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Apresentação 

A Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Sustentável (FREPAM) foi constituída em 22 

de abril de 2015, sob a coordenação do Deputado Carlão Pignatari. O objetivo da Frente é 

fomentar o uso sustentável, eficiente, racional e integrado dos recursos naturais do Estado de 

São Paulo, compatibilizando as atividades econômicas com o meio ambiente, seguindo os 

preceitos da sustentabilidade.  

Dentre os trabalhos da Frente Parlamentar no ano de 2015, destaca-se a revisão da 

legislação ambiental paulista, o que justificou a criação de um Grupo Técnico de Trabalho 

constituído por funcionários da Assembleia Legislativa e representantes das entidades 

colaboradoras. Este relatório é parte dos resultados obtidos com os diversos atores participantes 

deste GT.  
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Introdução 

A partir da década de 70, com a ascensão das preocupações ambientais e movimentos 

ambientalistas, ocorre a transição da agenda ambiental de uma posição marginal para o centro 

do debate. Desde o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, passando pela 

Conferência Rio-92, elaboração da Agenda 21, Rio+20, até as discussões que levaram ao recente 

acordo climático global da Conferência do Clima da ONU (COP-21), que foi realizada neste ano 

em Paris, há uma proeminente uma evolução nos instrumentos de política ambiental. 

Alicerce fundamental rumo a um desenvolvimento sustentável, o arcabouço legal 

ambiental é responsável pelos compromissos e diretrizes gerais almejados pela sociedade. Com 

a Constituição Federal de 1988, a proteção ao meio ambiente ganhou status constitucional, 

sendo incorporada de forma abrangente, a partir de princípios norteadores da nossa relação com 

o meio ambiente. 

A partir da Constituição de 88, a competência pela proteção e promoção ambiental 

passou a ser exercida de forma concorrente entre as três esferas federativas: União, estados e 

municípios. Cabe a esfera federal dispor sobre normas de caráter geral e que seja aplicável em 

todo o território nacional e que atenda ao interesse geral. Aos estados, cabe o papel de 

suplementar as normas gerais, de acordo com os interesses locais,ou, na ausência destas, poderá 

utilizar sua competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades regionais. Já os 

municípios possuem competência exclusiva para legislar sobre assuntos de interesse local e 

suplementar a legislação federal e estadual quando couber. Cabe ressaltar que há uma hierarquia 

de competências, sendo que a edição posterior de normas gerais da União suspende a eficácia 

da lei estadual, no que esta for contrária. A norma estadual, portanto, pode preencher o espaço 

das normas gerais até a sua edição federal, por tratar-se de competências legislativas 

concorrentes.  

Um dos problemas inerentes a atividade legislativa é o crescimento vertiginoso de 

diplomas legais sem a devida preocupação com complementariedade e integração ao 

ordenamento jurídico existente. Estima-se que no Brasil, apenas na esfera federal, existam mais 
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de 45 mil textos legais em vigência1. No âmbito estadual, tendo em vista o caráter complementar 

entre as distintas competências, tal fenômeno também é observado e é a partir desta 

constatação que se dá a motivação deste trabalho.  

Uma grande ação incentivadora para a realização deste trabalho foi o lançamento do 

estudo “Ordenamento da Legislação Ambiental do Estado de São Paulo”, em 2013 pela FIESP. Tal 

documento traz uma sistematização pioneira da legislação ambiental da esfera estadual, 

incluindo leis, decretos, resoluções, deliberações, decisões técnicas e portarias. O número de 

diplomas legais, promulgados a partir de 1967, levantados inicialmente perfazem em torno de 

1.000, posteriormente filtrados para 656.  

 

Figura 1 - Tipologia e quantidade de diplomas. Adaptado de FIESP(2013) 

  

Pela especificidade da legislação ambiental, de definição principiológica e caráter geral, 

além de envolver grande parte das atividades econômicas e uma miríade da atores, grande parte 

                                                      
1 Martins Filho (1999) 
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das regulamentações se dá por resoluções e normas das instituições competentes. A dispersão 

no acesso à informação pode causar assimetria de informações entre os agentes, podendo gerar 

efeitos deletérios na efetividade da legislação ambiental. Sendo assim, um trabalho de 

racionalização do sistema é tarefa fundamental para a efetiva aplicação do direito.  

Racionalização legislativa: consolidação, compilação e codificação 

 A legislação ambiental brasileira é reconhecidamente avançada quando comparada a 

outros países, incluindo os mais desenvolvidos. De acordo com Milaré (2009), o arcabouço 

ambiental possui um caráter inorgânico e assistemático, tratando uma matéria específica através 

de vários atos legislativos (leis, decretos, resoluções, portarias, etc.), resultando em uma 

“poluição regulamentar”. 

A partir da constatação de que há um número extensivo de dispositivos legais, surgem 

nas mais variadas áreas jurídicas iniciativas e proposições de técnicas de racionalização do 

conjunto normativo, resultando em insegurança interpretativa:  

“Um conjunto normativo confuso, conflituoso, mal sistematizado, irracional, 

fracionado, disperso, heterogêneo e poluído é inimigo de uma revelação 

harmônica de mandamentos imperativos, como resultado natural de exercícios 

interpretativos, que precedem à imposição da norma jurídica. Em outras palavras, 

a lei confusa gera insegurança interpretativa, o que prejudica a aplicação do 

Direito” (Rizek Junior, 2009:114).  

A organização das leis, segundo Rizek Junior (2009), serve para tornar o direito mais claro, 

preciso, enxuto, atualizado e racional. Busca-se, portanto, o saneamento eficiente do passado 

legislativo e a preservação da qualidade da lei e sua integração no arcabouço legal.  

Dentro da literatura consultada, de maneira geral, há o apontamento de três categorias 

para a organização legislativa: compilação, consolidação e codificação. Há certa confusão no uso 

e entendimento dos termos, principalmente entre os setores não familiarizados no campo 

jurídico, sendo por diversas vezes utilizados de forma errônea.  
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A codificação pode ser definida como “o conjunto de normas ordenadas de forma 

sistemática, enumeradas segundo plano predeterminado, que rege matéria jurídica vasta, em 

regra, correspondente a uma parte do direito”. É um conjunto sistematizado e orgânico, 

possuindo uma conectividade harmônica entre suas partes, complementando-as para facilitar a 

compreensão e aplicação do direito. É o nível máximo de ordenação do direito, fundada em 

princípios comuns e representante da fonte final e completa do ramo de direito considerado2.  

A consolidação, em linhas gerais, resulta na criação de uma lei, com a pretensão de 

sistematizar determinado tema e cujos dispositivos tivessem origem, essencialmente, em 

normas já em vigor. O processo de consolidação tem por objetivo “a redução do excesso de 

normas legais, envolvendo o agrupamento das leis em termos sistemáticos, superando as 

indefinições de textos, as normas conflitantes em decorrência de revogações tácitas, as regras 

repetitivas, os dispositivos confusos e, até mesmo, revitalizando clausulas praticamente 

ignoradas por terem caráter extravagante ou serem dispostas de forma esparsa, fora da 

legislação básica, além de outras providencias de aspecto essencialmente formal, vedadas as 

alterações de mérito”3. A consolidação seria uma etapa intermediária da ferramenta de 

organização, sendo situada entre a compilação e a codificação, atuando como linha de base para 

uma consolidação desejável4.  

As regras para consolidação no Estado de São Paulo vem delineadas pela Lei 

Complementar n° 863/1999 (Artigo 10).  

A compilação pode ser definida como a reprodução do direito existente em determinada 

área. Usualmente são listadas as normas, leis e outros dispositivos legais, seguindo uma ordem 

cronológica. Não há a criação de uma estrutura complexa, sistematização estrutural ou alteração 

dos dispositivos. Sendo assim, a compilação legislativa seria o subproduto mais imediato do 

processo de consolidação.  

                                                      
2 Rizek Junior(2009) 
3 Araujo(2003:169) 
4 Rizek Junior(2009) 
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Esclarecidas as diferenças dos tipos de organização legislativa, este Grupo Técnico 

elaborou a análise dos dispositivos normativos objetivando fornecer subsídios e ferramentas 

para uma eventual consolidação do tema. Para tanto, faz-se necessário a continuação das 

análises legislativas de todos as áreas temáticas do direito ambiental dentro do arcabouço 

estadual para que tal produto seja possível ser realizado.  
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Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho é de fornecer subsídios técnicos e recomendações aos 

legisladores acerca do arcabouço legislativo ligado às diversas áreas do meio ambiente, buscando 

uma maior racionalização dos instrumentos legais e facilitação de sua utilização. 

Para tanto, os membros deste Grupo de Trabalho contribuíram na análise da legislação 

ambiental estadual vigente. O objeto deste estudo limita-se às leis estaduais, não incluindo, 

portanto, os decretos, deliberações, portarias e resoluções. Optou-se assim pois este é o universo 

de atuação dos parlamentares da ALESP, mas não foi excluída a possibilidade de definição de 

recomendações a outros órgãos e instituições.  

Não constitui como objeto deste relatório e das atividades do GT a análise do mérito dos 

diplomas analisados, buscando sempre a neutralidade quanto às implicações das leis nos diversos 

segmentos da sociedade.  
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Metodologia 

Para a execução das análises das leis estaduais, a Frente Parlamentar optou pela criação de 

um Grupo Técnico de Trabalho temporário. As ações foram coordenadas pela liderança do PSDB 

da ALESP, tendo como apoio técnico central a Procuradoria da ALESP e o Departamento de 

Documentação e Informação.  

 

 

 

A composição dos colaboradores do GT foi definida pela Frente de forma que representasse 

a pluralidade de atores relevantes no tema. A partir desta formalização, foram realizadas 

reuniões periódicas presenciais para nivelamento informacional e discussões sobre os diplomas 

legais selecionados. Desta forma, o fluxo de trabalho acordado entre os membros obedeceu as 

seguintes etapas: 
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1. Identificação das grandes áreas temáticas: Devido ao grande escopo da legislação 

ambiental, optou-se pela divisão em grandes áreas temáticas, a fim de facilitar o trabalho 

de análise dos diplomas.  

2. Identificação dos diplomas legais: a partir da escolha do primeiro tema a ser tratado, 

buscou-se identificar todos as legislações estaduais existentes nesta categoria. As normas 

que foram expressamente revogadas foram excluídas da análise.  

3. Sistematização e classificação: Compilação das leis em uma planilha e disponibilização aos 

membros.  

4. Análise da procuradoria da ALESP: A procuradoria da ALESP examinou as leis em busca de 

incompatibilidades jurídicas e revogações (tácitas ou expressas) por outros dispositivos. 

Não foi empreendida análise do mérito das normas, limitando-se apenas ao caráter 

jurídico das mesmas.  

5. Análise das instituições e participantes: com base na análise da procuradoria, os atores 

convidados foram estimulados a fazerem considerações e sugestões pertinentes às 

normas.  

6. Definição das recomendações: as recomendações de todos foram consideradas para 

extrair os pontos principais e pertinentes na busca de uma melhor racionalização das 

normas.  

A realização deste relatório constitui, portanto, apenas um passo intermediário na busca 

do objetivo final da frente. Este documento deverá servir de base para uma discussão mais 

ampla, junto aos outros membros da Frente Parlamentar, para a sistematização e 

racionalização da legislação ambiental.   
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Política Ambiental 

A gestão dos resíduos sólidos e poluição é um problema ambiental grave e crescente, 

devido aos processos de transformação e produção econômica cada vez mais crescentes. Em 

uma sociedade de consumo, a magnitude dos processos de extração e resíduos tem atingindo 

escalas insustentáveis. Esta maior produção de resíduos, com composição cada vez mais 

complexa, exige instrumentos de política ambiental eficazes para garantir a destinação adequada 

no momento do pós-consumo5. Tais instrumentos podem ter motivações e aplicações distintas, 

variando desde instrumentos normativos e jurídicos (também conhecidos como instrumentos de 

comando e controle) até a utilização de instrumentos econômicos e híbridos. 

Comando-e-controle Instrumentos econômicos Instrumentos de comunicação 

o Controle ou proibição de 
produto 

o Controle de processo 
o Proibição ou restrição de 

atividades 
o Especificações 

tecnológicas 
o Controle do uso de 

recursos naturais 
o Padrões de poluição para 

fontes específicas 

o Taxas e tarifas 
o Subsídios 
o Certificados de 

emissão 
transacionáveis 

o Sistemas de devolução 
de depósitos 

o Fornecimento de informação 
o Acordos 
o Criação de redes 
o Sistemas de gestão 

ambiental 
o Selos ambientais 
o Marketing ambiental 

Tabela 1- Instrumentos de política ambiental. Fonte: Lustosa et al (2010) 

  

                                                      
5 Moreira (2011) 
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Resíduos Sólidos 

Resíduos sólidos são todos aqueles materiais sólidos ou semi-sólidos que não possui valor 

suficiente, para o seu possuidor, que justifique a conservação de sua posse. Isto significa que 

depende intrinsecamente do referencial do seu possuidor, podendo o mesmo material ser 

resíduo para um e matéria-prima para outro. Os resíduos sólidos são produtos inerentes e 

inevitáveis ao processo econômico e produtivo atual. Com o crescimento da população mundial 

e a migração em massa nos últimos anos para as cidades, pela primeira vez na história possuímos 

mais pessoas nas cidades, o que transforma a gestão dos resíduos sólidos urbanos um grande 

desafio para a sociedade. O aumento do consumo per capita e total, o uso excessivo de 

embalagens, a obsolescência programada e um menor ciclo de vida do produto garantem um 

aumento exponencial da quantidade e complexidade dos resíduos sólidos. 

O Estado de São Paulo possui desde 2006 uma legislação que institui a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.300/2006), definindo diretrizes e instrumentos para a gestão 

integrada dos resíduos. Posteriormente, em 2010, foi promulgada a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei n° 12.305/2010). Ainda que de maneira altamente complementar, a diferença 

temporal e de competência entre as duas legislações resultou em algumas distinções 

terminológicas e de interpretações distintas, o que justificaria uma maior harmonização entre as 

duas matérias a fim de garantir maior eficiência para a sociedade.  

Para a análise deste bloco temático, foram identificadas 13 leis estaduais que versam 

sobre resíduos sólidos em geral ou assuntos correlatos, como produtos nocivos, coleta seletiva, 

educação ambiental e outros. As leis foram analisadas à luz das duas legislações gerais citadas 

acima, buscando incompatibilidades, sinergias, complementariedades e melhorias na prática 

jurídica.  
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Lei n° 4.435 de 05/12/1984 

Objeto: Veda a instalação de depósitos de lixo, usinas de beneficiamento de resíduos sólidos e 

aterros sanitários num raio de 2,5 km do ponto em que se localiza a fonte dos Jesuítas, no 

município de Embu. Alterações 

Categoria: Resíduos Sólidos/Áreas Protegidas 

Análise da procuradoria: Especificamente sob a ótica da Lei de Resíduos Sólidos, a lei analisada 

encontra fundamento em seu aspecto formal, relativo à competência dos Municípios para a 

gestão dos resíduos sólidos, na forma do artigo 13 do diploma legal. Dessa forma, verifica-se que 

a vedação se coaduna à sistemática da matéria pela Lei dos Resíduos Sólidos, especialmente em 

seus artigos 8º, 13 e 20. A única dúvida aventada pela análise da Lei n.º 4.435, de 1984, é se a 

Fonte dos Jesuítas constitui uma unidade de conservação, devendo, em caso positivo, verificar 

se a legislação que versa sobre as unidades de conservação e/ou sobre a política de resíduos 

sólidos já não contemplaria vedação nesse sentido.  

Comentários do GT: Embora trata-se de interesse local regulamentado pelo Estado, está 

amparado pela Lei 12.305/2010 e Art. 30 da CF. O grupo considera a medida importante, mas 

que deveria ser feita de forma geral a todas as fontes semelhantes no Estado. A área em questão 

está inserida dentro da APA de Embu, criada em 2008, localizada dentro da Reserva da Biosfera 

do Cinturão Verde da cidade de São Paulo.  

Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Área de Proteção – Unidades de Conservação 
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Lei n° 8.999, de 26/12/1994 

Objeto: Proíbe a utilização de embalagens descartáveis espumadas, nas condições que 

especifica, e dá outras providências 

Categoria: Materiais nocivos 

Análise da procuradoria: A norma está em consonância com as disposições da Lei estadual n.º 

12.300/2006, em especial com os artigos 2º, inciso V e 3º, inciso III e parágrafo único, itens 1 e 5, 

na medida em que busca reduzir a quantidade de resíduos sólidos nocivos ao meio ambiente e à 

saúde. No que tange às sanções pelo descumprimento das regras acerca da não utilização de CFC, 

afere-se que o diploma traz penalidade específica que se sobrepõe, sem prejuízo da aplicação 

das demais sanções cabíveis, às constantes na Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Comentários do GT: Não houve regulamentação da norma e não forneceu os instrumentos e 

diretrizes necessárias para sua implementação. Considera-se que a lei foi tacitamente revogada. 

O Brasil é signatário do Protocolo de Montreal6, sobre substâncias destruidoras da Camada de 

Ozônio, que resultou na Resolução Conama 13/19957 e posteriormente a 267/20008. O 

Ministério do Meio Ambiente atesta que o CFC foi eliminado da cadeia produtiva em 20109.  

Recomendação: Diante de todas as normas que proibiram o uso de CFC nas embalagens 

descartáveis, sugere-se a revogação do artigo 2° da lei que obriga os fabricantes a 

apresentarem certificado.  

Classificação recomendada: Materiais Nocivos – Eliminação e Proibição de Utilização 

  

                                                      
6 http://www.protocolodemontreal.org.br/eficiente/sites/protocolodemontreal.org.br/pt-br/home.php 
7 http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res95/res1395.html 
8 http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=265 
9 Plano Nacional para Eliminação Gradual de CFC.  Disponível em 
http://www.mma.gov.br/estruturas/ozonio/_arquivos/pnc.pdf 

http://www.protocolodemontreal.org.br/eficiente/sites/protocolodemontreal.org.br/pt-br/home.php
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res95/res1395.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=265
http://www.mma.gov.br/estruturas/ozonio/_arquivos/pnc.pdf
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Lei n° 10.306, de 05/05/1999 

Objeto: dispõe sobre a instalação de lixeiras seletivas nas escolas públicas estaduais.  

Categoria: Coleta Seletiva; Educação Ambiental;  

Análise da procuradoria: Artigo 1° e Lei 10.856/2001 tratam da mesma disciplina, apesar desta 

ter enfoque mais voltado para a educação ambiental. Encontra-se em consonância com a Lei 

12.300/2006. No entanto, o artigo 2° desta lei, ao estabelecer que a venda do material deve ser 

pelo maior preço não coaduna com os objetivos da Lei 12.300/2006 que preconiza a inclusão 

social dos catadores de coleta seletiva, bem como o incentivo ao desenvolvimento de 

cooperativas e associações de catadores.  

Comentários do GT: Sem comentários adicionais 

Recomendação: Adaptação do caput do Artigo 2° aos preceitos da Política Estadual e Nacional 

de Resíduos Sólidos. Em caso de consolidação, é oportuna fazer a integração desta com a 

10.856/2001. 

Classificação recomendada: Resíduos Sólidos – Coleta Seletiva – Educação Ambiental.  

 

  



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

21 |  
 

Lei n° 10.856, de 31/08/2001 

Objeto: Cria o Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas públicas do Estado de São Paulo e 

dá outras providências. 

Categoria: Resíduos Sólidos 

Análise da procuradoria: A norma está em consonância com as disposições da Lei estadual n.º 

12.300/2006, em especial com os artigos 2º, incisos VI e VIII e 3º, parágrafo único, itens 1 e 10, 

na medida em preconiza a educação ambiental de estudantes e de suas famílias, buscando 

incentivar a coleta seletiva de lixo nas escolas públicas estaduais. Sob a ótica da Lei 12.780/2007, 

verifica-se a definição de princípios e objetivos da Política Estadual de Educação Ambiental, não 

descendo em detalhes específicos como coleta seletiva em escolas públicas. Sendo assim, a lei 

aqui analisada, dada a abrangência programática distinta, justifica-se como matéria de 

tratamento separado. A própria coordenação das duas matérias em secretarias distintas 

demonstra o campo distinto de atuações.  

Comentários do GT:  Avaliar a compatibilidade com a Política Estadual de Educação Ambiental – 

Lei n° 12.780/200710, regulamentada pelo Decreto n° 55.385/201011. Verificar possibilidade de 

integração com a Lei n° 10.306. 

Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Coleta Seletiva/Educação Ambiental/Destinação de Resíduos 

  

                                                      
10 http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=74690 
11 http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=158937 

http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=74690
http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=158937
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Lei n° 10.888, de 20/09/2001 

Objeto: Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente perigosos do resíduo urbano 

que contenham metais pesados e dá outras providências. 

Categoria: Resíduos Sólidos 

Análise da procuradoria: A norma está em consonância com as disposições principiológicas da 

preservação do meio ambiente, da educação ambiental, e da coleta seletiva contidas na Lei 

estadual n.º 12.300/2006, na medida em que busca educar a população; coletar de modo 

adequado os resíduos nocivos à saúde das pessoas e ao meio ambiente; e garantir correta 

destinação final aos produtos que especifica. No que tange às sanções previstas, sem adentrar 

na constitucionalidade da matéria tratada no artigo 3º, mas sim com foco no cotejo das 

disposições da Lei sob exame com as sanções contidas na Lei 12.300/2006, é de se verificar que 

o diploma traz infrações específicas que se sobrepõem, em relação ao tema de descarte final dos 

produtos ali elencados, às constantes na Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

A luz da Lei n°12.305/2010, não se verifica contrariedade do artigo 1° com a norma federal, 

apenas um acréscimo de “frascos de aerossóis em geral” como produtos perigosos. A lei federal 

não afasta a possibilidade de regulamentação dos sistemas de logística reversa no âmbito 

estadual.  

Quanto ao artigo 2º, não há objeções em relação à sua permanência, tendo em vista a 

possibilidade de interpretação do dispositivo em conformidade com os princípios da 

responsabilidade compartilhada da Lei federal (artigo 3º, XVII e 30 e seguintes). Por conseguinte, 

a responsabilidade tratada na lei estadual deverá ser implementada de acordo com o ciclo de 

vida de cada produto (de forma individualizada e encadeada). Da mesma forma, as disposições 

do parágrafo único do artigo não se contrapõem às regras de logística reversa constantes na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (artigo 33, §3º). 

