantes que operam em feiras-livres, as lojas de alimentos in 
natura e industrializados em geral, as lojas de produtos de limpeza doméstica, as farmácias e 
drogarias, as livrarias e todos os demais estabelecimentos comerciais que distribuem aos 
clientes sacolas plásticas para acondicionarem suas compras ficam obrigados a utilizarem 
sacolas biodegradáveis. 

 
Parágrafo Único – Fica facultado aos estabelecimentos comerciais 

o incentivo e a utilização de sacolas não-descartáveis e não poluentes para condicionamento 
das mercadorias.  

 
Art. 2º - Os Órgãos da Administração Municipal, direta e indireta, 

devem utilizar para o acondicionamento de produtos, mercadorias em geral e lixo, embalagens 
plásticas biodegradáveis. 

   
Art. 3º - Entende-se por sacola biodegradável aquela 

confeccionada de qualquer material que apresente degradação acelerada por luz e calor e 
posterior capacidade de ser biodegradada por microorganismos. 

 
Parágrafo Único - As sacolas de que trata o caput deste artigo 

devem atender aos seguintes requisitos: 
 

I – degradar ou desintegrar por oxidação em fragmentos em um 
período de tempo de até 18 meses; 

 
II – apresentar como únicos resultados da biodegradação CO², 

água ou biomassa; 
 

III – os resíduos finais resultantes da biodegradação de que trata o 
inciso II deste parágrafo não devem apresentar qualquer resquício de toxicidade e tampouco 
serem danosos ao meio ambiente. 
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Art. 4º - Os estabelecimentos que descumprirem esta lei serão 

notificados e, em caso de reincidência, terão o Alvará de funcionamento suspenso enquanto 
não substituírem as sacolas.  

 
Art. 5º - Esta Lei restringe-se às embalagens fornecidas pelos 

estabelecimentos comerciais, excetuando-se, portanto, as embalagens originais das 
mercadorias.  
 

Art. 6º - O disposto nesta Lei deve ser implementado no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação.  

 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas das disposições em contrário.  
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2008. 
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Registre-se e Publique-se. 
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