
 
 

SUBSTITUTIVO
 
 
 

Dispõe sobre a proibição de fornecimento
de canudos p lás t icos  em hoté is ,
restaurantes, lanchonetes, bares e
simi lares,  assim considerados os
estabe lec imentos  de produção e
comercialização de alimentos e bebidas,
no âmbito do Município de São José dos
Campos. 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA O SEGUINTE
SUBSTITUTIVO: 
 
 
Art 1º Fica proibido o fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes,
lanchonetes, bares e similares, que manipulam alimentos e bebidas, assim considerados os
estabelecimentos de produção e comercialização de alimentos e bebidas, no âmbito do
Município de São José dos Campos.
 
Parágrafo 1º Em relação as disposições contidas no caput do artigo 1º, os canudos
plásticos deverão ser substituídos por canudos compostos de materiais sustentáveis.
 
Parágrafo 2º Entende-se por canudos sustentáveis aqueles reutilizáveis, compostáveis,
comestíveis e devidamente comprovados por meio de análise de Ciclo de Vida (ACV).
 
Art 2º Os estabelecimentos de que trata o caput do art. 1º deverão se adequar à nova lei  no
prazo de 06(Seis) meses, efetuando a substituição do material plástico.
 
Art 3º Os estabelecimentos comerciais deverão garantir o fornecimento de canudos
sustentáveis a idosos, pessoas portadoras de deficiência -        PCD, as pessoas com
enfermidades ou lesões bucais, bem como àquelas decorrentes de outros traumas que
exijam o uso específico de canudos, a título gratuito ou oneroso.
 
Art 4º O descumprimento da obrigação de que trata esta lei, deverá gerar a notificação  em
razão de irregularidade praticada, cuja conduta reiterada   constituirá infração sanitária e
ambiental,  sujeitando aos infratores a multa de R$500,00(Quinhentos Reais), a ser aplicada
em dobro em caso de reincidência.
 
Art 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 20 de novembro de 2018
 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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