Faz-se necessário uma análise mais pormenorizada quanto a possibilidade de compatibilização 

das penalidades nas normas federal e estadual, tendo em vista principalmente a Lei federal 
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9.605/1998. Cabe lembrar que o artigo 76 desta lei versa que “o pagamento de multa imposta 

pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma 

hipótese de incidência”.  

Comentários do GT: Não houve regulamentação da norma. Há certos itens com sobreposição à 

Política Estadual de Resíduos Sólidos12 (Art. 35 e seguintes), Acordo setorial de Lâmpadas13 e 

Política Nacional de Resíduos Sólidos14 (Art. 1°, 37 e seguintes). Sugere-se a sua compatibilização 

com a Lei n° 12.300/2006, a fim de contemplar a definição do papel de cada ente, além de definir 

a área útil do estabelecimento, bem como o prazo para retirada dos produtos.  Esta medida 

evitaria interpretação errônea ou conflituosa com a Lei 12.300/2006. Ademais, importante 

observar os Termos de Compromisso que serão renovados daqui por diante, em razão da 

Resolução n° 045 da Secretaria do Meio Ambiente. 

Recomendação: Compatibilização com a Lei n° 12.300/2006. 

Classificação recomendada: Materiais Nocivos – Coleta Seletiva/Educação Ambiental. 

  

                                                      
12 http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/files/2012/09/2006_Lei_12300.pdf 
13http://www.sinir.gov.br/documents/10180/23979/02+-+Acordo+Setorial+de+L%C3%A2mpadas.pdf/477cd170-
4078-4ff0-a23a-9acf67bf523a 
14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/files/2012/09/2006_Lei_12300.pdf
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/23979/02+-+Acordo+Setorial+de+L%C3%A2mpadas.pdf/477cd170-4078-4ff0-a23a-9acf67bf523a
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/23979/02+-+Acordo+Setorial+de+L%C3%A2mpadas.pdf/477cd170-4078-4ff0-a23a-9acf67bf523a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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Lei n° 12.047, de 21/09/2005 

Objeto: institui Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem 

Vegetal ou Animal e Uso Culinário. 

Categoria: Resíduos Sólidos;  

Análise da procuradoria: Ao instituir programa destinado ao tratamento e reciclagem de óleos e 

gorduras de origem vegetal ou animal, o diploma atende aos princípios e diretrizes veiculadas 

pela Lei n.º 12.300, em especial aqueles elencados nos incisos II, III, V, VI e VII de seu artigo 2º. 

Sob a ótica da Lei n° 12.305/2010, não se verifica incompatibilidades desta com a política 

nacional, observando que seu conteúdo é altamente principiológico e programático. As diretrizes 

adotas pela Política Estadual demonstram ser plenamente compatíveis com a Política Nacional. 

Verifica-se, ainda, a compatibilização entre os programas no tocante a aspectos específicos, 

como as parcerias tanto com os entes da esfera pública como da esfera privada, (art. 2º, incisos 

II, XI e parágrafo único c/c artigo 8º, inciso VI da lei federal), atentando-se, ainda, aos mecanismos 

de compensação presentes em ambos os diplomas (artigo 2º, inciso IV da lei estadual c/c artigo 

8º, inciso IX da lei federal). 

Comentários do GT: Os óleos e gorduras comestíveis possuem Termos de Compromissos 

firmados junto a CETESB para a responsabilização pós-consumo1516.   

Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Gerenciamento Ambiental/Educação Ambiental/Destinação de 

Resíduos. 

  

                                                      
15 http://www.cetesb.sp.gov.br/logistica-reversa/oleo-comestivel-cargill/index.pdf 
16 http://www.cetesb.sp.gov.br/logistica-reversa/oleo-comestivel-associacao/index.pdf 
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Lei n° 12.288, de 22/02/2006 

Objeto: dispõe sobre a eliminação controlada dos PCBs e dos seus resíduos, a descontaminação 

e da eliminação de transformadores, capacitores e demais equipamento elétricos que 

contenham PCBs, e dá providências correlatas. 

Categoria: Materiais nocivos; Lixo tecnológico;  

Análise da procuradoria: Não se verifica contrariedade à Lei n.º 12.300/2006, levando-se em 

conta que segue as regras gerais e principiológicas ali inseridas, em especial as contidas nos 

artigos 2º, incisos V e X e 3º, inciso III e parágrafo único, item 1, na medida em que busca reduzir 

a quantidade de resíduos sólidos nocivos ao meio ambiente e à saúde. No que tange às sanções, 

afere-se que o diploma traz penalidades específicas que se sobrepõem, em relação ao 

descumprimento das normas acerca da eliminação de PCBs e dos seus resíduos, às constantes na 

Política Estadual de Resíduos Sólidos. Na hipótese de consolidação, sugere-se a verificação de 

normas e artigos contidos na Lei que já produziram seus efeitos, em razão dos prazos 

estabelecidos no diploma. 

Comentários do GT: Matéria sem regulamentação. Há previsão desta disciplina na lei federal 

12.305/2010 e 12.300/2006. Há proposta de resolução no CONAMA que deverá servir de 

regulamentação sobre a gestão e eliminação controlada de Bifenilas Policloradas (PCB) e seus 

resíduos.  

Recomendação: Regulamentação.  

Classificação recomendada: Materiais Nocivos – Eliminação e Proibição de Utilização. 
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Lei n° 12.300, de 16/03/2006 

Objeto: institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes. 

Regulamentada pelo Decreto n° 54.645/2009. 

Categoria: Resíduos sólidos – Normas gerais de Gerenciamento e controle de resíduos 

Análise da procuradoria: Em se tratando de competências concorrentes, e tendo em vista os 

campos de atuação próprios aos Estados e União, surgem algumas dúvidas quanto a 

compatibilidade e aplicabilidade da lei estadual em face da lei federal. Sob uma perspectiva 

genérica, constata-se a compatibilidade entre as duas normas, no que tange a princípios e 

diretrizes. Há a possibilidade de harmonização, excetuando alguns pontos específicos, como a 

disciplina da responsabilidade compartilhada. A utilização de conceitos diversos não interfere na 

possibilidade de convivência e interpretação harmônica entre os diplomas. Abaixo segue resumo 

da análise da procuradoria.  

Gestão compartilhada e integrada de resíduos: a ausência de previsão expressa no texto da lei 

não permite concluir que a gestão compartilhada não tenha sido adotada pela lei federal que, 

em diversos de seus dispositivos, prevê formas de atuação compartilhada dos entes públicos, 

seja entre si ou com a iniciativa privada. A aparente dissonância é facilmente afastada, 

permitindo a harmonização através de atividade interpretativa.  

Planos de Gestão / Gerenciamento. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Estadual não 

se coloca de forma semelhante ao preconizado pela lei federal. Diante do uso indiscriminado da 

terminologia, há a necessidade de maior clareza e objetividade na definição das finalidades e 

responsabilidades na elaboração dos planos. Faz-se necessário a padronização dos instrumentos, 

devendo ser diferenciados os planos de gestão, planos de gerenciamento e planos de geradores, 

a fim de conferir maior clareza aos destinatários da norma. 

Logística Reversa A Lei estadual não trouxe a definição de logística reversa. As regras contidas na 

lei estadual não impedem a implementação do referido instrumento conforme as regras da lei 

federal, não havendo, portanto, óbices a convivência harmônica das normas. No entanto, o 
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instrumento foi criado como ferramenta visando a responsabilidade compartilhada e encadeada 

do ciclo de vida dos produtos, não sendo adotada expressamente na legislação estadual. Sendo 

assim, os preceptivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos relacionados à matéria, devem ser 

interpretados conforme os ditames traçados no diploma federal, mostrando-se adequada, 

inclusive, a adaptação dos dispositivos da Lei estadual n.º 12.300/2006, a fim de consagrar 

expressamente em seu texto toda a sistemática da logística reversa. 

Princípio da cidadania e inclusão social dos catadores e cooperativas e associações de catadores. 

Não há impedimento para a convivência harmônica das normas, devendo a lei estadual seguir as 

regras de inclusão de catadores de resíduos preconizadas pela Lei estadual, somadas à 

obediência às normas federais relativas à priorização da contratação de associações e 

cooperativas de catadores de material reciclável de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda. Recomenda-se a adaptação da Lei estadual 12.300/2006 para definir expressamente 

em seu texto a prioridade em referência, muito embora não seja necessária para a efetiva 

compatibilização das normas.  

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A lei estadual estipula a 

solidariedade no que tange a responsabilização por danos ao meio ambiente oriundos da gestão 

dos resíduos sólidos. Já a lei federal introduz a responsabilidade compartilhada. Diferentemente 

da responsabilidade solidária na gestão dos recursos sólidos, em que a responsabilização pelos 

danos causados ao meio ambiente não leva em consideração a etapa em que estes danos 

ocorreram, a responsabilidade compartilhada atribui aos fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e aos titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, a responsabilização de forma individualizada e 

encadeada de acordo com o ciclo de vida de cada produto. 

Acordos setoriais. Não há menção expressa na Lei Estadual ao instrumento de “acordos 

setoriais”, havendo apenas referência aos acordos voluntários ou propostos pelo Governo ou por 

setores da economia. Levando-se em conta a anterioridade da Lei estadual, bem como que as 
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regras ali contidas não impedem a implementação dos acordos setoriais no âmbito do Estado de 

São Paulo, nos moldes do preconizado na norma federal, não se vislumbram óbices à convivência 

harmônica das normas. Contudo, com foco na sistematização da legislação estadual, sugere-se 

que seja efetuada a adaptação dos dispositivos da Lei Estadual para que se consagre 

expressamente em seu texto os ‘acordos setoriais’. 

Por fim, frisa-se que os acordos setoriais a serem firmados nos moldes traçados pela Lei federal, 

cuja abrangência alcance o Estado de São Paulo, devem obediência e respeito, tanto às normas 

gerais federais, como às leis do Estado de São Paulo que, cunhadas com base na esfera de 

competência atribuída constitucionalmente aos Estados, porventura regulem especificamente a 

matéria alvo do acordo setorial. 

Comentários do GT: Há diferenças terminológicas entre as legislações estadual e federal. Sugere-

se, em caso de alteração na lei, a adequação e complementação entre as mesmas, buscando 

regulamentar as atribuições específicas a cada ente da cadeia produtiva.  

Recomendação: Modificação dos preceptivos da Lei mencionados no Parecer n° 478-0, de 2015, 

resumidos no texto acima.  

Classificação recomendada: Resíduos sólidos – Normas Gerais;  
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Lei n° 12.528, de 02/01/2007 

Objeto: obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em "shopping centers" e 

outros estabelecimentos que especifica, do Estado de São Paulo. 

Categoria: Coleta seletiva  

Análise da procuradoria: A norma está em consonância com as disposições da Lei estadual n.º 

12.300/2006, em especial com o artigo 2º, inciso VI e artigo 3º, incisos II, III e parágrafo único, 

item 1, na medida em que busca preservar o meio ambiente e reduzir a quantidade de resíduos 

sólidos, obrigando a implantação de processo de coleta seletiva de lixo. No que tange às 

penalidades, afere-se que o diploma traz infrações específicas que se sobrepõem, em relação ao 

descumprimento das normas acerca da implantação da coleta seletiva nos locais delineados, às 

constantes na Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Comentários do GT: Matéria sem regulamentação. Em caso de regulamentação, deve-se definir 

os órgãos competentes para fiscalização bem como as penalidades. Sugere-se também definir 

especificidades para grandes geradores e atribuições distintas de acordo com o porte do gerador. 

É matéria disciplinada pelas Leis 12.305/2010 e 12.300/2006, necessitando avaliar a 

compatibilidade em caso de consolidação.  

Recomendação: Consolidação com a Lei n° 12.300/2006.  

Classificação recomendada: Destinação de resíduos urbanos – coleta seletiva. 
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Lei n° 13.576, de 06/07/2009 

Objeto: institui normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de 

lixo tecnológico.  

Categoria: Destinação de resíduos; Logística reversa.  

Análise da procuradoria: O diploma apresenta compatibilidade com o teor da Lei n.º 

12.300/2006, em especial com seu artigo 2º, inciso I. 

Sob a ótica da Lei n.º 12.305/2010, não se verificou contrariedade dos artigos 1º, ‘caput’, 2º, 3º, 

4º e 5º com os princípios, objetivos e diretrizes contidos na norma federal, tendo em vista a 

possibilidade de conferir interpretação aos dispositivos conforme os ditames da responsabilidade 

compartilhada definida no artigo 3º, XVII e delineada no artigo 30 e seguintes da Lei n.º 

12.305/2010, especialmente no §6º do artigo 33, bem como às regras de logística reversa 

constantes do diploma. Contudo, dentro do contexto da logística reversa adotada pela lei 

nacional, não se torna apropriado falar em ‘responsabilidade solidária’, nos moldes do artigo 1º, 

parágrafo único, da lei ora analisada. A matéria é regulada de forma diversa pelo artigo 33 da Lei 

n.º 12.305/2010, em especial por seus §§5º e 6º.  

Do exame do artigo 8º, verificou-se que há destinação diversa do produto da arrecadação da taxa 

e da multa na lei estudada com o determinado na lei federal. Na prática, apesar da incongruência 

apontada e em vista de que o texto da Lei n.º 13.576/2009 não contempla a previsão de taxas ou 

multas incidentes sobre as práticas por ela vedadas, a eficácia do artigo 8º restou afetada.” 

Comentários do GT: Apresenta responsabilidade solidária de forma indistinta, o que contraria o 

disposto nas Leis 12.300/2006 e 12.305/2010. Há que se considerar os Termos de Compromisso 

com a ABINEE17 para pilhas, baterias, celulares e acessórios. Matéria também regulamentada 

                                                      
17 http://www.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2013/11/Site-RPC-4_4-Termos-de-Compromisso-
pilhas-e-baterias-27-07-2015.pdf 

http://www.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2013/11/Site-RPC-4_4-Termos-de-Compromisso-pilhas-e-baterias-27-07-2015.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2013/11/Site-RPC-4_4-Termos-de-Compromisso-pilhas-e-baterias-27-07-2015.pdf


Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

31 |  
 

pelas Resoluções Conama n° 401/200818, alterada pela n° 424/201019. Há importante ressalva ao 

Art. 1° em comparação ao artigo 48 da Lei 12.300/2005 e com os Artigos 3° e 6° da Lei 

12.305/2010. Deve-se buscar definir o papel de cada ente neste processo em conformidade com 

as legislações citadas, bem como a definição da área útil do estabelecimento sujeito à aplicação 

da norma ou o tamanho do coletor adequado a cada estabelecimento, de acordo com a sua área 

útil disponível e do prazo para retirada dos produtos. 

Recomendação: Revogação ou adaptação do artigo 1°, parágrafo único, a fim de consagrar – aos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes – a reponsabilidade de forma 

individualizada e encadeada de acordo com o ciclo de vida de cada produto. Objetivando-se 

adequar as responsabilidades com a Lei 12.305 há uma recomendação do grupo de uma análise 

mais detalhada a luz da legislação federal em outros dispositivos. 

Classificação recomendada: lixo tecnológico - resíduos perigosos. Apresenta correlação com o 

subtema Gerenciamento e Controle da Qualidade ambiental. 

  

                                                      
18 http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589 
19 http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=629 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=629
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Lei n° 14.186, de 15/07/2010 

Objeto: dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final das embalagens plásticas de óleos 

lubrificantes, e dá outras providências correlatas. 

Categoria: Reciclagem/Logística Reversa 

Análise da procuradoria: O diploma apresenta compatibilidade com o teor da Lei n.º 

12.300/2006, em especial com os princípios contidos em seu artigo 2º e com as vedações 

estabelecidas pelo artigo 14. 

A norma apresenta compatibilidade com as diretrizes e normas da Lei federal n° 12.305/2010. O 

artigo 1°, que versa sobre devolução de embalagens, é compatível com a logística reversa do 

artigo 33 da lei federal. As regras contidas no artigo 2º, que obrigam a disponibilização de 

unidades de recebimento, também se coadunam com as disposições do artigo 33, §3º, inciso II e 

§4º da lei federal. Já o artigo 3°, que prevê a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, 

importadores e distribuidores, é mais restritivo que a norma federal, que inclui fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos. Por ser mais restritivo, prevalece a responsabilidade 

veiculada pela lei federal. Ao dispor sobre a responsabilidade solidária dos fabricantes, 

importadores e distribuidores pelas ações dos coletores contratados (art.3°, §3°), a medida 

conforma-se ao disposto no art. 27, §1° do texto federal, no sentido de que ‘a contratação de 

serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de 

resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas 

referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo 

gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. O artigo 5°, ao autorizar a 

reciclagem, o dispositivo se coaduna com a obrigatoriedade prevista no artigo 33, inciso IV e §3°, 

inciso II. Por sua vez, a vedação à reutilização ou a destinação inadequada das embalagens atende 

o disposto no artigo 47 da lei federal. O artigo 7°, no tocante à responsabilidade, apresenta 

pertinência ao disposto no artigo 51 da lei federal. Diante da ausência de incompatibilidade com 
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as normas federais de caráter geral, apenas com ressalvas pontuais, entende-se pela manutenção 

da mesma.  

Comentários do GT: Norma não regulamentada. A disciplina já está prevista nas Leis 12.305/2010 

e 12.300/2006, necessitando análise pormenor em sua compatibilidade. Há Termos de 

Compromissos firmados com as categorias, sendo necessário verificar eventual 

incompatibilidade. O Artigo 5° se opõe a legislação do PNRS.  

Recomendação: Manutenção. Objetivando-se adequar as responsabilidades com a Lei 12.305 há 

uma recomendação do grupo de uma análise mais detalhada a luz da legislação federal em outros 

dispositivos. 

Classificação recomendada: embalagens plásticas de óleos lubrificantes - resíduos perigosos. 

Apresenta correlação com o subtema Gerenciamento e Controle da Qualidade Ambiental, em 

vista do teor de seus artigos 6º e 7º.  
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Lei n° 14.470, de 22/06/2011 

Objeto: “dispõe sobre a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 

da administração pública estadual” 

Categoria: Resíduos sólidos; coleta seletiva;  

Análise da procuradoria: Em relação às disposições da Lei estadual n° 12.300/2006, verifica-se 

que ao artigo 1° da Lei n° 14.170/2011, encontra-se em consonância com os objetivos traçados 

especialmente no artigo 3°, inciso IV e parágrafo único, ao preconizar a inclusão social de 

catadores nos serviços de coleta seletiva, bem como o incentivo da criação e do desenvolvimento 

de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Por seu turno, também não 

se vislumbra, em princípio, contrariedade do preceptivo com a Lei n° 12.305/2010, ante a clara 

prioridade do diploma na contratação de associações e cooperativas de catadores de material 

recicláveis ou de outras formas de associação de catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis 

formadas por pessoas físicas de baixa renda. Na hipótese de consolidação, deve-se buscar a 

compatibilização das definições trazidas no artigo 2º, com as tratadas nas Políticas Nacional e 

Estadual de Resíduos Sólidos. No caso do artigo 3º, deve-se verificar a compatibilidade das regras 

de habilitação das associações e cooperativas elencadas no dispositivo, com as normas pátrias 

que tratam da matéria.  

Comentários do GT: Sem comentários adicionais.  

Recomendação: Manutenção.  

Classificação recomendada: Resíduos Sólidos – Coleta Seletiva.  

 

 

  



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

35 |  
 

Lei n° 14.691, de 06/01/2012 

Objeto: dispõe sobre o uso de asfalto enriquecido com borracha proveniente da reciclagem de 

pneus inservíveis na conservação das estradas estaduais, nas condições que especifica. 

Categoria: Destinação de resíduos; Reciclagem;  

Análise da procuradoria: A norma está em consonância com as disposições da Lei estadual n.º 

12.300/2006, em especial com os artigos 2º, inciso VI e 3º, parágrafo único, posto que valoriza a 

reciclagem e o reaproveitamento, propiciando a minimização de resíduos descartados no meio 

ambiente. 

Comentários do GT: Medida importante que estimula o uso de asfalto enriquecido com borracha 

na conservação das estradas estaduais. Em consonância com as Leis 12.305/2010 e 12.300/2006.  

Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Resíduos Sólidos – Reaproveitamento de Produtos/Logística 

Reversa. 
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Lei n° 15.413, de 09/05/2014 

Objeto: dispõe sobre o tratamento térmico por cremação de animais mortos provenientes de 

estabelecimentos de ensino e pesquisa e de assistência à saúde veterinária sediados no Estado 

de São Paulo. 

Categoria: Destinação de resíduos;  

Análise da procuradoria: não se verifica contrariedade à Lei n.º 12.300/2006. A norma está em 

consonância, entre outras disposições pertinentes à Política Estadual de Resíduos Sólidos, com 

as exigências contidas no artigo 14, inciso IX da Lei n.º 12.300/2006, ao tratar da obrigatoriedade 

de submissão, dos resíduos provenientes de serviço de saúde, a tratamento específico com vistas 

a neutralizar sua periculosidade antes do descarte. 

Comentários do GT: Matéria sem regulamentação. A atividade de crematório é licenciável. Em 

consonância com o Artigo 3, IX da Lei 12.305/2010 e Artigo 5° da Lei 12.300/2006.  

Recomendação: Manutenção. 

Classificação recomendada: Destinação de resíduos; tratamento térmico de resíduos 

provenientes de estabelecimentos de assistência à saúde, ensino e pesquisa; a lei também pode 

ser classificada no tema “Licenciamento”, em razão do disposto no seu artigo 5º. 
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Poluição geral e assuntos correlatos 

O conceito de poluição refere-se a toda introdução de forma direta ou indireta por ação 

humana de substâncias no meio ambiente, causando possíveis efeitos deletérios ao pleno 

funcionamento dos ecossistemas. Os efeitos da introdução de forma contínua destes poluentes 

podem ocasionar danos irreversíveis aos seres vivos e à saúde humana. Há diversos tipos de 

poluição podendo ser classificadas como poluição atmosférica, da água, do solo, radioativa, 

luminosa, sonora e eletromagnética. Os efeitos dos poluentes podem variar de acordo com a 

escala do bem e serviço ambiental afetado, resultando desde danos locais e regionais até globais.  

