
Resumo do decreto de redução do uso de sacolas plásticas 
 

● Aplica-se apenas a “sacolas de compra” = sacolas sem alças.  
 

● Os lojistas só podem manter em seus inventários sacolas de papel reciclável, sacolas 
compostáveis ou sacolas reutilizáveis.  

○ Sacola de papel reciclável:  
■ 100% reciclável 
■ Contém ao menos 40% de material reciclado 
■ Indica essa informação de modo visível do lado de fora da sacola 

○ Sacola compostável: 
■ É certificada em cumpre a norma ASTM D6400  
■ É capaz de se decompor na mesma velocidade que os materiais 

compostáveis 
○ Sacola reutilizável:  

■ Feita para ser usada mais de uma vez  
■ Feita de material durável ou plástico durável e tem ao menos 3 mils 

(milésimos de polegada) de espessura 
 

● Sacolas de papel reciclável, sacolas compostáveis ou sacolas reutilizáveis devem ser 
vendidas por, pelo menos, 5 CENTAVOS. Os lojistas podem cobrar mais.  

 
● O custo das sacolas deve estar presente em anúncios/pôsteres colocados a cerca 

de 1,5 metros do local de pagamento. 
● Sacolas de papel reciclável, sacolas compostáveis ou sacolas reutilizáveis devem ser 

vendidas por, pelo menos, 5 CENTAVOS. Os lojistas podem cobrar mais.  
 

● O custo das sacolas deve estar presente em anúncios/pôsteres colocados a cerca 
de 1,5 metros do local de pagamento. 

 
● Cumprimento do decreto: 

○ Os estabelecimentos que tenham a partir de 6 mil metros quadrados 
começarão a ser inspecionados a partir de 14 de dezembro de 2018. 

○ Os estabelecimentos que tenham a partir de 3 mil metros quadrados 
começarão a ser inspecionados a partir de 1º de abril de 2019. 

○ Os estabelecimentos que tenham menos de 3 mil metros quadrados 
começarão a ser inspecionados a partir de 1º julho de 2019. 

 
● Violações: 

○ Violação inicial: notificação 
○ 2ª violação: multa de US$ 50 



○ 3ª violação em diante: multa de US$ 100 
 

● Isenções:  
○ É preciso preencher um formulário disponível em boston.gov/plastic-bags 

até 14 de dezembro de 2018. 
○ 1. Não há alternativas viáveis às sacolas de plástico.  
○ 2. A conformidade garante um direito legalmente protegido. 

● 3. É permitido usar as sacolas de plástico que você tem atualmente no seu 
inventário (é preciso preencher um relatório de isenção formal. As instruções estão 
disponíveis em boston.gov/plastic-bags) 

 
● A cobrança de 5 centavos da sacola está sujeita aos impostos sob a venda do estado 

de MA? 
○ Sim.  

● Há pôsteres para serem colocados a cerca de 1,5 metros do local de pagamento? 
○ Sim, acesse boston.gov/plastic-bags para encontrá-los. 

● As sacolas sem alças estão sujeitas ao decreto? 
○ Não, não estão. No entanto, encorajamos os lojistas a buscar sacolas 

ambientalmente responsáveis e sem alças.  
● Onde eu posso comprar sacolas sustentáveis?  

○ Encontre uma lista de lojistas certificados clicando aqui. (Estamos usando a 
lista da cidade de Cambridge) 

● Preciso descartar as sacolas de plástico que eu tenho atualmente?  
○ Não, você pode solicitar uma isenção para o seu inventário atual. Mas será 

preciso enviar relatórios mensais para o Serviço de Inspeção indicando que 
as quantidades do seu inventário estão baixando. Não jogue fora as sacolas 
de plástico que você tem atualmente! 

 

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/publicworksdepartment/recyclingandrubbish/byobordinance2016/SuppliersList91015.pdf?la=en