Para a análise deste bloco temático, foram identificadas 15 leis estaduais que versam 

sobre poluição em geral ou assuntos correlatos, como produtos nocivos, transporte de materiais 

perigosos, recursos hídricos, poluição atmosférica e mudanças climáticas.  
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Lei n° 997, de 31/05/1976 

Objeto: dispõe sobre o Controle da Poluição do Meio Ambiente. Alterada pelas leis n° 9.477/96, 

8.943/94, 1.874/78. Regulamentada pelos Decretos n° 55.091/09, 54.645/09, 54.487/09, 

53.205/08, 52.469/07, 50.753/06, 48.523/04, 47.397/02, 39.551/94, 27.399/87, 18.386/82, 

17.299/81, 16.266/80, 15.425/80, 12.045/78, 11.720/78, 10.229/77 e 8.468/76. 

Categoria: Controle da Poluição 

Análise da procuradoria: Não obstante tratar-se de diploma bastante antigo, não resulta de sua 

análise aparente incompatibilidade com os demais diplomas ambientais estaduais já analisados, 

especialmente a Lei n.º 12.300/2006, que trata dos Resíduos Sólidos, adotada como paradigma 

da matéria na esfera estadual. No entanto, muito embora não se vislumbre incompatibilidades 

significativas, pode-se afirmar que alguns diplomas acabaram por disciplinar pontos específicos 

objeto da Lei n º 997/76, implicando, assim, em tese, em sua derrogação parcial quanto a esses 

aspectos, a serem oportunamente filtrados. O diploma encontra-se vigente, ressaltando que a 

última alteração sofrida em seu texto data do ano de 1996, por meio da Lei n.º 9.477, não 

havendo revogação expressa até o momento. Por seu turno, mais recentemente, em 2009, o 

Decreto n.º 55.091 introduziu alterações no regulamento da Lei n.º 997, aprovado pelo Decreto 

n.º 8.468/1976, reconhecendo, assim, por via transversa, a vigência da Lei n.º 997/76. A 

conclusão até aqui alcançada não prescinde de posterior análise quanto à necessidade de 

atualização da disciplina por ela veiculada e dos termos legais empregados, nem tampouco da 

eventual necessidade de coadunação às normas gerais veiculadas pelos diplomas ambientais 

nacionais, a ser efetuada em momento oportuno da evolução dos trabalhos da Frente 

Parlamentar Ambientalista. 

Comentários do GT: Matéria regulamentada pelo Decreto 8468/76, considerada um dos marcos 

do direito ambiental brasileiro, ao trazer conceitos de poluição, padrões de emissão e qualidade, 

licenciamento ambiental em fases e sanções administrativas. Há a necessidade de harmonização 

do capitulo de penalidades com o disposto na Legislação Federal, bem como com as Leis 

estaduais 12.300/06 e 9509/97. 
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Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Poluição Geral; Fiscalização, Infrações e Penalidades; Subtema – 

Penalidades.   
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Lei n° 4.002, de 05/01/1984 

Objeto: dispõe sobre a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e outros biocidas 

no território do Estado de São Paulo. Alterada pela Lei n° 5.032/86. Regulamenta pelos Decretos 

n° 44.038/99 e 30.565/89. 

Categoria: Agrotóxicos 

Análise da procuradoria: Primeiramente informa-se que o diploma foi objeto da Representação 

n.º 1.241-7/1989, por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade dos seguintes 

dispositivos: §§ 1º, 2º, 3º e 5º do artigo 1º; artigo 3º, “caput”; artigo 5º; artigo 6º; artigo 7º, 

“caput”, parte final e §§4º e 5º; e artigo 9º. Na sequência, a Lei estadual n.º 5.032/1986, alterou 

a Lei n.º 4.002/1984 e trouxe demais disposições sobre a matéria. Referido diploma também foi 

alvo de representação de inconstitucionalidade (Representação STF n.º 1348/1988), por meio da 

qual foi declarada a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos: §§ 1º, 2º, 3º, alíneas “a”, 

“c”, “d” e “e” do artigo 1º; artigo 3º, artigo 5º e seu parágrafo único; e o artigo 9º da Lei n.º 

4.002/1984; bem como do artigo 3º e parágrafo único; do artigo 5º; e do artigo 7º (na parte que 

revoga o artigo 14 da Lei n.º 4.002/1984), da lei n.º 5.032/1986. Já sob a ótica do estudo em 

apreço, não se verifica incompatibilidade com o teor dos demais diplomas legais analisados. 

Ressalva-se, apenas, a necessidade de se verificar a compatibilidade das atribuições e prazos nela 

elencadas, campo este que foge ao alcance do presente estudo. Na hipótese de consolidação, 

sugere-se a verificação de artigos contidos na Lei que já produziram seus efeitos, em razão dos 

prazos estabelecidos no diploma 

Comentários do GT: Matéria com alterações conferidas pela Lei estadual nº 5.032/1986 e 

regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 44.038, de 15/06/199. O cadastramento de 

produtos agrotóxicos e afins e fiscalização foram conferidos à Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento. 

Recomendação: Manutenção; Verificar se os artigos da Lei foram cumpridos em função dos 

prazos;  
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Classificação recomendada: Normas Referentes a Produtos; Subtema - Solo Agrícola e 

Agrotóxicos. 
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Lei n° 5.352, de 07/10/1986 

Objeto: dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento de proteção em veículos de transporte 

de cargas ou produtos que especifica. 

Categoria: Poluição veicular 

Análise da procuradoria: apresenta compatibilidade com o teor dos demais diplomas legais 

analisados, em especial com a Lei n.º 997, de 1976. 

Comentários do GT: Remete-se à Lei 10.23320 que disciplina a competência da ANTT regular o 

transporte de cargas e produtos perigosos em rodovias e ferrovias. As Resoluções n° 3665/1121 

e n° 420/0422 regulamentam o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Em caso de 

consolidação, recomenda-se inclusão como artigo na Lei 997/76. 

Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Poluição -  Ar/solo; Transporte de Materiais Poluentes; Transporte 

de Cargas; 

  

                                                      
20 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10233.htm 
21 http://www.antt.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=6096 
22 http://redsang.ial.sp.gov.br/site/docs_leis/bs/bs9.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10233.htm
http://www.antt.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=6096
http://redsang.ial.sp.gov.br/site/docs_leis/bs/bs9.pdf
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Lei n° 10.217, de 19/01/1999 

Objeto: autoriza o Poder Executivo a criar o sistema de saneamento básico e despoluição do rio 

Tietê. 

Categoria: Poluição - Recursos Hídricos 

Análise da procuradoria: Sob a estrita ótica da questão ambiental, especialmente quanto às leis 

estaduais já analisadas, o diploma não apresenta incompatibilidade aparente, merecendo 

ressalvas, contudo, quanto às competências a atribuições nela elencadas, campo este que refoge 

ao alcance do presente estudo. 

Comentários do GT: Norma de relevada importância no cenário de crise hídrica atual. Necessário 

verificar se os instrumentos preconizados na norma foram criados e se são efetivos. Cabe uma 

análise mais aprofundada quando analisarmos a legislação sobre recursos hídricos.  

Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Saneamento/Poluição; Água, Subtema: normas referentes à 

poluição da água.  
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Lei n° 10.484, de 29/12/1999 

Objeto: dispõe sobre a análise das águas nas praias do Estado. 

Categoria: Poluição Geral 

Análise da procuradoria:  Sob a ótica do estudo em apreço e sem adentrar na constitucionalidade 

do diploma, não se verifica, de plano, incompatibilidade com o teor dos demais diplomas legais 

analisados, em especial com as Leis n.º 997, de 1976 e n.º 12.300, de 2006. Inclusive, no que toca 

ao segundo diploma, lembramos que este utiliza como instrumento da Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, o monitoramento dos indicadores de qualidade ambiental (art.4º, inciso IX). 

Ressalva-se, apenas, a necessidade de se verificar a compatibilidade das atribuições e prazos nela 

elencadas, campo este que refoge ao alcance do presente estudo. Por fim, observa-se que a 

terminologia utilizada no artigo 1º, isto é, “Estâncias Balneárias do Estado de São Paulo”, foi 

modificada, por força do artigo 7º da Lei Complementar estadual n.º 1.261/201523, que 

“estabelece condições e requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse 

Turístico e dá providências correlatas” 

Comentários do GT: O Programa de Balneabilidade das Praias Paulistas é desenvolvido pela 

CETESB desde 1968, com o início das amostragens limitado às praias da Baixada Santista, 

estendendo-se posteriormente a todo o litoral. A partir de janeiro de 2001 a avaliação da 

qualidade das águas das praias vem sendo realizada segundo os critérios estabelecidos na 

Resolução Conama n.º 274/0024.  

Recomendação: Manutenção (aguardando parecer da Patricia)  

Classificação recomendada: Poluição geral – Normas Gerais 

  

                                                      
23 “Artigo 7º - Os municípios classificados por lei como Estâncias Balneárias, Hidrominerais, Climáticas e Turísticas 
passam a ser classificados como Estâncias Turísticas, sem prejuízo da utilização da terminologia anteriormente 
adotada, para efeito de divulgação dos seus principais atrativos, produtos e peculiaridades” 
24 http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res00/res27400.html 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res00/res27400.html
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Lei n° 10.503, de 17/02/2000 

Objeto: dispõe sobre poluição nas rodovias estaduais e dá outras providências. 

Categoria: Poluição geral 

Análise da procuradoria: A medida proibitiva veiculada pela lei analisada se apresenta de forma 

compatível com o teor da Lei n.º 997/76 e demais diplomas aplicáveis à espécie. Ressalta, no 

entanto, a contrariedade de seu artigo 2º com o teor do artigo 8º, inciso II e §4º da Lei n.º 997/76, 

ao estabelecer a aplicação de penalidade em percentual diferenciado daquele disposto pela lei 

997/76, nem tampouco classificar a infração conforme sua potencialidade, na forma 

determinada pelo mencionado diploma. Assim, muito embora cuide de regra especial e 

posterior, os diplomas não se mostram compatíveis quanto à aplicação da penalidade. 

Comentários do GT: Matéria sem regulamentação. Remissão às Leis 6938/8125 e 9605/9826, 

variando de acordo com o impacto da poluição. Em caso de consolidação, sugere-se incluir como 

artigo na Lei 997/76.  

Recomendação: Compatibilização com a dosimetria da penalidade da Lei 997/76 

Classificação recomendada: Poluição geral – Normas gerais 

  

                                                      
25 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm 
26 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm
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Lei n° 10.813, de 24/05/2001 

Objeto: dispõe sobre a proibição de importação, extração, beneficiamento, comercialização, 

fabricação, no Estado de São Paulo, de produtos ou materiais contendo qualquer tipo de amianto 

Categoria: Materiais nocivos 

Análise da procuradoria: Primeiramente é oportuno informar que o diploma foi objeto da ADIN 

TJ-SP n.º 94.271/2001, feito extinto sem resolução do mérito; e da ADIN STF n.º 2.656/2003, por 

meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos: artigo 1º; artigo 2º, 

artigo 3º; artigo 4º; artigo 5º e artigo 7º. Não se vislumbra, de plano e levando em consideração 

os dispositivos vigentes da Lei n.º 10.813/2001, incompatibilidade da norma com as leis aqui 

estudadas, na medida em que ressalta da norma preocupação com a retirada de circulação de 

materiais nocivos ao meio ambiente, bem como com problemas de saúde decorrentes da 

contaminação com o amianto. Contudo, sobre o tema não se pode deixar de mencionar a 

existência da Lei n.º 12.684, de 26 de julho de 2007, que ‘proíbe o uso, no Estado de São Paulo 

de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou 

outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição’, que será 

alvo de exame em item próprio. Referida Lei é objeto das ADIN TJ-SP n.º 152.105/2007 e da ADIN 

STF n.º 3.937/2007, encontrando-se, até o presente momento, vigente. Dessa forma, na hipótese 

de compilação ou consolidação, sugerimos o exame do diploma em referência, em cotejo com 

os demais aqui analisados. 

Comentários do GT: Encontra-se na legislação norma mais recente sobre o tema, Lei n.º 

12.684/200727, bem como a existência de liminar (Vide AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 3.937-7)28. 

Recomendação: Manutenção 

                                                      
27 http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=73261 
28 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=553763 

http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=73261
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=553763
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Classificação recomendada: Materiais nocivos – Medidas de proteção; 

Lei n° 10.994, de 21/12/2001 

Objeto: obriga a todas as refinarias e as distribuidoras de combustível que operem ou venham a 

operar em todo o Estado, o fornecimento de certificado de composição química de cada produto, 

quando das entregas dos combustíveis: álcool, gasolina "C" comum, gasolina aditivada, gasolina 

"premium" e diesel” 

Categoria: Poluição 

Análise da procuradoria: Não se vislumbra, de plano, incompatibilidade da norma com as leis 

aqui estudadas, na medida em que ressalta da norma, além da proteção ao consumidor e à 

saúde, a preocupação com a minimização da emissão de poluentes. Cumpre também apontar 

que o diploma é objeto da ADIN STF n.º 3.752, de 2006, que aguarda julgamento. 

Comentários do GT: Matéria sem regulamentação. Há dúvidas se deve permanecer na base 

ambiental em caso de consolidação. Ainda não há resultado quanto à Ação Direta de 

Inconstitucionalidade.  

Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Poluição; Normas referentes a produtos – combustíveis;  
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Lei n° 11.004, de 21/12/2001 

Objeto: condiciona a construção de estabelecimentos penitenciários à prévia aprovação, pelo 

órgão competente, de Projeto de Controle de Lançamentos de Efluentes e Esgotos. 

Categoria: Lançamento de efluentes e esgoto 

Análise da procuradoria: O diploma apresenta compatibilidade com o teor da Lei n.º 997/76, que 

prevê a necessidade de licenças especiais para a instalação e construção das chamadas fontes de 

poluição (art. 5º, “caput”), bem como com o disposto na Lei n.º 12.300, especialmente em seus 

artigos 5º e 8º. 

Comentários do GT: A norma apresenta compatibilidade com a n° 997/76, mas é redundante nas 

atribuições. 

Recomendação: Revogação. 

Classificação recomendada: Saneamento; Poluição;  
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Lei n° 12.684, de 26/06/2007 

Objeto: proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras 

de amianto na sua composição. Alterada pela Lei n° 16.084/15.  

Categoria: Materiais nocivos 

Análise da procuradoria: A referia lei é objeto da ADIN TJ-SP n.º 152.105/2007 e da ADIN STF n.º 

3.937/2007, encontrando-se, até o presente momento e por força de decisão judicial, vigente. 

No que tange à compatibilidade da norma com os diplomas estudados até o momento, não se 

vislumbram, de plano, antagonismos, na medida em que ressalta do diploma a preocupação com 

a retirada de circulação de materiais nocivos ao meio ambiente, bem como com problemas de 

saúde decorrentes da contaminação com o amianto.  É oportuno informar que a Lei n.º 

12.684/2007, foi alvo de recente alteração por meio da Lei n.º 16.048, de 10 de dezembro de 

2015, que acrescentou parágrafos ao seu artigo 7º, na seguinte conformidade: 

 “Artigo 7º - ......................................................................................................................... 

§ 1º - Sem prejuízo das sanções previstas no “caput” deste artigo, ficam os infratores obrigados a 

providenciar o descarte ambientalmente adequado, em aterro industrial para disposição final de 

lixo perigoso (Classe I), licenciado pelo órgão ambiental estadual, de quaisquer produtos, 

materiais, matérias-primas ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto em 

quaisquer concentrações. 

§ 2º - O prazo para a realização do descarte será estipulado pela autoridade fiscalizadora. 

§ 3º - O não cumprimento do prazo disposto no § 2º deste artigo acarretará a aplicação de multa 

no valor de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs. 

§ 4º - A reincidência no descumprimento da presente lei acarretará a interdição do 

estabelecimento, com a revogação temporária ou definitiva de seu alvará de funcionamento, 

quando couber.” 
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A alteração em tela tem como foco a preocupação com a adequada destinação dos resíduos 

perigosos. Em relação aos aspectos ambientais estudados por este órgão técnico, não se 

vislumbram, salvo melhor juízo, óbices quanto à compatibilidade das alterações introduzidas 

com as normas estudadas, desde que o novo regramento seja interpretado e aplicado sempre 

em conformidade ao disposto na Lei estadual n.º 12.300/2006 (artigos 35 e seguintes) e na Lei 

n.º 12.305/2010 (artigos 37 e seguintes), que tratam dos resíduos perigosos. Já no tocante às 

penalidades, deve-se observar a necessidade de uma análise mais acurada acerca da 

compatibilização das sanções previstas na esfera federal e na esfera estadual, a ser efetuada em 

momento oportuno, tomando-se por base especialmente o teor da Lei federal n.º 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A esse propósito, em relação à aplicação de 

multas, convém atentar para o disposto no artigo 76 de Lei Federal, no sentido de que “o 

pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui 

a multa federal na mesma hipótese de incidência. 

Comentários do GT:  

Recomendação: Manutenção 

Classificação recomendada: Materiais nocivos – Medidas de proteção 
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Lei n° 13.577, de 08/07/2009 

Objeto: dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 

gerenciamento de áreas contaminadas. Regulamentada pelos Decretos n° 59.263/13 e 

54.544/09.  

Categoria: Áreas contaminadas; Poluição Geral;  

Análise da procuradoria: A lei se dispõe a regular a proteção da qualidade do solo, impondo 

mecanismo de identificação e cadastramento das áreas contaminadas, bem como medidas de 

remediação de referidas áreas de forma a tornar mais seguro o seu uso, impondo penalidades 

para o descumprimento de seus termos, não se vislumbrando, até o presente momento, 

contrariedade do diploma com os demais estudados.  

Comentários do GT: Matéria regulamentada pelo Decreto nº 59.263, de 05/06/201329. Trata 

especificamente da proteção da qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação. 

O artigo 51 da Lei nº 997/76, trata da poluição do solo e a Lei nº 13.577/09 especificamente do 

solo contaminado. Nem toda poluição do solo acarreta contaminação de solo a ser gerenciada. 

Convém compatibilizar penalidades com outras leis.  

Recomendação: Manutenção. 

Classificação recomendada: Poluição – Normas gerais 

  

                                                      
29 http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2013/decreto-59263-05.06.2013.html 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2013/decreto-59263-05.06.2013.html
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Lei n° 13.798 de 09/11/2009 

Objeto: institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Regulamentada pelo Decreto n° 

55.947/2010.  

Categoria: Mudanças climáticas 

Análise da procuradoria: Não se vislumbra, de plano, incompatibilidade da norma com as leis 

objeto do Parecer n° 404-0/2015 e do Parecer n.º 389-0/2015. Contudo, levando-se em conta 

que o diploma traz regras atinentes a temas ainda não estudados, entre outros, Recursos 

Hídricos, Criação e Destinação de Fundos e Licenciamento, ressalva-se a necessidade da 

verificação de sua compatibilidade com as disposições constantes na legislação pertinente, na 

oportunidade do exame dos temas elencados. Na hipótese de consolidação, sugere-se a 

verificação de normas e artigos contidos na Lei que já produziram seus efeitos, em razão dos 

prazos estabelecidos no diploma. 

Comentários do GT: Matéria regulamentada pelo Decreto estadual nº 55.94730, de 24/06/2010; 

e no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente pela Resolução SMA nº 10031, de 

14/10/2010. O Artigo 18 preconiza que a Política Estadual de Resíduos Sólidos deve contemplar 

as mudanças climáticas, definição de áreas de maior vulnerabilidade e prevenção, redução, 

reuso, reciclagem e recuperação do conteúdo energético.  

Recomendação: Manutenção.  

Classificação recomendada: Recursos Hídricos; Poluição; Fundos; Florestas; Normas Gerais; 

Mudanças climáticas; Biodiversidade; 

 

  

                                                      
30 http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=159791 
31 http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-sma-100-2013-2/ 

http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=159791
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-sma-100-2013-2/
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Lei n° 14.366, de 15/03/2011 

Objeto: Inclui no monitoramento das Praias a análise periódica da qualidade da areia das praias 

do litoral, dos rios e represas do Estado de São Paulo 

Categoria: Qualidade e controle ambiental; Poluição geral; 

Análise da procuradoria: Sob a ótica do estudo em apreço e sem adentrar na constitucionalidade 

do diploma, não se verifica, de plano, incompatibilidade com o teor dos demais diplomas legais 

analisados, em especial com a Lei n.º 12.300, de 2006, que utiliza como instrumento da Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, o monitoramento dos indicadores de qualidade ambiental (art.4º, 

inciso IX). Ressalva-se, apenas, a necessidade de se verificar a compatibilidade das atribuições 

elencadas, campo este que foge ao alcance do presente estudo. 

Comentários do GT: Inclui análise da qualidade da areia das praias pela Cetesb. CONAMA 274/00 

- Art. 8º Recomendação para futura padronização. Desde 2009 a CETESB vem avaliando a 

qualidade das areias das praias no período de alta temporada, divulgado em relatório publicado 

anualmente32. Na hipótese de consolidação, verificar a possibilidade de harmonização entre esta 

e a Lei 10.484/1999. Os princípios e objetivos das leis são os mesmos, mas com objetos 

diferentes. Enquanto que a 14.366 versa sobre a análise periódica da qualidade da areia, a Lei 

10.484/1999 versa praticamente sobre os mesmos termos relativos a qualidade da água das 

praias 

Recomendação: Manutenção. 

Classificação recomendada: Poluição Geral – Normas; 

  

                                                      
32http://praias.cetesb.sp.gov.br/wp-
content/uploads/sites/26/2013/11/Relat%C3%B3rioQualidadePraiasLitor%C3%A2neas_2014.pdf 

http://praias.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/26/2013/11/Relat%C3%B3rioQualidadePraiasLitor%C3%A2neas_2014.pdf
http://praias.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/26/2013/11/Relat%C3%B3rioQualidadePraiasLitor%C3%A2neas_2014.pdf
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Lei n° 15.313, de 15/01/2014 

Objeto: dispõe sobre a proibição do uso, armazenamento e reparo de instrumentos de medição 

como esfigmomanômetros e termômetros contendo mercúrio e dá outras providências 

Categoria: Substâncias perigosas 

Análise da procuradoria: Não se vislumbra, de plano, incompatibilidade da norma com as demais 

normas aqui estudadas, na medida em que ressalta da norma preocupação com a deposição 

inadequada de resíduos e com a retirada de circulação de materiais nocivos à saúde e ao meio 

ambiente. No que tange às sanções pelo descumprimento das regras acerca da não utilização de 

materiais contendo mercúrio, bem como de seu descarte, afere-se que o diploma traz penalidade 

específica que se sobrepõe, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis, às constantes 

na Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

Comentários do GT: Sem comentários adicionais.  

Recomendação: Manutenção. 

Classificação recomendada: Materiais nocivos – Eliminação e proibição de utilização; Fiscalização 

e penalidades; Saúde pública; 
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Considerações finais 

 As recomendações expressas em cada dispositivo legal buscaram fornecer subsídios e 

elementos para uma eventual compilação das normas do direito ambiental estadual. Por motivos 

de competência dos legisladores, apenas as leis entraram na análise deste Grupo Técnico e não 

foram discutidas questões de mérito. A busca pela melhor forma jurídica e de processos de 

racionalização legislativa deve ser feita de maneira constante, como forma de dar maior 

eficiência ao processo legislativo.  

 No caso das leis relacionadas aos Resíduos Sólidos, buscou-se interpretar tais leis à luz 

das duas legislações norteadoras (Legislação Estadual e Federal de Resíduos Sólidos), bem como 

a competência estadual para dispor sobre as matérias. Tal análise buscou identificar se os 

dispositivos aqui assinalados foram de alguma forma incorporados, revogados tacitamente ou 

estão em desacordo com as leis de caráter principiológico.  

 A finalização deste relatório parcial demonstra ser possível dar continuidade à análise da 

legislação de outras áreas do direito ambiental paulista. Obviamente, tal processo só será 

possível com as valorosas contribuições dos atores relevantes neste processo e técnicos de 

cada área. Por fim, elenca-se aqui os temas e subtemas para classificação temática para fins de 

Compilação. 

 Áreas de Proteção – Unidades de Conservação 

o Lei n.º 4.435/1984 

 Coleta Seletiva 

o Lei n.º 10.856/2001 

o Lei º 12.528/2007 

 Destinação de resíduos 

o Lei n.º 10.888/2001  

o Lei n.º 12.047/2005 

o Lei n.º 12.288/2006 

o Lei n.º 13.576/2009 
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o Lei n.º 14.186/2010 

o Lei n.º 15.276/2014 

o Lei n.º 15.413/2014 

 Materiais nocivos 

o Lei n.º 8.999/1994 

o Lei n° 15.313/2014 

o Lei n° 12.684/2007 

o Lei n° 10.813/2001 

 Normas Gerais de Gerenciamento e Controle de Resíduos 

o Lei n.º 12.300/2006 

 Reaproveitamento de Resíduos 

o Lei n.º 14.691/2012 

 Poluição Geral – Normas Gerais 

o Lei n° 10.484/1999 

o Lei n° 10.503/2000 

o Lei n° 14.366/2011 

o Lei n° 13.577/2009 

 Poluição Geral – Penalidades 

o Lei n° 997/1976 

 Poluição – Produtos 

o Lei n° 10.994/2001 

 Normas referentes a produtos – Agrotóxicos 

o Lei 4.002/1984 

 Poluição – Água/Saneamento 

o Lei n° 10.217/1999 

o Lei n° 11.004/2001 

 Poluição – Ar/Solo 

o Lei n° 5.532/1986 

 Mudanças climáticas 
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o Lei n° 13.798/2009 

 

RELAÇÃO DE PROPOSITURAS DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO RELATÓRIO 

1 – Alteração da Lei nº 8999/2016 

PROJETO DE LEI Nº       , DE 2016 

Altera a Lei nº 8999, de 26 de dezembro de 1994, que proíbe 

a utilização de embalagens descartáveis espumadas, nas 

condições que especifica. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO decreta: 

Artigo 1º - Ficam suprimidos da Lei nº 8999, de 26 de dezembro de 1994, os seguintes 

dispositivos: 

1 – o parágrafo único do artigo 1º; 

2 – o artigo 2º e seu parágrafo único, e 

3 – o artigo 4º. 

Artigo 2º - O artigo 3º da lei nº 8999, de 26 de dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte 

nova redação: 

“ Artigo 3º -   O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções previstas 

nos artigos 28 a 33 da Lei nº 9509, de 20 de março, de 1997, sem prejuízo das demais sanções 

civis e penais cabíveis.” 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

Após um dedicado estudo sobre as leis paulistas que tratam de resíduos sólidos, o Grupo 

de Trabalho sobre Legislação Ambiental da Frente Parlamentar Ambientalista e pelo 

Desenvolvimento Sustentável, concluiu pela necessidade de supressão dos dispositivos em 

apreço, considerados revogados de forma tácita, em virtude das normas que sucederam a Lei 

8999/94, e que proibiram, em todo o país, a utilização do Cloro Fluor Carbono, objeto da lei em 

referência. 

Substâncias artificiais que foram por muito tempo utilizadas nas indústrias de refrigeração 

e ar condicionado, espumas, aerossóis, extintores de incêndio, os clorofluorcarbonos (CFC's) 

destroem  a camada do gás ozônio (O3 ) que circunda a Terra. Em vista disso, vários países se 

empenharam para banir seu uso, sendo também o Brasil, signatário da Convenção de Viena e do 

Protocolo de Montreal, por meio do Decreto 99.280/06/06/1990, comprometendo-se a eliminar 

completamente os CFC's até janeiro de 2010, entre outras medidas.  

Em vista desse acordo e das demais normas decorrentes de abrangência nacional, o 

Ministério do Meio Ambiente atesta que o CFC foi eliminado da cadeia produtiva em 2010, não 

sendo, portanto, necessária a exigência estabelecida no artigo 2º da lei em apreço, no sentido de 

que o fornecedor das embalagens descartáves espumadas apresente documento comprobatório 

de que as mesmas não contém Cloro Flúor Carbono, como agente expansor. 

Além disso, como a mencionada lei não foi regulamentada quando da sua sanção, não 

mais se justificam os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 1º, tampouco o seu artigo 

4º, motivo que nos leva a propor a sua supressão. 

      Sala das sessões, em 
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2 – Alteração da Lei nº10.306, de 2016 

PROJETO DE LEI Nº              , DE 2016 

Altera a Lei nº 10.306, de 5 de maio de 1999, que 

dispõe sobre a instalação de lixeiras seletivas nas 

escolas públicas estaduais. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - O artigo 2º, “caput”, da Lei nº 10.306, de 5 de maio de 1999, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Artigo 2º - O Conselho Deliberativo da Associação de Pais e Mestres de cada 

estabelecimento de ensino da rede estadual promoverá a destinação do 

material reciclável que for recolhido, prioritariamente em parceria com 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.”  

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

A alteração da Lei n.º 10.306, de 5 de maio de 1999,  proposta por meio da 

apresentação do presente projeto é decorrente de estudos efetuados pela Frente Parlamentar 

Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável (FREPAM), criada em 22 de abril de 2015 no 

âmbito deste Poder Legislativo, com o intuito de fomentar o uso sustentável, eficiente, racional e 

integrado dos recursos naturais do Estado de São Paulo, compatibilizando as atividades 

econômicas com o meio ambiente, seguindo os preceitos da sustentabilidade. Tem, ainda, como 

um dos focos de trabalho, o levantamento da legislação ambiental paulista, visando sua 

compilação e eventual revisão, à luz das competências constitucionais atribuídas ao Estado de 

São Paulo e das normas pátrias vigentes. 
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Nesse passo, a alteração pretendida, visa coadunar o diploma com os objetivos 

traçados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010 - artigos 19, XI, 21, §3º, 

I, 36, §§1º e 2º, 42, III, 44, II, 50, etc), e pela Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei n.º 

12.300/2006 - artigo 3º, IV e parágrafo único). Referidas leis preconizam, respectivamente: a) a 

prioridade da participação, na coleta seletiva, de associações e cooperativas de catadores de 

material reciclável de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua 

contratação; e b) a inclusão social de catadores nos serviços de coleta seletiva, bem como o 

incentivo da criação e do desenvolvimento de cooperativas e associações de catadores de 

materiais recicláveis. 

Diante disso, contamos com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. 

3 – Alteração da Lei nº 13.576,  2016 

     PROJETO DE LEI Nº              , DE 2016 

Altera a Lei nº 13.576, de 6 de julho de 2009, que  

institui normas e procedimentos para reciclagem, 

gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - O parágrafo único do artigo 1º da Lei n.º 13.576, de 6 de julho de 2009, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Parágrafo único - A responsabilidade pela destinação do lixo tecnológico é 

compartilhada, na forma definida na legislação federal que rege a matéria, em 

especial na Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010.”  

Artigo 2º - Fica revogado o artigo 8º da Lei 13.576, de 6 de julho de 2009. 
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Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

A alteração da Lei n.º 13.576, de 6 de julho de 2009, proposta por meio 

da apresentação do presente projeto é decorrente de estudos efetuados pela Frente Parlamentar 

Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável (FREPAM), criada em 22 de abril de 2015 no 

âmbito deste Poder Legislativo, com o intuito de fomentar o uso sustentável, eficiente, racional e 

integrado dos recursos naturais do Estado de São Paulo, compatibilizando as atividades 

econômicas com o meio ambiente, seguindo os preceitos da sustentabilidade. Tem, ainda, como 

um dos focos de trabalho, o levantamento da legislação ambiental paulista, visando sua 

compilação e eventual revisão, à luz das competências constitucionais atribuídas ao Estado de 

São Paulo e das normas pátrias vigentes. 

Nesse passo, as alterações pretendidas, visam coadunar o diploma com as 

normas acerca da logística reversa e da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, instituída pela Lei n.º12.305/2010 (Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos), instrumento normativo que encerra normas gerais sobre a 

matéria.  

 

Diante disso, contamos com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. 

4 – Compatibilizar a Lei 12.300/2006 com a Lei Federal 12.305/2010 

5 – Aprimorar as seguintes leis: 

a) Lei n° 10.503, de 17/02/2000 

b) Lei n° 10.888, de 20/09/2001 

c) Lei n° 14.186, de 15/07/2010 
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6 – Revogar as seguintes leis: 

a) Lei n° 11.004, de 21/12/2001 
Lei n° 10.484, de 29/12/1999 

7 – Regulamentar as seguintes leis: 

a) Lei n° 12.288, de 22/02/2006 
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ANEXO – ÍNTEGRA DAS LEIS 

LEI N. 4.435, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984 

Veda a instalação de depósito de lixo, usinas de beneficiamento de resíduos sólidos e aterros sanitários 
em área que especifica 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO decreta e eu, Néfi Tales, na qualidade de seu 
Presidente, promulgo, nos termos do § 4.° do Artigo 26 da Constituiçao do Estado (Emenda Constitucional 
n. 2, de 30 de outubro de 1969), a seguinte lei: 
Artigo 1.º - É vedada a instalação de depósito de lixo, usinas de beneficiamento de resíduos e aterros 
sanitários num raio de 2,5 km (dois quilômetros e meio) do ponto em que se localiza a Fonte dos Jesuítas, 
no Município de Embu. 
Artigo 2.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 5 de dezembro de 1984. 
a) NÉFI TALES, Presidente 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 5 de dezembro de 1984. 

a) Januário Juliano Junior, Diretor Geral 
 

LEI N. 8.999, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1994  

(Projeto de lei n. 911/91, do deputado Ivan Valente) 
Proíbe a utilização de embalagens descartáveis espumadas, nas condições que específica, e dá outras 
providências  
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  
Artigo 1.º - Fica proibida, no território do Estado de São Paulo, a utilização de embalagens descartáveis, 
em cujo processo de fabricação seja empregado o Cloro Flúor Carbono - CFC - como agente expansor.  
Parágrafo único - Para cumprimento do disposto no "caput", são concedidos os seguintes prazos:  
I - na data da regulamentação desta lei para as embalagens de lanches; e  
II - cento e vinte (120) dias após a regulamentação desta lei - para as demais embalagens.  
Artigo 2.º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, as pessoas físicas e jurídicas que 
distribuem ou comercializam produtos utilizando embalagens descartáveis espumadas deverão exigir do 
fornecedor das mesmas, seja comerciante ou fabricante, documento comprobatório de que as 
embalagens fornecidas não contém CFC.  

http://s.ambiente.sp.gov.br/cpla/plano-residuos-solidos-sp-2014.pdf
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Parágrafo único - O documento a que se refere este artigo deverá estar disponível para efeitos de 
fiscalização, no prazo de 45 dias a contar da publicação desta lei.  
Artigo 3.º - Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, o descumprimento do disposto nesta lei 
acarretará a aplicação da penalidade de multa no valor de 100 até 3.000 Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo - UFESP.  
Parágrafo único. - O valor da multa será:  
I - graduado de acordo com a capacidade econômico-financeira do infrator; e  
II - aplicado em dobro em caso de reincidência.  
Artigo 4.º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei para sua fiel execução, determinando o 
órgão competente para a fiscalização e o respectivo procedimento.  
Artigo 5.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
Palácio dos Bandeirantes, 26 de dezembro de 1994.  
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO  
Édis Milaré  
Secretário do Meio Ambiente  
Frederico Pinto Ferreira Coelho Neto 
Secretário do Governo  
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 26 de dezembro de 1994.  
 

LEI N. 10.306, DE 5 DE MAIO DE 1999  

(Projeto de lei n° 380/97, do deputado Gilberto Nascimento - PMDB) 
Dispõe sobre a instalação de lixeiras seletivas nas escolas públicas estaduais  
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu promulgo, nos termos do § 7.° do Artigo 
28 da Constituição do Estado, a seguinte lei:  
Artigo 1.º - O Governo do Estado de São Paulo instalará, de forma gradativa, nas escolas públicas 
estaduais, lixeiras em número suficiente para receber separadamente os detritos de plásticos, de vidros, 
de papéis, de metais e de outros materiais recicláveis.  
Artigo 2.º - O Conselho Deliberativo da Associação de Pais e Mestres de cada estabelecimento de ensino 
da rede estadual promoverá a venda, pelo maior preço, do material reciclável que for recolhido. 
Parágrafo único - O valor resultante da comercialização a que se refere o "caput" deste artigo, apurado 
pelo referido Conselho Deliberativo, será destinado obrigatoriamente, de acordo com as prioridades da 
unidade escolar, aos fins declinados no inciso III do Artigo 4.° do Decreto n. 12.983, de 15 de dezembro 
de 1978. 
Artigo 3.º - As despesas com a execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.  
Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Palácio dos Bandeirantes, 5 de maio de 1999.  
MÁRIO COVAS  
Teresa Roserley Neubauer da Silva Secretária da Educação  
Celino Cardoso Secretário-Chefe da Casa Civil  
Antonio Angarita Secretário do Governo e Gestão Estratégica  
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 5 de maio de 1999.  
 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

65 |  
 

LEI N. 10.856, DE 31 DE AGOSTO DE 2001 

(Projeto de lei nº 965/99, do deputado Dimas Ramalho - PPS) 
 

Cria o Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas públicas do Estado de São Paulo e dá outras 
providências 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do § 7.º do Artigo 28 da 
Constituição do Estado, a seguinte lei: 
Artigo 1.º - Fica criado o Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas públicas do Estado de São Paulo. 
Artigo 2.º - O programa de que trata esta lei tem por objetivo promover a educação ambiental da 
comunidade das escolas públicas estaduais. 
 
Artigo 3.º - A Secretaria da Educação deve administrar (vetado) o programa em todas as escolas públicas 
estaduais e, para cumprir tais deveres: 
I - poderá fazer parcerias com organizações não governamentais, incluindo associações de pais e mestres 
e grêmios estudantis; 
II - vetado; 
III - deverá fazer parcerias com os Poderes Públicos Municipais, para garantir um destino final, 
ambientalmente adequado, ao lixo coletado nas escolas públicas estaduais. 
Artigo 4.º - Vetado. 
Artigo 5.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 31 de agosto de 2001. 
GERALDO ALCKMIN 
Teresa Roserley Neubauer da Silva 
Secretária da Educação 
João Caramez 
Secretário-Chefe da Casa Civil Antônio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 31 de agosto de 2001. 
LEI Nº 12.047, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005 
(Projeto de lei nº 245/2004, do deputado Mário Reali - PT) 
Institui Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal ou 
Animal e Uso Culinário 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica instituído o Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de 
Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário, mediante a adoção de medidas estratégicas de controle 
técnico, para não se incidir na proibição de lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou 
no solo, consoante os termos da Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976 regulamentada pelo 
Decreto 8.468, de 8 de setembro de 1976, e com as finalidades de: 
I - não acarretar prejuízos à rede de esgotos; 
II - evitar a poluição dos mananciais; 
III - informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de óleos e gorduras de 
origem animal ou vegetal na rede de esgoto e as vantagens múltiplas dos processos de reciclagem; 
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IV - incentivar a prática da reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e uso culinário, 
doméstico, comercial ou industrial, mediante suporte técnico, incentivo fiscal e concessão de linhas de 
crédito para pequenas empresas, que operem na área de coleta e reciclagem pertinentes; 
V - favorecer a exploração econômica da reciclagem de óleos e gorduras de origem animal ou vegetal e 
de uso culinário, desde a coleta, transporte e revenda, até os processos industriais de transformação, de 
maneira a gerar empregos e renda a pequenas empresas. 
§ 1º - Entende-se por Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem 
Vegetal ou Animal e Uso Culinário, para os fins desta lei, a otimização das ações governamentais e não-
governamentais, buscando a participação do empresariado e das organizações sociais, com o objetivo 
maior de: 
1 - conceder apoio estratégico e aprimorar a atividade econômica da reciclagem de matéria residual de 
gorduras de uso alimentar; 
2 - buscar o cumprimento de metas de proteção ao meio ambiente, informação aos consumidores e 
conscientização da sociedade a respeito de: danos provenientes do descarte residual no meio ambiente; 
e das vantagens da prática de sua reutilização em escala industrial. 
§ 2º - O programa de que trata esta lei, determinará e patrocinará estudos, desenvolvimento de 
projetos e outras medidas, voltadas ao atendimento das finalidades elencadas nos incisos deste artigo 
1º, especialmente no tocante a seu suporte técnico e financeiro. 
Artigo 2º - Constituem diretrizes do Programa: 
I - discussão, desenvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e programas, que atendam às 
finalidades desta lei, reconhecendo-as como fundamentais para o bom funcionamento da rede de 
esgotos, bem como da preservação dos mananciais; 
II - busca e incentivo à cooperação dentre União, Estados, Municípios e organizações sociais; 
III - estímulo à pequena empresa e ao cooperativismo; 
IV - estabelecimento de projetos de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e uso 
alimentar, e de proteção ao meio ambiente, enfocando, principalmente, os efeitos da poluição em 
decorrência do descarte residual de gorduras culinárias; 
V - atuação no mercado, através de mecanismos tributários e de fiscalização, procurando incentivar-se 
as práticas de coleta e reciclagem de óleos e gorduras de uso culinário, ampliando-as em larga escala; 
VI - execução de medidas para evitar a poluição decorrente do descarte de óleos e gorduras de origem 
animal ou vegetal e uso culinário na rede de esgotos, exigindo-se da indústria e comércio a efetiva 
participação em projetos a serem desenvolvidos e executados para os fins desta lei; 
VII - instalação e administração de postos de coleta; 
VIII - manutenção permanente de fiscalização sobre indústria de alimentos, hotéis, restaurantes e 
similares, para os fins desta lei; 
IX - promoção permanente de ações educativas, com vistas aos fins desta lei; 
X - participação de consumidores e da sociedade, por seus representantes, nas discussões que 
antecederem o planejamento da implementação do programa; 
XI - estímulo e apoio às iniciativas não-governamentais voltadas à reciclagem, bem como a outras ações 
ligadas às diretrizes de política ambiental de que trata esta lei; 
XII - promoção de campanhas de conscientização da opinião pública, inclusive de usuários domésticos, 
visando a despertar a solidariedade e a união de esforços em prol dos objetivos desta lei; 
XIII - realização freqüente de diagnósticos técnicos junto aos consumidores de óleo e demais gorduras 
de uso culinário, especialmente em escala comercial e industrial; 
XIV - realização de campanhas educativas permanentes voltadas ao consumidor domiciliar. 
Parágrafo único - Todos os projetos e ações voltados ao cumprimento das diretrizes estabelecidas nos 
incisos anteriores serão amplamente divulgados, de forma a propiciar a efetiva participação da 
sociedade civil. 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

67 |  
 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 21 de setembro de 2005 
GERALDO ALCKMIN 
Mauro Guilherme Jardim Arce 
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
José Goldemberg 
Secretário do Meio Ambiente 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 21 de setembro de 2005. 
Assembleia Legislativa de São Paulo  
 

LEI Nº 12.288, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. 

(Projeto de lei nº 871/2005, do Deputado João Caramez - PSDB) 
Dispõe sobre a eliminação con-trolada dos PCBs e dos seus resíduos, a descontaminação e da eliminação 
de transformadores, capacitores e demais equipamento elétricos que contenham PCBs, e dá 
providências correlatas. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
CAPÍTULO I  
Das Disposições Preliminares 
Artigo 1º - As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam ou tenham sob sua guarda transformadores, 
capacitores e demais equipamentos elétricos contendo PCBs, bem como óleos ou outros materiais 
contaminados por PCBs, ficam obrigadas a providenciar a sua eliminação progressiva até 2020, de 
acordo com os critérios estabelecidos nesta lei. 
Artigo 2º - Para efeito do disposto nesta lei, consideram-se: 
I - "PCBs" - bisfenilas policloradas, substância sintética constituinte de óleos isolantes utilizados em 
transformadores, capacitores e outros equipamentos elétricos; comercialmente conhecida como Ascarel 
ou Askarel, dentre outras denominações, tais como Aroclor, Pyralene, Clorophen, Inerteen, Asbetol e 
Kneclor; 
II - "Resíduos de PCBs" ou "material contaminado por PCBs" - todo material sólido, líquido ou pastoso 
que contenha teor de PCBs superior a 0,005% em peso (50mg/kg), quando analisado segundo os 
critérios da Norma ABTN NBR 13882; 
III - "Detentor de PCBs" - qualquer pessoa física ou jurídica que utilize ou tenha sob sua guarda PCBs 
e/ou seus resíduos, e/ou equipamentos que contenham PCBs, independentemente de sua origem; 
IV - "Destinação Final" - a eliminação dos PCBs e de seus resíduos, através do seu processamento 
industrial e conseqüente destruição via incineração ou descontaminação (sólidos ou líquidos) a níveis de 
PCBs inferiores a 0,005% em peso (50mg/kg), quando analisado segundo os critérios da Norma ABTN 
NBR 13882, obrigatoriamente em unidades industriais devidamente licenciadas ambientalmente para 
este fim específico, a partir de EIA/RIMA, pelos seus respectivos órgãos de controle ambiental; 

http://www.al.sp.gov.br/
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V - "Equipamentos elétricos selados" - transformadores, capacitores e outros equipamentos elétricos 
que não apresentam dispositivos que permitam a drenagem do seu óleo isolante ou substituição do 
mesmo por outro tipo de óleo ou a compensação do seu nível; 
VI - "Equipamentos elétricos isentos de PCBs" - transformadores, capacitores e outros equipamentos 
elétricos cujo líquido isolante contenha teores de PCBs inferiores ao limite de quantificação do método 
de ensaio, quando ensaiados conforme a ABNT NBR 13882. 
CAPÍTULO II 
Dos Prazos 
Artigo 3º - A Destinação Final dos transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos 
contaminados com PCBs, que se encontram em operação e instalados em logradouros públicos, tais 
como, metrô, hospitais, salas de espetáculos, estádios de futebol, bancos, prédios públicos, etc., deve 
ser processada o mais breve possível, não devendo ultrapassar o mês de dezembro de 2010. 
Artigo 4º - Os Detentores de PCBs e seus resíduos, de transformadores, capacitores e demais 
equipamentos elétricos contaminados com PCBs, que estejam fora de operação, mesmo permanecendo 
instalados no seu local de origem e/ou armazenados, deverão ter a sua Destinação Final até dezembro 
de 2008. 
Artigo 5º - Os transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos contaminados com PCBs, 
que forem desativados por atingirem o final da sua vida útil, ou por qualquer outro motivo, deverão ter 
a sua Destinação Final processada, no máximo, após 3 anos da data da sua desativação, não podendo 
ultrapassar dezembro de 2020. 
Artigo 6º - Os demais transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos contaminados com 
PCBs, que não se enquadrarem nas condições previstas nos artigos 3º a 5º, deverão ter a sua Destinação 
Final até dezembro de 2020. 
CAPÍTULO III 
Dos Inventários e da Programação de Eliminação 
Artigo 7º - Os Detentores de PCBs deverão elaborar um inventário, a ser enviado ao órgão competente 
do Estado, num prazo máximo de 180 dias, a contar da publicação desta lei, juntamente com a 
programação de eliminação dos materiais inventariados, observados os prazos estabelecidos no 
Capítulo II. 
I - Os Detentores de transformadores e capacitores e demais equipamentos elétricos "selados" e não 
violados deverão elaborar um inventário dos mesmos, com os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço e CNPJ do Detentor; 
b) Localização e descrição do equipamento, com informações se está ou não desativado e se contem 
óleo isolante a base de PCBs, indicado na sua placa de identificação; 
c) Fabricante e data de fabricação; 
d) Data do inventário; 
II - Os Detentores de transformadores de uma maneira geral, e demais equipamentos elétricos não 
"selados" ou "selados", mas violados, sendo, portanto, passíveis de estarem contaminados com PCBs, 
deverão elaborar um inventário dos mesmos, com os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço e CNPJ do Detentor; 
b) Localização e descrição do equipamento, com informações se está ou não desativado e se contém 
óleo isolante a base de PCBs, indicado na sua placa de identificação; 
c) Teor de PCBs no óleo isolante, determinado segundo os critérios da Norma ABNT NBR 13882, por 
laboratório devidamente habilitados para este fim; 
d) Fabricante e data de fabricação; 
e) Data do inventário; 
III - Os Detentores dos demais resíduos de PCBs que não se enquadrarem no estabelecido nos incisos I e 
II deste artigo, tais como; óleos isolantes a base de PCBs, outros óleos e demais líquidos contaminados 
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com PCBs, bem como os materiais sólidos e pastosos contaminados com PCBs (solos, britas, EPIs, 
materiais absorventes, tambores e outros) deverão elaborar um inventário dos mesmos, com os 
seguintes elementos: 
a) Nome, endereço e CNPJ do Detentor; 
b) Quantificação dos resíduos; 
c) Localização e descrição do tipo de resíduo ( óleo, solo, brita, EPI, e outros); 
d) Acondicionamento e descrição da condição em que se encontram; 
e) Data do inventário. 
Parágrafo único - As análises para a identificação do teor de PCBs, realizadas anteriormente à 
publicação desta lei, serão consideradas válidas, desde que tenham ocorrido em data posterior à última 
manutenção do equipamento em questão ou à qualquer intervenção no óleo isolante, tais como; 
complementação do nível, regeneração e/ou substituição total ou parcial do mesmo. 
Artigo 8º - A contar da data da entrega do primeiro inventário, a cada 3 (três) anos o mesmo deve ser 
refeito, atualizado e encaminhado ao órgão competente do Estado, observado o disposto no artigo 7º. 
Artigo 9º - Periodicamente serão realizadas pelo órgão de controle ambiental do Estado vistorias nas 
instalações dos Detentores de resíduos de PCBs, para constatação da veracidade das informações 
apresentadas nos inventários de que trata este Capítulo. 
Artigo 10 - Os Detentores de PCBs e de seus resíduos, de transformadores, capacitores e demais 
equipamentos elétricos contaminados com PCBs, deverão proceder a sua eliminação em unidades de 
Destinação Final, de acordo com a Programação previamente elaborada, observados os critérios de 
prioridade e proporcionalidade. 
§ 1º - Pelo critério de prioridade, aqueles que representarem maior potencial de risco ao meio ambiente 
e à saúde humana, pelas suas condições de conservação, local e demais fatores de risco, deverão ser 
priorizados na programação de Destinação Final. 
§ 2º - Pelo critério de proporcionalidade, a quantidade mínima anual a ter Destinação Final não poderá 
ser inferior ao valor correspondente ao total do passivo dividido pelo prazo definido para a sua total 
eliminação, de que trata o Capítulo II desta lei. 
CAPÍTULO IV  
Da Destinação Final 
Artigo 11 - Excepcionalmente para os transformadores originalmente fabricados com óleos isolantes 
"isentos de PCBs", que tiveram o seu óleo contaminado por PCBs, por qualquer motivo que seja, com 
teor de PCBs superior a 50mg/kg e inferior a 500mg/kg, segundo os critérios da Norma ABNT NBR 
13882, a Destinação Final do óleo isolante deverá ser feita por incineração e ou descontaminação a 
valores inferiores a 50mg/kg. 
Parágrafo único - Os materiais sólidos, constituintes da carcaça e parte ativa, permeáveis e 
impermeáveis, somente estarão dispensados da Destinação Final de que trata esta Lei, se os mesmos 
apresentarem teor de PCBs inferior a 50mg/kg, quando analisado segundo os critérios da Norma ABNT 
NBR 13882, por laboratórios devidamente habilitados para este fim. 
Artigo 12 - Fica expressamente proibida tanto a saída como a entrada em todo Estado de São Paulo de 
qualquer resíduo de PCBs, transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos contaminados 
com PCBs, que não seja para a sua Destinação Final, de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei, 
em especial no inciso IV do artigo 2º. 
CAPITULO V 
Do Gerenciamento dos Passivos de PCBs 
Artigo 13 - Após a entrega dos inventários de resíduos de que trata o Capítulo III, caberá ao órgão de 
controle ambiental estadual disponibilizar publicamente, sem a identificação dos Detentores dos 
Resíduos de PCBs, um inventário consolidado, com o objetivo de: 
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I - permitir que as Empresas de Destinação Final de resíduos de PCBs possam adequar suas capacidades 
de processamento para que o prazo final de eliminação seja respeitado, e; 
II - permitir que os fabricantes de transformadores e capacitores atendam à demanda de novos 
equipamentos que deverão substituir os que serão desativados. 
Artigo 14 - Além da publicação de que trata o artigo 13, a cada período de renovação do inventário por 
parte dos Detentores de resíduos de PCBs, o órgão de controle ambiental do Estado promoverá, se 
necessário, ações corretivas para que o prazo final da eliminação dos resíduos de PCBs seja atendido. 
CAPÍTULO VI  
Das Restrições e Proibições de Comércio de Equipamentos Elétricos e dos Serviços de Regeneração de 
Óleos Isolantes 
Artigo 15 - Fica expressamente proibida a comercialização, para qualquer finalidade, de 
transformadores e capacitores elétricos não "selados", e os "selados" violados, sem a comprovação 
formal de que o óleo isolante contido nesses equipamentos não apresentam teor de PCBs superiores a 
50mg/kg, quando analisado segundo os critérios da Norma ABNT NBR 13882, por laboratório 
devidamente habilitado para este fim. 
Parágrafo único - Da Nota Fiscal da operação comercial deverá constar o teor de PCBs do equipamento, 
bem como o nome e CNPJ do laboratório que atestou o seu teor, com a respectiva data da análise, 
nome e CRQ do analista. 
Artigo 16 - O disposto nesta lei se aplica às Empresas de Leilão, nos mesmos termos que aos demais 
Detentores de resíduos de PCBs, independentemente da origem dos seus passivos de PCBs, que ficam 
obrigadas a manter em seus arquivos todas as Notas Fiscais de compra e venda, observado o 
estabelecido no parágrafo único do artigo 15. 
Artigo 17 - Exceto os óleos isolantes novos, produzidos e comercializados pelos seus fabricantes, 
importadores e/ou seus representantes e distribuidores autorizados, fica expressamente proibida a 
comercialização, em qualquer modalidade, de óleos dielétricos isolantes usados provenientes ou não de 
transformadores, com teor de PCBs superior a 50mg/kg, quando analisado segundo os critérios da 
Norma ABNT NBR 13882. 
Parágrafo único - A comercialização de óleos isolantes usados somente será permitida se constar na 
Nota Fiscal; nome e CNPJ do laboratório que determinou o teor de PCBs, inferior a 50mg/kg, com a 
respectiva data da análise, nome e CRQ do analista. 
Artigo 18 - Fica expressamente proibido o processo de regeneração das propriedades dielétricas de 
óleos isolantes, que apresentem teor de PCBs superiores a 50mg/kg, quando analisado segundo os 
critérios da Norma ABNT NBR 13882, quer seja em instalações industriais fixas ou móveis. 
§ 1º - Quando o teor de PCBs for inferior a 50mg/kg, deverá constar da Nota Fiscal de envio do óleo para 
as empresas de regeneração o nome e CNPJ do laboratório que determinou o teor de PCBs, com a 
respectiva data da análise, nome e CRQ do analista. 
§ 2º - Todo óleo isolante proveniente de Empresas de Regeneração de óleo isolante, quer seja de 
unidades fixas ou móveis, quando vendido ou devolvido ao seu cliente original, deverá ser 
acompanhado por Nota Fiscal constando o nome e CNPJ do laboratório que determinou o teor de PCBs 
inferior a 50mg/kg, com a respectiva data, nome e CRQ do analista. 
§ 3º - Excepcionalmente, o processo de regeneração de óleos isolantes com teor superior de PCBs a 
50mg/kg, poderá ser realizado por empresas devidamente licenciadas pelo órgão de controle ambiental 
do Estado, que detenham, além do processo de regeneração, o de descontaminação, quer seja em 
instalações industriais fixas ou móveis, que garantam a devolução do óleo isolante ao seu cliente original 
e/ou a venda do mesmo, com teor de PCBs inferior a 50mg/kg, acompanhado de Nota Fiscal onde 
conste o nome e CNPJ do laboratório que determinou o teor de PCBs, com a respectiva data, nome e 
CRQ do analista. 
CAPÍTULO VII  
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Das Penalidades 
Artigo 19 - As infrações às disposições desta lei, bem como de seu regulamento, sujeitarão a quem 
concorrer para a sua prática ou dela se beneficiar à pena de advertência ou multa, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente de crimes ambientais. 
Artigo 20 - Para efeito de aplicação das penalidades, as infrações classificam-se em três categorias: 
I - natureza grave, punida com multa no valor correspondente a 250 (duzentos e cinqüenta) Unidades 
Fiscais do Estado - UFESPs por tonelada de resíduo de PCBs declarado ou quantificado pelo órgão 
ambiental do Estado. 
II - natureza média, punida com multa de valor correspondente a 170 Unidades Fiscais do Estado - 
UFESPs por tonelada de resíduo de PCBs declarado ou quantificado pelo órgão ambiental do Estado. 
III - natureza leve, punida com advertência.  
§ 1º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP do dia de seu efetivo pagamento; 
§ 2º - Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar-se para o cálculo da multa o índice que a substituir; 
§ 3º - Nos casos de reincidência, caracterizados pelo cometimento de nova infração da mesma natureza, 
a multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta, cumulativamente; 
§ 4º - No caso de reincidência de infração de natureza leve, poderá ser aplicada multa no valor 
correspondente à infração de natureza média. 
Artigo 21 - Constituem infrações de natureza grave: 
I - Entrega do inventário e programação da eliminação com informações incorretas ou falsas; 
II - Emissão de análises químicas incorretas ou falsas; 
III - Emissão de Notas Fiscais com informações incorretas ou falsas; 
IV - Não observância da programação de eliminação; 
V - Destinação Final em desconformidade com o disposto nesta lei; 
VI - Comercialização de PCBs e seus resíduos, transformadores, capacitores e demais equipamentos 
elétricos contendo PCBs, bem como a regeneração de óleos isolantes em desacordo com o estabelecido 
nesta lei. 
Artigo 22 - Constitui infração de natureza média a não entrega do inventário e da programação da 
eliminação no prazo estabelecido por esta lei. 
Artigo 23 - Constitui infração de natureza leve qualquer outra irregularidade que denote a negligência 
ou imprudência do detentor no cumprimento do estabelecido nesta lei.  
Artigo 24 - A fiscalização das atividades e a aplicação das multas decorrentes de infração a esta lei ficam 
a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública Estadual, previstos em regulamento, nas suas 
respectivas áreas de atribuição, sem prejuízo da competente responsabilização penal, quando for o 
caso. 
Artigo 25 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 22 de fevereiro de 2006. 
Geraldo Alckmin 
Mauro Guilherme Jardim Arce 
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 
José Goldemberg 
Secretário do Meio Ambiente 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 22 de fevereiro de 2006 
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LEI Nº 12.300, DE 16 DE MARÇO DE 2006 

(Projeto de lei nº 326/2005, do Deputado Arnaldo Jardim - PPS e outros) 
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
TÍTULO I 
Da Política Estadual De Resíduos Sólidos 
 
CAPÍTULO I 
Dos Princípios e Objetivos 
  
Artigo 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes, 
objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à 
prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à 
promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São 
Paulo. 
Artigo 2º - São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que leve em consideração as variáveis ambientais, 
sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública; 
II - a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da articulação entre Poder Público, 
iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil; 
III - a cooperação interinstitucional com os órgãos da União e dos Municípios, bem como entre 
secretarias, órgãos e agências estaduais; 
IV - a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 
V - a prevenção da poluição mediante práticas que promovam a redução ou eliminação de resíduos na 
fonte geradora; 
VI - a minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de 
reutilização, reciclagem, redução e recuperação; 
VII - a garantia da sociedade ao direito à informação, pelo gerador, sobre o potencial de degradação 
ambiental dos produtos e o impacto na saúde pública; 
VIII - o acesso da sociedade à educação ambiental; 
IX - a adoção do princípio do poluidor-pagador; 
X - a responsabilidade dos produtores ou importadores de matérias-primas, de produtos intermediários 
ou acabados, transportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, catadores, coletores, 
administradores e proprietários de área de uso público e coletivo e operadores de resíduos sólidos em 
qualquer das fases de seu gerenciamento; 
XI - a atuação em consonância com as políticas estaduais de recursos hídricos, meio ambiente, 
saneamento, saúde, educação e desenvolvimento urbano; 
XII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico, gerador de 
trabalho e renda; 
Artigo 3º - São objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - o uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais; 
II - a preservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde pública e a recuperação das 
áreas degradadas por resíduos sólidos; 
III - reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos, evitar os problemas ambientais e de saúde 
pública por eles gerados e erradicar os "lixões", "aterros controlados" , "bota-foras" e demais 
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destinações inadequadas; 
IV - promover a inclusão social de catadores, nos serviços de coleta seletiva; 
V - erradicar o trabalho infantil em resíduos sólidos promovendo a sua integração social e de sua família; 
VI - incentivar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de soluções consorciadas e a solução 
conjunta dos problemas de gestão de resíduos de todas as origens; 
VII - fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios. 
Parágrafo único - Para alcançar os objetivos colimados, caberá ao Poder Público, em parceria com a 
iniciativa privada: 
1. articular, estimular e assegurar as ações de eliminação, redução, reutilização, reciclagem, 
recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; 
2. incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas tecnologias de 
reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, inclusive de prevenção à poluição; 
3. incentivar a informação sobre o perfil e o impacto ambiental de produtos através da autodeclaração 
na rotulagem, análise de ciclo de vida e certificação ambiental; 
4. promover ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os materiais recicláveis e 
reciclados; 
5. incentivar ações que visem ao uso racional de embalagens; 
6. instituir linhas de crédito e financiamento para a elaboração e implantação de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
7. instituir programas específicos de incentivo para a implantação de sistemas ambientalmente 
adequados de tratamento e disposição final de resíduos sólidos; 
8. promover a implantação, em parceria com os Municípios, instituições de ensino e pesquisa e 
organizações não-governamentais, de programa estadual de capacitação de recursos humanos com 
atuação na área de resíduos sólidos; 
9. incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas e associações de catadores de materiais 
recicláveis que realizam a coleta e a separação, o beneficiamento e o reaproveitamento de resíduos 
sólidos reutilizáveis ou recicláveis; 
10. promover ações que conscientizem e disciplinem os cidadãos para o adequado uso do sistema de 
coleta de resíduos sólidos urbanos; 
11. assegurar a regularidade, continuidade e universalidade nos sistemas de coleta, transporte, 
tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos; 
12. criar incentivos aos Municípios que se dispuserem a implantar, ou a permitir a implantação, em seus 
territórios, de instalações licenciadas para tratamento e disposição final de resíduos sólidos, oriundos de 
quaisquer outros Municípios; 
13. implantar Sistema Declaratório Anual para o controle da geração, estocagem, transporte e 
destinação final de resíduos industriais; 
14. promover e exigir a recuperação das áreas degradadas ou contaminadas por gerenciamento 
inadequado dos resíduos sólidos mediante procedimentos específicos fixados em regulamento; 
15. promover a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, apoiando a concepção, 
implementação e gerenciamento dos sistemas de resíduos sólidos com participação social e 
sustentabilidade. 
 
CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS 
  
Artigo 4º - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - o planejamento integrado e compartilhado do gerenciamento dos resíduos sólidos; 
II - os Planos Estadual e Regionais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
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III - os Planos dos Geradores; 
IV - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos; 
V - o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos; 
VI - o termo de compromisso e termo de ajustamento de conduta; 
VII - os acordos voluntários ou propostos pelo Governo, por setores da economia; 
VIII - o licenciamento, a fiscalização e as penalidades; 
IX - o monitoramento dos indicadores da qualidade ambiental; 
X - o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados prioritariamente às práticas de prevenção 
da poluição, à minimização dos resíduos gerados e à recuperação de áreas degradadas e remediação de 
áreas contaminadas por resíduos sólidos; 
XI - os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem as práticas de prevenção da poluição e 
de minimização dos resíduos gerados e a recuperação de áreas degradadas e remediação de áreas 
contaminadas por resíduos sólidos; 
XII - as medidas fiscais, tributárias, creditícias e administrativas que inibam ou restrinjam a produção de 
bens e a prestação de serviços com maior impacto ambiental; 
XIII - os incentivos à gestão regionalizada dos resíduos sólidos; 
XIV - as linhas de financiamento de fundos estaduais; 
XV - a divulgação de dados e informações incluindo os programas, as metas, os indicadores e os 
relatórios ambientais; 
XVI - a disseminação de informações sobre as técnicas de prevenção da poluição, de minimização, de 
tratamento e destinação final de resíduos; 
XVII - a educação ambiental; 
XVIII - a gradação de metas, em conjunto com os setores produtivos, visando à redução na fonte e à 
reciclagem de resíduos que causem riscos à saúde pública e ao meio ambiente; 
XIX - o incentivo à certificação ambiental de produtos; 
XX - o incentivo à autodeclaração ambiental na rotulagem dos produtos; 
XXI - o incentivo às auditorias ambientais; 
XXII - o incentivo ao seguro ambiental; 
XXIII - o incentivo mediante programas específicos para a implantação de unidades de coleta, triagem, 
beneficiamento e reciclagem de resíduos; 
XXIV - o incentivo ao uso de resíduos e materiais reciclados como matéria-prima; 
XXV - o incentivo a pesquisa e a implementação de processos que utilizem as tecnologias limpas. 
 
CAPÍTULO III 
Das Definições 
  
Artigo 5º - Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
I - resíduos sólidos: os materiais decorrentes de atividades humanas em sociedade, e que se apresentam 
nos estados sólido ou semi-sólido, como líquidos não passíveis de tratamento como efluentes, ou ainda 
os gases contidos; 
II - prevenção da poluição ou redução na fonte: a utilização de processos, práticas, materiais, produtos 
ou energia que evitem ou minimizem a geração de resíduos na fonte e reduzam os riscos para a saúde 
humana e para o meio ambiente; 
III - minimização dos resíduos gerados: a redução, ao menor volume, quantidade e periculosidade 
possíveis, dos materiais e substâncias, antes de descartá-los no meio ambiente; 
IV - gestão compartilhada de resíduos sólidos: a maneira de conceber, implementar e gerenciar sistemas 
de resíduos, com a participação dos setores da sociedade com a perspectiva do desenvolvimento 
sustentável; 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

75 |  
 

V - gestão integrada de resíduos sólidos: a maneira de conceber, implementar, administrar os resíduos 
sólidos considerando uma ampla participação das áreas de governo responsáveis no âmbito estadual e 
municipal; 
VI - unidades receptoras de resíduos: as instalações licenciadas pelas autoridades ambientais para a 
recepção, segregação, reciclagem, armazenamento para futura reutilização, tratamento ou destinação 
final de resíduos; 
VII - aterro sanitário: local utilizado para disposição final de resíduos urbanos, onde são aplicados 
critérios de engenharia e normas operacionais especiais para confinar esses resíduos com segurança, do 
ponto de vista de controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública; 
VIII - aterro industrial: técnica de disposição final de resíduos sólidos perigosos ou não perigosos, que 
utiliza princípios específicos de engenharia para seu seguro confinamento, sem causar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança, e que evita a contaminação de águas superficiais, pluviais e subterrâneas, e 
minimiza os impactos ambientais; 
IX - área contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contém 
quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde 
humana, ao meio ambiente e a outro bem a proteger; 
X - área degradada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que por ação humana teve 
as suas características ambientais deterioradas; 
XI - remediação de área contaminada: adoção de medidas para a eliminação ou redução dos riscos em 
níveis aceitáveis para o uso declarado; 
XII - co-processamento de resíduos em fornos de produção de clínquer: técnica de utilização de resíduos 
sólidos industriais a partir do seu processamento como substituto parcial de matéria-prima ou 
combustível, no sistema forno de produção de clínquer, na fabricação do cimento; 
XIII - reciclagem: prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados com a necessidade de 
tratamento para alterar as suas características físico-químicas; 
XIV - unidades geradoras: as instalações que por processo de transformação de matéria-prima, 
produzam resíduos sólidos de qualquer natureza; 
XV - aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes: área onde são empregadas técnicas de 
disposição de resíduos da construção civil classe A, conforme classificação específica, e resíduos inertes 
no solo, visando à reservação de materiais segregados, de forma a possibilitar o uso futuro dos materiais 
e/ou futura utilização da área, conforme princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume 
possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente; 
XVI - resíduos perigosos: aqueles que em função de suas propriedades químicas, físicas ou biológicas, 
possam apresentar riscos à saúde pública ou à qualidade do meio ambiente; 
XVII - reutilização: prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados na forma em que se 
encontram sem necessidade de tratamento para alterar as suas características físico-químicas; 
XVIII - deposição inadequada de resíduos: todas as formas de depositar, descarregar, enterrar, infiltrar 
ou acumular resíduos sólidos sem medidas que assegurem a efetiva proteção ao meio ambiente e à 
saúde pública; 
XIX - coleta seletiva: o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos, previamente selecionados nas 
fontes geradoras, com o intuito de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento ou 
outras destinações alternativas. 
Artigo 6º - Nos termos desta lei, os resíduos sólidos enquadrar-se-ão nas seguintes categorias: 
I - resíduos urbanos: os provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços, da varrição, de podas e da limpeza de vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem 
urbana passíveis de contratação ou delegação a particular, nos termos de lei municipal; 
II - resíduos industriais: os provenientes de atividades de pesquisa e de transformação de matérias-
primas e substâncias orgânicas ou inorgânicas em novos produtos, por processos específicos, bem como 
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os provenientes das atividades de mineração e extração, de montagem e manipulação de produtos 
acabados e aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito e de administração das indústrias e 
similares, inclusive resíduos provenientes de Estações de Tratamento de Água - ETAs e Estações de 
Tratamento de Esgosto - ETEs; 
III - resíduos de serviços de saúde: os provenientes de qualquer unidade que execute atividades de 
natureza médico-assistencial humana ou animal; os provenientes de centros de pesquisa, 
desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde; medicamentos e imunoterápicos 
vencidos ou deteriorados; os provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal; e os 
provenientes de barreiras sanitárias; 
IV - resíduos de atividades rurais: os provenientes da atividade agropecuária, inclusive os resíduos dos 
insumos utilizados; 
V - resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários, e ferroviários, postos de 
fronteira e estruturas similares: os resíduos sólidos de qualquer natureza provenientes de embarcação, 
aeronave ou meios de transporte terrestre, incluindo os produzidos nas atividades de operação e 
manutenção, os associados às cargas e aqueles gerados nas instalações físicas ou áreas desses locais; 
VI - resíduos da construção civil - os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, 
compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e 
fiação elétrica, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
Parágrafo único - Os resíduos gerados nas operações de emergência ambiental, em acidentes dentro ou 
fora das unidades geradoras ou receptoras de resíduo, nas operações de remediação de áreas 
contaminadas e os materiais gerados nas operações de escavação e dragagem deverão ser previamente 
caracterizados e, em seguida encaminhados para destinação adequada. 
Artigo 7º - Os resíduos sólidos que, por suas características exijam ou possam exigir sistemas especiais 
para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a 
evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, serão definidos pelos órgãos estaduais competentes. 
 
TÍTULO II 
Da Gestão dos Resíduos Sólidos 
 
CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 
  
Artigo 8º - As unidades geradoras e receptoras de resíduos deverão ser projetadas, implantadas e 
operadas em conformidade com a legislação e com a regulamentação pertinente, devendo ser 
monitoradas de acordo com projeto previamente aprovado pelo órgão ambiental competente. 
Artigo 9º - As atividades e instalações de transporte de resíduos sólidos deverão ser projetadas, 
licenciadas, implantadas e operadas em conformidade com a legislação em vigor, devendo a 
movimentação de resíduos ser monitorada por meio de registros rastreáveis, de acordo com o projeto 
previamente aprovado pelos órgãos previstos em lei ou regulamentação específica. 
Artigo 10 - As unidades receptoras de resíduos de caráter regional e de uso intermunicipal terão 
prioridade na obtenção de financiamentos pelos organismos oficiais de fomento. 
Artigo 11 - vetado. 
Artigo 12 - Os governos estadual e municipais, consideradas as suas particularidades, deverão incentivar 
e promover ações que visem a reduzir a poluição difusa por resíduos sólidos. 
Artigo 13 - A gestão dos resíduos sólidos urbanos será feita pelos Municípios, de forma, 
preferencialmente, integrada e regionalizada, com a cooperação do Estado e participação dos 
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organismos da sociedade civil, tendo em vista a máxima eficiência e a adequada proteção ambiental e à 
saúde pública. 
Parágrafo único - Nas regiões metropolitanas, as soluções para gestão dos resíduos sólidos deverão 
seguir o plano metropolitano de resíduos sólidos com participação do Estado, Municípios e da sociedade 
civil. 
Artigo 14 - São proibidas as seguintes formas de destinação e utilização de resíduos sólidos: 
I - lançamento "in natura" a céu aberto; 
II - deposição inadequada no solo; 
III - queima a céu aberto; 
IV - deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a inundação; 
V - lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, de 
telecomunicações e assemelhados; 
VI - infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de controle ambiental 
estadual competente; 
VII - utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação vigente; 
VIII - utilização para alimentação humana; 
IX - encaminhamento de resíduos de serviços de saúde para disposição final em aterros, sem 
submetêlos previamente a tratamento específico, que neutralize sua periculosidade. 
§ 1º - Em situações excepcionais de emergência sanitária e fitossanitária, os órgãos da saúde e de 
controle ambiental competentes poderão autorizar a queima de resíduos a céu aberto ou outra forma 
de tratamento que utilize tecnologia alternativa. 
§ 2º - vetado. 
Artigo 15 - vetado. 
Artigo 16 - Os responsáveis pela degradação ou contaminação de áreas em decorrência de suas 
atividades econômicas, de acidentes ambientais ou pela disposição de resíduos sólidos, deverão 
promover a sua recuperação ou remediação em conformidade com procedimentos específicos, 
estabelecidos em regulamento. 
Artigo 17 - A importação, a exportação e o transporte interestadual de resíduos, no Estado, dependerão 
de prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. 
Parágrafo único - Os resíduos sólidos gerados no Estado somente poderão ser enviados para outros 
Estados da Federação, mediante prévia aprovação do órgão ambiental do Estado receptor. 
Artigo 18 - A Administração Pública optará, preferencialmente, nas suas compras e contratações, pela 
aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental, que sejam não-perigosos, recicláveis e reciclados, 
devendo especificar essas características na descrição do objeto das licitações, observadas as 
formalidades legais. 
 
CAPÍTULO II 
Dos Planos De Gerenciamento De Resíduos Sólidos 
  
Artigo 19 - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser elaborado pelo gerenciador dos 
resíduos e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde e do meio ambiente, 
constitui documento obrigatoriamente integrante do processo de licenciamento das atividades e deve 
contemplar os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final, bem como a eliminação dos riscos, a proteção à saúde e ao 
ambiente, devendo contemplar em sua elaboração e implementação: 
I - vetado; 
II - as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e no Plano Estadual de 
Saneamento, quando houver; 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

78 |  
 

III - o cronograma de implantação e programa de monitoramento e avaliação das medidas e das ações 
implementadas. 
Parágrafo único - O programa de monitoramento e demais mecanismos de acompanhamento das metas 
dos planos de gerenciamento de resíduos previstos nesta lei serão definidos em regulamento. 
Artigo 20 - O Estado apoiará, de modo a ser definido em regulamento, os Municípios que gerenciarem 
os resíduos urbanos em conformidade com Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos. 
§ 1º - Os Planos referidos no "caput" deverão ser apresentados a cada quatro anos e contemplar: 
1. a origem, a quantidade e a caracterização dos resíduos gerados, bem como os prazos máximos para 
sua destinação; 
2. a estratégia geral do responsável pela geração, reciclagem, tratamento e disposição dos resíduos 
sólidos, inclusive os provenientes dos serviços de saúde, com vistas à proteção da saúde pública e do 
meio ambiente; 
3. as medidas que conduzam à otimização de recursos, por meio da cooperação entre os Municípios, 
assegurada a participação da sociedade civil, com vistas à implantação de soluções conjuntas e ação 
integrada; 
4. a definição e a descrição de medidas e soluções direcionadas: 
a) às praticas de prevenção à poluição; 
b) à minimização dos resíduos gerados, através da reutilização, reciclagem e recuperação; 
c) à compostagem; 
d) ao tratamento ambientalmente adequado; 
5. os tipos e a setorização da coleta; 
6. a forma de transporte, armazenamento e disposição final; 
7. as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de manuseio incorreto ou de acidentes; 
8. as áreas para as futuras instalações de recebimento de resíduos, em consonância com os Planos 
Diretores e legislação de uso e ocupação do solo; 
9. o diagnóstico da situação gerencial atual e a proposta institucional para a futura gestão do sistema; 
10. o diagnóstico e as ações sociais, com a avaliação da presença de catadores nos lixões e nas ruas das 
cidades, bem como as alternativas da sua inclusão social; 
11. as fontes de recursos para investimentos, operação do sistema e amortização de financiamentos. 
§ 2º - O horizonte de planejamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Urbanos deve ser 
compatível com o período de implantação dos seus programas e projetos, ser periodicamente revisado 
e compatibilizado com o plano anteriormente vigente. 
§ 3º - Os Municípios com menos de 10.000 (dez mil) habitantes de população urbana, conforme último 
censo, poderão apresentar Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos simplificados, na forma 
estabelecida em regulamento. 
Artigo 21 - Os gerenciadores de resíduos industriais deverão seguir, na elaboração dos respectivos 
Planos de Gerenciamento, as gradações de metas estabelecidas pelas suas associações representativas 
setoriais e pelo órgão ambiental. 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, entre outros, serão considerados os seguintes setores produtivos: 
1. atividade de extração de minerais; 
2. indústria metalúrgica; 
3. indústria de produtos de minerais não-metálicos; 
4. indústria de materiais de transporte; 
5. indústria mecânica; 
6. indústria de madeira, de mobiliário, e de papel, papelão e celulose; 
7. indústria da borracha; 
8. indústria de couros, peles e assemelhados e de calçados; 
9. indústria química e petroquímica; 
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10. indústria de produtos farmacêuticos, veterinários e de higiene pessoal; 
11. indústria de produtos alimentícios; 
12. indústria de bebidas e fumo; 
13. indústria têxtil e de vestuário, artefatos de tecidos e de viagem; 
14. indústria da construção; 
15. indústria de produção de materiais plásticos; 
16. indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicação; 
17. indústria de embalagens. 
§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais poderá prever a implantação de Bolsas de 
Resíduos, objetivando o reaproveitamento e o gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos, conforme 
definido em regulamento. 
§ 3º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais poderá prever a destinação em centrais 
integradas de tratamento para múltiplos resíduos. 
§ 4º - Os órgãos ambientais competentes poderão, na forma estabelecida em regulamento, exigir a 
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais para efeito de aprovação, avaliação e 
controle. 
Artigo 22 - Os órgãos do meio ambiente e da saúde definirão os estabelecimentos de saúde que estão 
obrigados a apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos. 
Artigo 23 - vetado. 
Artigo 24 - vetado. 
 
CAPÍTULO III 
Dos Resíduos Urbanos 
  
Artigo 25 - Os Municípios são responsáveis pelo planejamento e execução com regularidade e 
continuidade, dos serviços de limpeza, exercendo a titularidade dos serviços em seus respectivos 
territórios. 
Parágrafo único - A prestação dos serviços mencionados no "caput" deverá adequar-se às 
peculiaridades e necessidades definidas pelo Município, nos Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos. 
Artigo 26 - A taxa de limpeza urbana é o instrumento que pode ser adotado pelos Municípios para 
atendimento do custo da implantação e operação dos serviços de limpeza urbana. 
§ 1º - Com vistas à sustentabilidade dos serviços de limpeza urbana, os Municípios poderão fixar os 
critérios de mensuração dos serviços, para efeitos de cobrança da taxa de limpeza urbana, com base, 
entre outros, nos seguintes indicadores: 
1. a classificação dos serviços; 
2. a correlação com o consumo de outros serviços públicos; 
3. a quantidade e freqüência dos serviços prestados; 
4. a avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada região geográfica homogênea; 
5. a autodeclaração do usuário. 
§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais, referentes aos resíduos 
que: 
1. contenham substâncias ou componentes potencialmente perigosos à saúde pública e ao meio 
ambiente; 
2. por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a operação do serviço público de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos. 
Artigo 27 - vetado: 
I - vetado; 
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II - vetado; 
III - vetado. 
Artigo 28 - Os usuários dos sistemas de limpeza urbana deverão acondicionar os resíduos para coleta de 
forma adequada, cabendo-lhes observar as normas municipais que estabelecem as regras para a seleção 
e acondicionamento dos resíduos no próprio local de origem, e que indiquem os locais de entrega e 
coleta. 
§ 1º - Cabe ao Poder Público Municipal, por meio dos órgãos competentes, dar ampla publicidade às 
disposições e aos procedimentos do sistema de limpeza urbana, bem como da forma de triagem e 
seleção, além dos locais de entrega dos resíduos. 
§ 2º - A coleta de resíduos urbanos será feita, preferencialmente, de forma seletiva e com inclusão 
social. 
Artigo 29 - O Estado deve, nos limites de sua competência e atribuições: 
I - promover ações objetivando a que os sistemas de coleta, transporte, tratamentos e disposição final 
de resíduos sólidos sejam estendidos a todos os Municípios e atendam aos princípios de regularidade, 
continuidade, universalidade em condições sanitárias de segurança; 
II - incentivar a implantação, gradativa, nos Municípios da segregação dos resíduos sólidos na origem, 
visando ao reaproveitamento e à reciclagem; 
III - estimular os Municípios a atingirem a autosustentabilidade econômica dos seus sistemas de limpeza 
urbana, mediante orientação para a criação e implantação de mecanismos de cobrança e arrecadação 
compatíveis com a capacidade de pagamento da população; 
IV - fomentar a elaboração de legislação e atos normativos específicos de limpeza urbana nos 
Municípios, em consonância com as políticas estadual e federal; 
V - criar mecanismos que facilitem o uso e a comercialização dos recicláveis e reciclados em todas as 
regiões do Estado; 
VI - incentivar a formação de consórcios entre Municípios com vistas ao tratamento, processamento de 
resíduos e comercialização de materiais recicláveis; 
VII - fomentar parcerias das indústrias recicladoras com o Poder Público e a iniciativa privada nos 
programas de coleta seletiva e no apoio à implantação e desenvolvimento de associações ou 
cooperativas de catadores. 
Artigo 30 - O Estado adotará critérios de elegibilidade para financiamento de projetos, programas e 
sistemas de resíduos sólidos aos Municípios que contemplem ou estejam de acordo com: 
I - as diretrizes e recomendações dos planos regionais e estadual de resíduos sólidos; 
II - a sustentabilidade financeira dos empreendimentos através da demonstração dos instrumentos 
específicos de custeio; 
III - a sustentabilidade técnico-operacional por meio de programas continuados de capacitação e 
educação ambiental; 
IV - vetado. 
 
CAPÍTULO IV 
Dos Resíduos Industriais 
  
Artigo 31 - O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente os perigosos, desde a geração até a 
destinação final, será feito de forma a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde pública, 
com base no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de que trata esta lei. 
Artigo 32 - Compete aos geradores de resíduos industriais a responsabilidade pelo seu gerenciamento, 
desde a sua geração até a sua disposição final, incluindo: 
I - a separação e coleta interna dos resíduos, de acordo com suas classes e características; 
II - o acondicionamento, identificação e transporte interno, quando for o caso; 
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III - a manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem; 
IV - a apresentação dos resíduos à coleta externa, quando cabível, de acordo com as normas pertinentes 
e na forma exigida pelas autoridades competentes; 
V - o transporte, tratamento e destinação dos resíduos, na forma exigida pela legislação pertinente. 
Artigo 33 - O emprego de resíduos industriais perigosos, mesmo que tratados, reciclados ou 
recuperados para utilização como adubo, matéria-prima ou fonte de energia, bem como suas 
incorporações em materiais, substâncias ou produtos, dependerá de prévia aprovação dos órgãos 
competentes, mantida, em qualquer caso, a responsabilidade do gerador. 
§ 1º - O fabricante deverá comprovar que o produto resultante da utilização dos resíduos referidos no 
"caput" deste artigo não implicará risco adicional à saúde pública e ao meio ambiente. 
§ 2° - É vedada a incorporação de resíduos industriais perigosos em materiais, substâncias ou produtos, 
para fins de diluição de substâncias perigosas. 
Artigo 34 - As instalações industriais para o processamento de resíduos são consideradas unidades 
receptoras de resíduos, estando sujeitas às exigências desta lei. 
 
CAPÍTULO V 
Dos Resíduos Perigosos 
  
Artigo 35 - Os resíduos perigosos que, por suas características, exijam ou possam exigir sistemas 
especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, 
de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, deverão receber tratamento diferenciado 
durante as operações de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final. 
Artigo 36 - O licenciamento, pela autoridade de controle ambiental, de empreendimento ou atividade 
que gere resíduo perigoso condicionar-se-á à comprovação de capacidade técnica para o seu 
gerenciamento. 
Artigo 37 - vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado; 
IV - vetado; 
V - vetado; 
VI - vetado. 
Artigo 38 - A coleta e gerenciamento de resíduos perigosos, quando não forem executados pelo próprio 
gerador, somente poderão ser exercidos por empresas autorizadas pelo órgão de controle ambiental 
para tal fim. 
Artigo 39 - O transporte dos resíduos perigosos deverá ser feito com emprego de equipamentos 
adequados, sendo devidamente acondicionados e rotulados em conformidade com as normas nacionais 
e internacionais pertinentes. 
Parágrafo único - Quando houver movimentação de resíduos perigosos para fora da unidade geradora, 
os geradores, transportadores e as unidades receptoras de resíduos perigosos deverão, 
obrigatoriamente, utilizar o Manifesto de Transporte de Resíduos, de acordo com critérios estabelecidos 
pela legislação vigente. 
Artigo 40 - Aquele que executar o transporte de resíduos perigosos deverá verificar, junto aos órgãos de 
trânsito do Estado e dos Municípios, as rotas preferenciais por onde a carga deverá passar, e informar 
ao órgão de controle ambiental estadual o roteiro de transporte. 
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TÍTULO III 
Da Informação 
 
CAPÍTULO I 
Da Informação e da Educação Ambiental 
  
Artigo 41 - O órgão ambiental elaborará e apresentará, anualmente, o Inventário Estadual de Resíduos, 
que constará de: 
I - cadastro de fontes prioritárias, efetiva ou potencialmente, poluidoras, industriais, de transportadoras 
e locais de disposição de resíduos sólidos, especialmente, os industriais e os perigosos; 
II - sistema declaratório; 
III - relação de fontes e substâncias consideradas de interesse. 
Parágrafo único - O inventário referido no "caput" deverá ser, obrigatoriamente, apresentado à 
Assembléia Legislativa do Estado. 
Artigo 42 - Fica assegurado ao público em geral, o acesso às informações relativas a resíduos sólidos 
existentes nos bancos de dados dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta do Estado. 
Artigo 43 - Compete ao Poder Público fomentar e promover a educação ambiental sobre resíduos 
sólidos, inclusive por meio de convênios com entidades públicas e privadas. 
Artigo 44 - Os fabricantes, importadores ou fornecedores de produtos e serviços que gerem resíduo 
potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou ao ambiente devem informar à comunidade sobre os 
riscos decorrentes de seu manejo, de maneira ostensiva e adequada. 
Artigo 45 - Os fabricantes e os importadores de produtos que gerem resíduos potencialmente nocivos 
ao meio ambiente devem informar os consumidores sobre os impactos ambientais deles decorrentes, 
bem como sobre o seu processo de produção, por meio de rotulagem, em conformidade com os 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente. 
 
CAPÍTULO II 
Do Sistema Declaratório Anual 
  
Artigo 46 - As fontes geradoras, os transportadores e as unidades receptoras de resíduos ficam 
obrigadas a apresentar, anualmente, declaração formal contendo as quantidades de resíduos gerados, 
armazenados, transportados e destinados, na forma a ser fixada no regulamento desta lei. 
Artigo 47 - Os geradores e/ou responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos perigosos devem 
informar, anualmente, ou sempre que solicitado pelas autoridades competentes do Estado e do 
Municípios: 
I - a quantidade de resíduos gerados, manipulados, acondicionados, armazenados, coletados, 
transportados ou tratados, conforme cada caso específico, assim como a natureza dos mesmos e sua 
disposição final; 
II - as medidas adotadas com o objetivo de reduzir a quantidade e a periculosidade dos resíduos e de 
aperfeiçoar tecnicamente o seu gerenciamento; 
III - as instalações de que dispõem e os procedimentos relacionados ao gerenciamento de resíduos; 
IV - os dados que forem julgados necessários pelos órgãos competentes. 
 
TÍTULO IV 
Das Responsabilidades, Infrações E Penalidades 
 
CAPÍTULO I 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

83 |  
 

Das Responsabilidades 
  
Artigo 48 - Os geradores de resíduos são responsáveis pela gestão dos mesmos. 
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, equipara-se ao gerador o órgão municipal ou a entidade 
responsável pela coleta, pelo tratamento e pela disposição final dos resíduos urbanos. 
Artigo 49 - No caso de ocorrências envolvendo resíduos que coloquem em risco o ambiente e a saúde 
pública, a responsabilidade pela execução de medidas corretivas será: 
I - do gerador, nos eventos ocorridos em suas instalações; 
II - do gerador e do transportador, nos eventos ocorridos durante o transporte de resíduos sólidos; 
III - do gerador e do gerenciador de unidades receptoras, nos eventos ocorridos nas instalações destas 
últimas. 
§ 1º - Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos acidentais de resíduos deverão ser 
comunicados por qualquer dos responsáveis, imediatamente após o ocorrido, à defesa civil, aos órgãos 
ambiental e de saúde pública competentes. 
§ 2º - O gerador do resíduo derramado, vazado ou despejado acidentalmente deverá fornecer, quando 
solicitado pelo órgão ambiental competente, todas as informações relativas à quantidade e composição 
do referido material, periculosidade e procedimentos de desintoxicação e de descontaminação. 
Artigo 50 - Os geradores e gerenciadores de unidades receptoras de resíduos sólidos deverão requerer, 
junto aos órgãos competentes, registro de encerramento de atividades. 
Parágrafo único - A formalização do pedido de registro a que se refere o "caput" deste artigo deverá, 
para as atividades previstas em regulamento, ser acompanhada de relatório conclusivo de auditoria 
ambiental atestando a qualidade do solo, do ar e das águas na área de impacto do empreendimento. 
Artigo 51 - O gerador de resíduos de qualquer origem ou natureza e seus sucessores respondem pelos 
danos ambientais, efetivos ou potenciais. 
§ 1º - Os geradores dos resíduos referidos, seus sucessores, e os gerenciadores das unidades receptoras, 
em atendimento ao principio do poluidor-pagador, são responsáveis pelos resíduos remanescentes da 
desativação de sua fonte geradora, bem como pela recuperação das áreas por eles contaminadas. 
§ 2º - O gerenciador de unidades receptoras responde solidariamente com o gerador, pelos danos de 
que trata este artigo, quando estes se verificarem em sua instalação. 
Artigo 52 - O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem ou natureza, assim como os seus 
controladores, respondem solidariamente pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais, decorrentes 
de sua atividade, cabendo-lhes proceder, às suas expensas, às atividades de prevenção, recuperação ou 
remediação, em conformidade com a solução técnica aprovada pelo órgão ambiental competente, 
dentro dos prazos assinalados, ou, em caso de inadimplemento, ressarcir, integralmente, todas as 
despesas realizadas pela administração pública para a devida correção ou reparação do dano ambiental. 
Artigo 53 - Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por suas características, 
exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, mesmo 
após o consumo de seus resíduos desses itens, são responsáveis pelo atendimento de exigências 
estabelecidas pelo órgão ambiental. 
Artigo 54 - As unidades de tratamento de resíduos de serviços de saúde somente poderão ser 
licenciadas quando localizadas em áreas em que a legislação de uso e ocupação do solo permitir o uso 
industrial ou quando localizadas dentro de áreas para recepção de resíduos previamente licenciadas. 
Artigo 55 - vetado. 
Parágrafo único - vetado. 
Artigo 56 - Compete ao administrador dos portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, o 
gerenciamento completo dos resíduos sólidos gerados nesses locais. 
Artigo 57 - Na forma desta lei, são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos de construção civil: 
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I - o proprietário do imóvel e/ou do empreendimento; 
II - o construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha poder de decisão na 
construção ou reforma; 
III - as empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta, transporte, beneficiamento e disposição 
de resíduos de construção civil. 
 
CAPÍTULO II 
Das Infrações e Penalidades 
  
Artigo 58 - Constitui infração, para efeitos desta lei, toda ação ou omissão que importe inobservância 
dos preceitos por ela estabelecidos. 
Artigo 59 - As infrações às disposições desta lei, do seu regulamento e dos padrões e exigências técnicas 
dela decorrentes serão sancionadas em conformidade com o disposto nos artigos 28 a 33 da Lei nº 
9.509, de 20 de março de 1997, e legislação pertinente. 
Artigo 60 - Os custos resultantes da aplicação da sanção de interdição temporária ou definitiva correrão 
por conta do infrator. 
Artigo 61 - vetado. 
Artigo 62 - Constatada a infração às disposições desta lei, os órgãos da administração pública 
encarregados do licenciamento e da fiscalização ambientais poderão diligenciar, junto ao infrator, no 
sentido de formalizar termo de compromisso de ajustamento de conduta ambiental com força de título 
executivo extrajudicial, que terá por objetivo cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos 
negativos sobre o meio ambiente, independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 
§ 1º - As multas pecuniárias aplicadas poderão ser reduzidas em até 50% (cinqüenta por cento) de seu 
valor, e as demais sanções terão sua exigibilidade suspensa, conforme dispuser o regulamento desta lei. 
§ 2º - O não-cumprimento total ou parcial do convencionado no termo de ajustamento de conduta 
ambiental ensejará a execução das obrigações dele decorrentes, sem prejuízo das sanções penais e 
administrativas aplicáveis à espécie. 
 
CAPÍTULO III 
Das Disposições Finais 
  
Artigo 63 - O regulamento desta lei estabelecerá: 
I - os prazos em que os responsáveis pela elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos nela 
referidos deverão apresentá-los aos órgãos competentes; 
II - os mecanismos de cooperação entre as secretarias, órgãos e agências estaduais integrantes do 
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - SEAQUA, do Sistema Integral de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos de São Paulo - SIGRH e do Sistema Estadual de Saneamento - 
SESAN, assim como os de saúde pública, com vistas à execução da Política Estadual de Resíduos Sólidos; 
III - as regras que regulam o Sistema Declaratório Anual. 
Artigo 64 - A presente lei não se aplica à gestão de rejeitos radioativos. 
Artigo 65 - O órgão ambiental deverá propor o regulamento desta lei no prazo de 2 (dois) anos. 
Artigo 66 - vetado. 
Artigo 67 - Fica revogada a Lei nº 11.387, de 27 de maio de 2003. 
Artigo 68 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 16 de março de 2006. 
GERALDO ALCKMIN 
Martus Tavares 
Secretário de Economia e Planejamento 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=9375
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=9375
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1942
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Mauro Arce 
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 
José Goldemberg 
Secretário do Meio Ambiente 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 16 de março de 2006. 
 

LEI Nº 12.528, DE 02 DE JANEIRO DE 2007 

(Projeto de lei nº 882, de 2005 do Deputado Carlinhos Almeida - PT) 
Obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em “shopping centers” e outros 
estabelecimentos que especifica, do Estado de São Paulo 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, da 
Constituição do Estado, a seguinte lei: 
Artigo 1º - Ficam os “shopping centers” do Estado, que possuam um número superior a 50 (cinqüenta) 
estabelecimentos comerciais, obrigados a implantar processo de coleta seletiva de lixo. 
Artigo 2º - Para o cumprimento do disposto no artigo 1º, os “shopping centers” deverão acondicionar 
separadamente os seguintes resíduos produzidos em suas dependências: 
I - papel; 
II - plástico; 
III - metal; 
IV - vidro; 
V- material orgânico; 
VI - resíduos gerais não recicláveis. 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - Vetado. 
Artigo 3º - Vetado. 
Artigo 4º - A obrigatoriedade prevista nesta lei também se aplica: 
I - a empresas de grande porte; 
II - a condomínios industriais com, no mínimo, 50 (cinqüenta) estabelecimentos; 
III - a condomínios residenciais com, no mínimo, 50 (cinqüenta) habitações; 
IV - a repartições públicas, nos termos de regulamento. 
Artigo 5º - O descumprimento da presente lei acarretará ao infrator a pena de multa de 500 (quinhentas) 
UFESPs. 
Artigo 6º - O valor arrecadado em virtude da penalidade prevista no artigo 5º será destinado ao Fundo 
Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP. 
Artigo 7º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, designando órgão estadual responsável pela 
fiscalização e aplicação da penalidade prevista no artigo 5º. 
Artigo 8º - As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. 
Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 2 de janeiro de 2007. 
a) RODRIGO GARCIA - Presidente 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 2 de janeiro de 2007. 
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a) Marco Antonio Hatem Beneton - Secretário Geral Parlamentar 
 

LEI Nº 14.186, DE 15 DE JULHO DE 2010 

(Projeto de lei nº 391/09, do Deputado Chico Sardelli - PV) 
Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final das embalagens plásticas de óleos lubrificantes, e 
dá outras providências correlatas 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Os usuários de óleos lubrificantes, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução 
das embalagens vazias aos estabelecimentos comerciais em que tais produtos foram adquiridos. 
§ 1º - Os pontos de distribuição ou comercialização de óleos lubrificantes ficarão obrigados a aceitar a 
devolução das embalagens vazias, acondicionando-as adequadamente conforme as normas ambientais 
e de saúde pública, bem como as recomendações dos fabricantes, importadores e distribuidores. 
§ 2º - A devolução poderá ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que 
autorizados, licenciados e fiscalizados pelo órgão competente. 
Artigo 2º - Os fabricantes, importadores e distribuidores de óleos lubrificantes deverão disponibilizar 
unidades de recebimento de embalagens vazias de óleos lubrificantes, nos pontos de venda, para 
posterior recolhimento. 
Parágrafo único - O recebimento e a armazenagem das embalagens vazias devolvidas poderão ser feitos 
por coletores terceirizados credenciados, desde que devidamente licenciados e autorizados pelo órgão 
ambiental. 
Artigo 3º - A coleta e a destinação final adequada das embalagens vazias, após a sua devolução pelos 
usuários, são obrigações dos fabricantes, importadores e distribuidores de óleos lubrificantes. 
§ 1º - Os fabricantes, importadores e distribuidores de óleos lubrificantes poderão atender ao disposto 
no “caput” de forma conjunta. 
§ 2º - A contratação de coletor terceirizado não exonerará os fabricantes, importadores e distribuidores 
da responsabilidade pela coleta e destinação adequadas das embalagens de óleo lubrificante vazias 
devolvidas. 
§ 3º - Os fabricantes, importadores e distribuidores responderão solidariamente pelas ações e omissões 
dos coletores que contratarem. 
Artigo 4º - Os fabricantes, importadores e distribuidores de óleos lubrificantes, em conjunto com o 
Poder Público, no que diz respeito às respectivas embalagens vazias, implementarão o seguinte: 
I - campanhas de esclarecimento sobre a importância de sua destinação final ambientalmente correta; 
II - programas educativos e mecanismos de estímulo a sua devolução por parte dos usuários. 
Artigo 5º - As embalagens de óleos lubrificantes vazias não poderão ser reutilizadas nem destinadas a 
aterros sanitários ou descartadas, direta ou indiretamente, sobre o solo, no subsolo, nas águas 
interiores, no mar territorial e nos sistemas de esgoto ou evacuação de águas residuais. 
Parágrafo único - Fica autorizada a reciclagem das embalagens de óleo lubrificante vazias, desde que 
realizada por meio de processo tecnológico de comprovada eficácia ambiental, aprovado pelo órgão 
ambiental competente. 
Artigo 6º - Competirá aos órgãos de meio ambiente, no que diz respeito a esta lei: 
I - condicionar a renovação da licença ambiental de operação das unidades de fabricação, distribuição e 
revenda de óleos lubrificantes à comprovação de seu cumprimento; 
II - exercer sua fiscalização. 
Artigo 7º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores às penalidades previstas nas 
Leis federais nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto 
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federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008. 
Artigo 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da 
data de sua publicação. 
Artigo 9º - Os fabricantes, importadores, distribuidores e revendedores de óleos lubrificantes cumprirão 
as exigências desta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua 
publicação. 
Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de julho de 2010. 
ALBERTO GOLDMAN 
Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo 
Secretário do Meio Ambiente 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia 
Luiz Antônio Guimarães Marrey 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 15 de julho de 2010. 

LEI Nº 14.470, DE 22 DE JUNHO DE 2011 

(Projeto de lei nº 282/07, do Deputado Rodolfo Costa e Silva - PSDB) 
Dispõe sobre a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública estadual, na forma que especifica. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - A separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública estadual na fonte geradora poderá ser destinada às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis (coleta seletiva solidária), no âmbito de programas de incentivo a essas entidades. 
Artigo 2º - Para fins desta lei, considera-se: 
I - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora, 
para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 
II - resíduos recicláveis e descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados e 
inaproveitáveis pelos órgãos e entidades da administração pública estadual. 
Artigo 3º - Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública estadual as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que 
atenderem aos seguintes requisitos: 
I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a 
catação como única fonte de renda; 
II - não possuam fins lucrativos; 
III - possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados; 
IV - apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados. 
Parágrafo único - A comprovação das exigências previstas nos incisos I e II será feita mediante a 
apresentação do estatuto ou contrato social e a comprovação das exigências previstas nos incisos III e IV 
será feita por meio de declaração das respectivas associações e cooperativas. 
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 22 de junho de 2011 
GERALDO ALCKMIN 
Bruno Covas Lopes 
Secretário do Meio Ambiente 
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Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 22 de junho de 2011. 
 

LEI Nº 14.691, DE 06 DE JANEIRO DE 2012 

(Projeto de lei nº 315/09, do Deputado Reinaldo Alguz - PV) 
Dispõe sobre o uso de asfalto enriquecido com borracha proveniente da reciclagem de pneus inservíveis 
na conservação das estradas estaduais, nas condições que especifica 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Na conservação das estradas estaduais será utilizado, sempre que possível, asfalto 
enriquecido com borracha pulverizada proveniente da reciclagem de pneus inservíveis. 
Parágrafo único - vetado. 
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 6 de janeiro de 2012. 
GERALDO ALCKMIN 
Saulo de Castro Abreu Filho 
Secretário de Logística e Transportes 
Bruno Covas Lopes 
Secretário do Meio Ambiente 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 6 de janeiro de 2012. 
 

LEI Nº 15.413, DE 09 DE MAIO DE 2014 

(Projeto de lei nº 572, de 2013 do Deputado Campos Machado - PTB) 
Dispõe sobre o tratamento térmico por cremação de animais mortos provenientes de estabelecimentos 
de ensino e pesquisa e de assistência à saúde veterinária sediados no Estado de S.Paulo 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, da 
Constituição do Estado, a seguinte lei: 
TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
Artigo 1º - Esta lei dispõe sobre o tratamento térmico por cremação de animais mortos provenientes de 
estabelecimentos de ensino e pesquisa, e de assistência à saúde veterinária e outros resíduos 
provenientes de procedimentos cirúrgicos do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, com 
peso menor que 500g (quinhentos gramas) ou estatura menor que 25cm (vinte e cinco centímetros) ou 
idade gestacional menor que 20 (vinte) semanas, que não tenham valor científico ou legal, e não tenha 
havido requisição pelo paciente ou familiares, provenientes de estabelecimento de assistência à saúde, 
de ensino e pesquisa, sediados no Estado de São Paulo, e dá outras providências. 
Artigo 2º - São princípios desta lei: 
I - a prevenção e a precaução enquanto medidas aplicáveis ao gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde, enquanto instrumento de reconhecimento e controle do inerente potencial de risco biológico, 
químico, radioativo de acidentes causados por materiais perfurantes e cortantes destes resíduos; 
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II - a minimização de riscos ocupacionais, ambientais e de saúde pública derivados do manuseio de 
resíduos dos Grupos A2, A3 e A4; 
III - a correção dos procedimentos de manuseio de resíduos de serviços de saúde e dos materiais, 
equipamentos e instalações utilizados tanto intra quanto extra estabelecimento; 
IV - a adoção do tratamento prévio, por cremação, de: 
a) animais mortos (carcaças, peças anatômicas, vísceras, camas e forrações), enquanto instrumento de 
prevenção, precaução e minimização de riscos; 
b) peças anatômicas (membros, órgão e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos 
cirúrgicos do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500g 
(quinhentos gramas) ou estatura menor que 25cm (vinte e cinco centímetros) ou idade gestacional menor 
que 20 (vinte) semanas, que não tenham valor científico ou legal, e não tenha havido requisição pelo 
paciente e familiares; 
V - vetado. 
 TÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 
Artigo 3º - Para efeitos desta lei, definem-se como: 
I - animais mortos: resíduos de serviços de saúde classificados pelas resoluções do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA nº 358/2005 e RDC Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 306/2004 
e suas atualizações, como pertencentes aos Grupos: 
a) A2 (“Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a 
processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os 
cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microorganismos de relevância epidemiológica e 
com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação 
diagnóstica.”); 
b) A4 (“Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos 
a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações.”); 
II - cremação: processo de tratamento térmico de redução de restos mortais por desidratação e 
combustão, ao fim do qual a matéria orgânica constitutiva dos corpos é integralmente consumida, 
eliminando qualquer risco de contaminação ou propagação de agentes etiológicos efetiva ou 
potencialmente presentes na matéria de origem. As cinzas resultantes do processo - ossos calcinados - 
são absolutamente inertes, uma vez constituídas da matriz mineral; 
III - disposição final: descarte de resíduos no solo, em aterro sanitário ou industrial, conforme definidos 
nos incisos VII e VIII do artigo 5º da Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006: 
a) aterro sanitário: local utilizado para disposição final de resíduos urbanos, onde são aplicados critérios 
de engenharia e normas operacionais especiais para confinar esses resíduos com segurança, do ponto de 
vista de controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública; 
b) aterro industrial: técnica de disposição final de resíduos sólidos perigosos ou não perigosos, que utiliza 
princípios específicos de engenharia para seu seguro confinamento, sem causar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança, e que evita a contaminação de águas superficiais, pluviais e subterrâneas, e 
minimiza os impactos ambientais; 
IV - coleta externa: operação de recolhimento dos resíduos de serviços de saúde definidos no artigo 3º 
desta lei, desde o estabelecimento gerador até o sistema crematório ou, quando couber, até a instalação 
de transbordo; 
V - forno crematório: equipamento onde, pelas características de construção e operação, se dá, 
efetivamente, o processo de cremação, devendo observar: 
a) sistema de câmaras múltiplas, dispostas em retorta com grelha (soleira) fixa; 
b) no mínimo duas câmaras, a primeira destinada à queima de resíduos e a segunda à queima dos gases, 
sendo desejável uma terceira para pós combustão; 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=61778
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c) temperatura de operação de 850ºC (oitocentos e cinquenta graus Celsius) na câmara primária, 950ºC 
(novecentos e cinquenta graus Celsius) na câmara secundária e 1000º C (mil graus Celsius) na câmara 
terciária; 
d) tempo de retenção na câmara primária maior ou igual a 60min (sessenta minutos) e na secundária 
maior ou igual a 0,8s (oito décimos de segundo); 
e) injeção controlada de ar a fim de assegurar operação sob atmosfera saturada (excesso de ar); 
f) cremadores dispostos de sorte a possibilitar incidência direta da chama provocando a exposição dos 
restos a cremar a elevadas temperaturas acelerando assim sua redução; 
g) monitoramento contínuo do processo; 
VI - instalação de transbordo - edificação que abriga equipamento de armazenamento de resíduos 
definidos no artigo 3º desta lei, sob refrigeração a temperaturas iguais ou inferiores a -4ºC (quatro graus 
Celsius negativos), no aguardo do encaminhamento ao sistema crematório; 
VII - sistema crematório - conjunto de instalações, recursos e serviços necessários à operação do forno 
em si de apoio tais como: administrativo, controle operacional, saúde e segurança ocupacional, e 
desinfecção de instalações e equipamentos; 
VIII - tratamento - aplicação de técnica destinada a eliminar, com eficiência e eficácia, as características 
de risco presentes num resíduo, por meio de processos físicos, químicos ou biológicos. 
 
 TÍTULO III 
DO SISTEMA CREMATÓRIO 
 Artigo 4º - Toda instalação destinada à cremação de animais deverá ser projetada, implantada e 
operada conforme a legislação vigente do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e dos órgãos 
competentes de controle ambiental e de saúde pública. 
Parágrafo único - Os aspectos relativos à saúde e segurança ocupacional deverão observar as 
determinações da Norma Regulamentadora NR 32, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, e suas 
atualizações. 
Artigo 5º - O forno crematório é objeto de licenciamento ambiental conforme estabelecido na Lei 
Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, e no Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, observadas 
suas atualizações. 
Parágrafo único - São exigíveis, igualmente, os critérios estabelecidos na Norma Técnica CETESB E15.011 
e suas atualizações. 
Artigo 6º - São requisitos exigíveis para as instalações constitutivas do sistema crematório: 
I - área de recepção: 
a) vetado; 
b) vetado; 
II - área de estocagem pré-cremação: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
III - área de estocagem de cinzas: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
IV - área de higienização: 
a) vetado; 
b) vetado; 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=46075
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=46075
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=62153


Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

91 |  
 

c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
f) vetado. 
Artigo 7º - O sistema crematório, por sua administração, deverá elaborar e manter atualizado o Plano de 
Manejo de Resíduos, constante de: 
I - plano de procedimentos operacionais (POP); 
II - plano de monitoramento ambiental; 
III - plano de contingências; 
IV - plano de atuação em emergências; 
V - plano de encerramento de atividades. 
Parágrafo único - A elaboração destes planos deverá observar tanto as determinações emanadas da 
Resolução CONAMA 316/2002 e suas atualizações, quanto as definidas pela Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo - CETESB. 
Artigo 8º - Os sistemas crematórios poderão prestar serviços de cremação dos resíduos definidos no 
artigo 3º desta lei sob os regimes de contratação direta, concessão, empreitada, conforme as 
peculiaridades locais do município onde estejam instalados. 
 TÍTULO IV 
DOS SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Artigo 9º - Vetado. 
Artigo 10 - Os estabelecimentos de serviços de saúde geradores dos resíduos definidos no artigo 3º desta 
lei deverão: 
I - ser cadastrados junto aos órgãos locais de limpeza urbana e saúde pública; 
II - acondicionar os resíduos em sacos plásticos conforme Norma ABNT NBR 9191, a serem mantidos sob 
refrigeração a temperaturas iguais ou inferiores a -4ºC (quatro graus Celsius negativos) até o momento 
da coleta externa; 
III - elaborar e entregar, no momento da coleta externa, documentação de transporte conforme 
determinações da Resolução ANTT/ 420/2004. 
Artigo 11 - Os veículos de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde, definidos no artigo 3º 
desta lei, devem: 
I - observar as determinações da Norma ABNT NBR 12810; 
II - possuir sistema de refrigeração operando a temperaturas iguais ou inferiores a -4ºC (quatro graus 
Celsius negativos); 
III - ser identificados com a simbologia de substância infectante, conforme Norma ABNT NBR 7500 e com 
o número de risco dos resíduos; 
IV - possuir identificação da municipalidade e da empresa coletora. 
§ 1º - A acomodação da carga no interior do veículo poderá se realizar em contêineres conforme a Norma 
ABNT NBR 12810. 
§ 2º - O veículo poderá operar com sistema de plataforma elevatória para a carga e descarga dos 
contêineres. 
Artigo 12 - A depender das condições locais, das quantidades a serem coletadas e da logística própria da 
coleta, desde o estabelecimento gerador até o transporte para o sistema crematório, uma estação de 
transbordo poderá ser construída e operada, observando-se: 
I - área com acesso restrito às operações de carga e descarga da coleta externa e do transporte ao sistema 
crematório, com estrutura em alvenaria e laje de cobertura, piso, paredes e teto de material liso, 
resistente, lavável e impermeável; 
II - ponto de água, iluminação natural e artificial, ralo sifonado ligado à rede de esgoto, com tampa dotada 
de dispositivo de fechamento; 
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III - sistema de armazenamento temporário da carga, operando com temperatura igual ou inferior a -4ºC 
(quatro graus Celsius negativos); 
IV - acomodação da carga de resíduos definidos no artigo 3º desta lei em contêineres conforme Norma 
ABNT NBR 12810, a serem dispostos no interior do sistema de armazenamento; 
V - identificação de simbologia de substância infectante, conforme Norma ABNT NBR 7500; 
VI - limpeza e desinfecção simultâneas do sistema de armazenamento temporário e da área onde se 
encontra, com solução bactericida associada a detergente, e água, preferencialmente quente, e sob 
pressão; 
VII - instalação de apoio à higienização das mãos dos funcionários responsáveis pelas operações, 
conforme preconizado pela Norma Regulamentadora NR32 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 
VIII - registro de entrada e saída da carcaça. 
 TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 13 - Vetado. 
Artigo 14 - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentará esta lei. 
Artigo 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 9 de maio de 2014. 
a) Samuel Moreira – Presidente 
Publicada na Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 9 de maio de 2014. 
a) Rodrigo Del Nero - Secretário Geral Parlamentar 
 

LEI Nº 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente  
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que, nos termos dos §§ 1º e 3º do Artigo 24 da Constituição do Estado (Emenda n. 2), promulgo 
a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica instituído o sistema de prevenção e controle da poluição do meio ambiente, na forma 
prevista nesta lei. 
Artigo 2º - Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, 
no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade em quantidade, de 
concentração ou com características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta 
lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo: 
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; 
II - inconvenientes ao bem-estar público; 
III - danosos aos materiais, à fauna e à flora; 
IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais, da comunidade. 
Artigo 3º - Fica proibido o lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo. 
Parágrafo único - Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou 
indiretamente, causa poluição do meio ambiente de que trata o artigo anterior. 
Artigo 4º - A atividade fiscalizadora e repressiva, de que trata esta lei, será exercida no que diz respeito a 
despejos, pelo órgão estadual de controle da poluição do meio ambiente, em todo e qualquer corpo ou 
curso de água situado nos limites do território do Estado, ainda que não pertencendo ao seu domínio, não 
estejam sob sua jurisdição. 
Parágrafo único - Para cumprimento do disposto neste artigo, o órgão estadual representará ao federal 
competente, sempre que a poluição tiver origem fora do território do Estado, ocasionando consequências 
que se façam sentir dentro de seus limites. 
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Artigo 5º - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou funcionamento das fontes 
de poluição que forem enumeradas no regulamento desta lei ficam sujeitas à prévia autorização do órgão 
estadual de controle da poluição do meio ambiente mediante licenças de instalação e de funcionamento. 
Parágrafo único - É considerada fonte de poluição qualquer atividade, sistema, processo, operação, 
maquinaria, equipamentos ou dispositivo, móvel ou não, previsto no regulamento desta lei, que cause ou 
possa vir a causar a emissão de poluentes. 
Artigo 6º - Os órgãos da Administração direta ou indireta, do Estado e dos Municípios, deverão exigir a 
apresentação das licenças de que trata o artigo anterior, antes de aprovarem projetos de ampliação, 
instalação ou construção das fontes de poluição que forem enumeradas no regulamento desta lei, ou de 
autorizarem a operação ou o funcionamento dessas fontes, sob pena de nulidade de seus atos. 
Artigo 7º - Os infratores das disposições desta lei, de seu regulamento e das demais normas dela 
decorrentes, ficam sujeitos às seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multa não inferior ao valor de 5 (cinco) UPCs (Unidades Padrão de Capital) e não superior ao de 45 
(quarenta e cinco) UPCs, por dia em que persistir a infração; 
III - interdição temporária ou definitiva. 
§ 1º - Na aplicação das multas diárias a que se refere este artigo, serão observados os seguintes limites: 
1. de 5 (cinco) UPCs a 13 (treze) UPCs, nos casos de infrações consideradas leves; 
2. de 14 (quatorze) UPCs a 45 (quarenta e tinco ) UPCs, nos casos de infrações consideradas graves. 
§ 2º - A penalidade de interdição, definitiva ou temporária, implica na cassação das licenças de instalação 
e de funcionamento e será sempre aplicada nos casos de infrações gravíssimas. 
§ 3º - O regulamento desta lei estabelecerá critérios para a classificação das infrações em leves, graves e 
gravíssimas. 
Artigo 8º - Responderá pela infração quem, por qualquer modo, a cometer, concorrer para sua prática ou 
dela se beneficiar. 
Artigo 9º - Nos casos de reincidência, a multa será aplicada pelo valor correspondente ao dobro da 
anteriormente imposta, podendo, porém a penalidade consistir na interdição, temporária ou definitiva, a 
partir da terceira reincidência. 
Parágrafo único - Caracteriza-se a reincidência quando o infrator cometer nova infração da mesma 
natureza. 
Artigo 10 - Da aplicação das penalidades previstas nesta lei caberá recurso à autoridade imediatamente 
superior, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data do auto de infração, ouvida a autoridade recorrida, 
que poderá reconsiderar sua decisão. 
Parágrafo único - No caso de imposição de multa, o recurso somente será processado se garantida a 
instância, mediante prévio recolhimento, no órgão arrecadador competente, do valor da multa aplicada. 
Artigo 11 - O produto da arrecadação das multas decorrentes das infrações previstas nesta lei constituirá 
receita do Departamento de Águas e Energia Elétrica. 
Artigo 12 - O débito relativo à multa aplicada nos termos do Artigo 7º, não recolhido no prazo que for 
fixado, ficará sujeito: 
I - à correção monetária do seu valor, a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de 
infração e imposição da multa; 
II - ao acréscimo de 1,5% (um e meio por cento) por mês ou fração, a partir do mês subsequente ao do 
vencimento do prazo fixado para o recolhimento da multa; 
III - ao acréscimo de 20% (vinte por cento), quando inscrito para cobrança executiva. 
§ 1º - A correção monetária mencionada no inciso I será determinada com base nos coeficientes de 
atualização adotados pela Secretaria da Fazenda para os débitos fiscais de qualquer natureza, vigorantes 
no mês em que ocorrer o pagamento do débito. 
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§ 2º - Os acréscimos referidos nos incisos II e III deste artigo incidirão sobre o valor do débito atualizado 
monetariamente, nos termos do inciso I. 
Artigo 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de emergência a fim de evitar 
episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua continuidade, em casos de grave e iminente risco 
para vidas humanas ou recursos econômicos. 
Parágrafo único - Para a execução das medidas de emergência de que trata este artigo, poderão, durante 
o período crítico, ser reduzidas ou impedidas quaisquer atividades em áreas atingidas pela ocorrência. 
Artigo 14 - Para garantir a execução do Sistema de Prevenção e Controle da Poluição do Meio Ambiente 
previsto nesta lei, em seu regulamento e nas normas dela decorrentes, ficam assegurados aos agentes 
credenciados do órgão competente a entrada, a qualquer dia ou hora, e a permanência, pelo tempo que 
se tornar necessário, em estabelecimentos públicos ou privados. 
Artigo 15 - Constituirão, também, objeto do regulamento desta lei: 
I - a indicação de órgão da Administração, direta ou indireta, competente para a aplicação desta lei, e a 
fixação de suas atribuições; 
II - a determinação de normas de utilização e preservação das águas, do ar e do solo, bem como do 
ambiente ecológico em geral; 
III - a enumeração das fontes de poluição referidas nos Artigos 4º e 5º e na Disposição Transitória desta 
lei e o preço a ser cobrado pelo órgão competente, pela expedição das licenças e do certificado neles 
previstos; 
IV - o procedimento administrativo a ser adotado na aplicação das penalidades previstas nesta lei; 
V - os "Padrões de Qualidade do Meio Ambiente", como tais entendidas a intensidade, a concentração, a 
quantidade e as características de toda e qualquer forma de matéria ou energia, cuja presença, nas águas, 
no ar ou no solo, possa ser considerada normal; 
VI - os «Padrões de Emissão», como tais entendidas a intensidade, a concentração e as quantidades 
máximas de toda e qualquer forma de matéria ou energia, cujo lançamento, ou liberação, nas águas, no 
ar ou no solo, seja permitido; 
VII - os «Padrões de Condicionamento e Projeto», como tais entendidas as características e as condições 
de lançamento, ou liberação, de toda e qualquer matéria ou energia, nas águas, no ar ou no solo, bem 
como as características e condições de localização de utilização das fontes de poluição. 
Artigo 16 - Somente poderão ser concedidos financiamentos, com recursos oriundos do Tesouro do 
Estado, sob forma de fundos especiais ou de capital, ou de qualquer outra, com taxas e condições 
favorecidas pelas instituições financeiras sob controle acionário do Governo do Estado, a empresas que 
apresentarem o certificado a que se refere esta lei, emitido pelos órgãos estaduais de controle da 
poluição. 
Artigo 17 - Vetado. 
Disposição Transitória 
Artigo único - As fontes de poluição que forem enumeradas em regulamento, existentes à data da 
vigência desta lei, ficam obrigadas a registrar-se no órgão estadual de controle da poluição do meio 
ambiente e a obter licença de funcionamento, no prazo que lhes for fixado. 
Palácio dos Bandeirantes, 31 de maio de 1976. 
PAULO EGYDIO MARTINS 
Francisco Henrique Fernando de Barros 
Secretário de Obras e do Meio Ambiente 
Roberto Cerqueira Cesar 
Secretário dos Negócios Metropolitanos 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 31 de maio de 1976. 
Nelson Petersen da Costa 
Diretor Administrativo - Subst. 
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LEI N. 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 
Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 
Retificações 
No artigo 5º - 
Onde se lê: 
«... que foram enumeradas ...» 
Leia-se: 
«... que forem enumeradas ...» 
No Parágrafo único do artigo 5º - 
Onde se lê: 
«... ou dispositivo móvel ou não ...» 
Leia-se: 
«... ou dispositivo, móvel ou não, ...» 
No artigo 7º - 
III - 
§ 2º - Onde se lê: 
«... de interdição definitiva ...» 
Leia-se: 
«... de interdição, definitiva ...» 
No artigo 9º - 
Onde se lê: 
«... anteriormente imposta podendo, ...» 
Leia-se: 
«... anteriormente imposta, podendo, ...» 
No artigo 10 - 
Parágrafo único - 
Onde se lê: 
«... prévio recolhimento ...» 
Leia-se: 
«... prévio recolhimento, ...» 
No artigo 15 - 
V - 
Onde se lê: 
«... tais entendidos a ... cuja presença ...» 
Leia-se: 
«... tais entendidas a ... cuja presença ...» 
VI - 
Onde se lê: 
«... matéria ou energia ...» 
Leia-se: 
«... matéria ou energia, ...» 
No artigo 16 - 
Onde se lê: 
«... do Estado, as empresas ...» 
Leia-se: 
«... do Estado, a empresas ...» 
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LEI Nº 4.002, DE 05 DE JANEIRO DE 1984 

Dispõe sobre a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e outros biocidas no território do 
Estado de São Paulo 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - A distribuição e comercialização, no território do Estado de São Paulo, de todo e qualquer 
produto agrotóxico e outros biocidas, estão condicionadas a prévio cadastramento dos mesmos perante 
a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Secretaria de Obras e do Meio Ambiente e a Secretaria 
da Saúde. 
§ 1º - Definem-se como agrotóxicos e outros biocidas as substâncias e ou processos físicos, químicos ou 
biológicos destinados ao uso do setor de produção, armazenamento e beneficiamento de alimentos, de 
outros produtos agrícolas, e à proteção de florestas nativas ou implantadas, bem como a outros 
ecossistemas e ambientes domésticos, urbano, hídrico e industrial, cuja finalidade seja alterar a 
Constituição faunística e ou florística dos mesmos, a fim de preservá-los da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos. 
§ 2º - Só serão admitidos, em território estadual, a distribuição e comercialização de produtos 
agrotóxicos e outros biocidas já registrados no órgão federal competente e que, se resultantes de 
importação tenham uso autorizado no país de origem. 
§ 3º - A indústria produtora ou manipuladora de agrotóxicos ou biocidas, postulante do cadastramento 
previsto nesta Lei, deverá apresentar obrigatoriamente ao cadastrá-los, mediante requerimento dirigido 
ao Secretário de Agricultura e Abastecimento, ao Secretário de Obras e do Meio Ambiente e ao 
Secretário da Saúde, os seguintes documentos: 
a) prova de constituição da empresa; 
b) certidão de classificação toxicológica, expedida pelo orgão competente do Ministério da Saúde; 
c) certidão de classificação toxicológica que atenda às normas e parâmetros estabelecidos no Anexo I, 
da presente lei, expedida pelo Instituto Biológico, da Secretaria de Estado de Agricultura e 
Abastecimento, pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria da Saúde, e pela Cetesb, da Secretaria de Obras 
e do Meio Ambiente; 
d) relatório técnico contendo, no mínimo, os dados constantes do Anexo II, desta lei; 
e) exemplares de publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado e em órgão de circulação diária, do 
sumário constante no Anexo II desta lei. 
§ 4º - Caso seja necessário para o cumprimento do disposto na alínea "c" do parágrafo anterior, os três 
órgãos ali citados poderão firmar convênios com Universidades ou Centros de Pesquisa Oficiais, ou 
privados, com os ônus repassados às empresas interessadas. 
§ 5º - A indústria produtora ou manipuladora de agrotóxicos e outros biocidas deverá apresentar à 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, à Secretaria de Obras e do Meio Ambiente e à Secretária da 
Saúde, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente lei, prova de classificação 
toxicológica e relatório técnico, conforme os termos do parágrafo terceiro deste artigo, de cada um dos 
produtos de sua comercialização já existentes no mercado estadual. 
Artigo 2º - As Secretarias de Agricultura e Abastecimento, de Obras e do Meio Ambiente e da Saúde, em 
ação conjunta, ficam obrigadas a rigoroso controle de rotulagem dos produtos agrotóxicos e outros 
biocidas, regulada na legislação federal. 
Artigo 3º - Nas bulas, etiquetas, anúncios ou quaisquer publicações, escritas ou faladas, referentes a 
agrotóxicos, deverá constar, obrigatoriamente, a expressão cadastrada na Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, na Secretaria de Obras e do Meio Ambiente e na Secretaria da Saúde, sob os números 
...., em..., de... de... em..., de..., de..., e, em..., de..., de..., respectivamente, a ser preenchida pela 
indústria produtora ou manipuladora. 
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Parágrafo único - Cada revendedor de produto agrotóxico e biocida deverá colocar, na embalagem, 
rótulo legível contendo a indicação da firma comercial, endereço, nome do técnico que o prescreveu e o 
número de seu registro no órgão competente. 
Artigo 4º - Qualquer entidade associativa legalmente constituida poderá impugnar fundamentalmente o 
cadastramento de produtos agrotóxicos e outros biocidas, arguindo efeitos comprovadamente 
perniciosos à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. 
§ 1º - A impugnação será formalizada através de petição dirigida ao Secretário de Agricultura e 
Abastecimento, ao Secretário de Obras e do Meio Ambiente e ao Secretário da Saúde, em qualquer 
tempo, a partir da publicação, prevista no Artigo 1º, § 3º, alínea e, da presente lei, devidamente 
instruída com laudo técnico firmado, no mínimo, por dois profissionais habilitados na área de 
biociências. 
§ 2º - Apresentada a impugnação, dela será notificada a firma cadastrante, que poderá oferecer 
contradita, num prazo de 30 (trinta) dias, após o que será o respectivo expediente submetido à decisão 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, da Secretaria de Obras e do Meio Ambiente e da 
Secretaria da Saúde. 
Artigo 5º - Ficam proibidos em todo o território do Estado a utilização, comercialiaçaõ e distribuição de 
produtos agrotóxicos e outros biocidas organo-clorados. 
Parágrafo único - Consrituem exceção à proibição constante neste artigo: 
a) o uso de formicida dodecacloro sob forma de isca atrativa, com concentração máxima de 0,5 % do 
princípio ativo; 
b) a utilização na lavoura, quando constatada a presença de pragas resistentes aos demais agrotóxicos e 
em níveis de incidência que justifiquem a sua aplicação, devidamente autorizada e sob a orientação da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por tempo determinado, em áreas previamente definidas; 
c) a aplicação, pelos órgãos públicos competentes, em campanhas de saúde pública de combate a 
vetores transmissores de moléstias, de produtos cuja fórmula contenha DDT ou BHC. 
Artigo 6º - Não poderão ser registrados os agrotóxicos e outros biocidas cujos testes de laboratório 
tenham revelado propriedades carcinogênicas, mutagênicas, teratogênicas, ou que prejudiquem o 
processo reprodutivo dos animais testados, ou quando houver, comprovado em literatura especializada 
idônea, evidências suficientes das propriedades acima mencionadas. 
Artigo 7º - Os produtos agrotóxicos e outros biocidas de uso permitido no Estado somente poderão ser 
entregues ao consumo para toda e qualquer forma de aplicação, inclusive as vendas aplicadas, mediante 
prescrição por Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Médico-Veterinário ou Zootecnista, dentro 
de suas atribuições especificas, através da utilização do Receituário Agronômico. 
§ 1º - Ficam excluídos da obrigatoriedade desta prescrição os agrotóxicos e outros biocidas incluidos na 
classe toxicológica IV. 
§ 2º - A receita agronômica referida neste artigo deverá ser emitida em 2 (duas) vias, no mínimo, 
permanecendo uma delas em poder do estabelecimento comercial e à disposição dos órgãos 
fiscalizadores. 
§ 3º - Cada receita será emitida após visita do profissional habilitado à propriedade agrícola. 
§ 4º - O Receituário Agronômico deverá conter também recomendações de formas de controle 
integrado de pragas e doenças para a situação especifica, compreendendo controle natural, biológico, 
genético, cultural, mecânico, fisico e outros necessários, bem como as medidas de segurança e higiene 
do trabalho a serem adotadas. 
§ 5º - Deverão constar, ainda, no Receituário Agronômico, especificações referentes à classe 
toxicológica, dosagem e quantidade total a ser aplicada, época e intervalo de aplicação, prazo de 
carência, guarda e descarte de embalagens e resíduos, nome comercial do produto, nome do usuário, a 
propriedade e sua localização, bem como o diagnóstico. 
Artigo 8º - Todo estabelecimento que comercialize produtos agrotóxicos e outros biocidas deverá ter 
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obtido cadastramento junto aos órgãos fiscalizadores das Secretarias de Agricultura e Abastecimento, 
de Obras e do Meio Ambiente e da Saúde, e manter livro de registro onde anotarão todas as operações 
comerciais relacionadas a esses produtos. 
Parágrafo único - O livro para registro das operações comerciais com agrotóxicos clorados será distinto 
daquele a que se refere o "caput" deste antigo, e nele serão anotados, além dos dados comuns, os que 
caracterizem o uso ou destino excepcionalmente permitidos pelo parágrafo único do Artigo 5º desta lei. 
Artigo 9º - Os modelos do Receituário Agronômico, dos livros de registro das operações comerciais com 
agrotóxicos e outros biocidas e dos termos de abertura e encerramento destes, bem como o modo pelo 
qual se procederá ao cadastramento dos estabelecimentos e a fiscalização dos mesmos, inclusive no que 
tange ao cumprimento do Artigo 5º deste lei, serão objeto de portaria a ser editada conjuntamente 
pelos Secretários de Estado de Agricultura e Abastecimento, de Obras e do Meio Ambiente e da Saúde. 
Artigo 10 - A aplicação dos agrotóxicos e outros biocidas incluídos nas classes toxicológicas I e II só 
poderá ser efetuada por aplicadores habilitados através de treinamento realizado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, com a participação das Secretarias da Saúde e das Relações do Trabalho. 
Artigo 11 - À Secretaria de Agricultura e Abastecimento, ouvidas as Secretarias da Saúde e de Obras e do 
Meio Ambiente, caberá elaborar, a cada 12 (doze) meses, a listagem dos agrotóxicos e outros biocidas 
de uso permitido em cada cultura e em pecuária, de acordo com a eficiência agrícola dos mesmos, a 
segurança na aplicação e a proteção ao meio ambiente. 
Parágrafo único - Nessa listagem deverá constar, no mínimo, o nome técnico ou comum, o nome 
comercial, o grupo, o modo de ação, o período de carência, a dosagem recomendada, o modo de usar e 
as restrições de uso. 
Artigo 12 - As Comissões Permanentes da Assembléia Legislativa poderão requisitar, às expensas do 
Poder Legislativo, análises físicas, químicas e biológicas, de parte dos laboratórios oficiais do Estado, 
pertencentes à administração direta ou indireta, visando detectar contaminação com qualquer 
substância poluente em águas de consumo público e alimentos, bem como cópias de análises já 
efetuadas. 
§ 1º - Para efetivação das análises previstas neste artigo a Comissão requisitante poderá designar um ou 
mais técnicos de reconhecida idoneidade moral e capacitação profissional, que terão amplo acesso à 
todas as fases das análises. 
§ 2º - Concluídas as análises, os técnicos que as realizaram elaborarão, conjunta ou separadamente, os 
respectivos laudos periciais, em que indicarão, fundamentalmente, seus métodos, procedimentos e 
conclusões, indicando, se possível, as medidas necessárias para coibir a contaminação eventualmente 
verificada. 
§ 3º - Os laudos serão encaminhados à Comissão requisitante que ciente de seu teor, os remeterá aos 
Secretários de Agricultura e Abastecimento, de Obras e do Meio Ambiente e da Saúde, para as 
providências legais cabíveis. 
Artigo 13 - As Secretarias de Agricultura e Abastecimento, de Obras e do Meio Ambiente e da Saúde 
deverão enviar às Comissões indicadas no artigo anterior, e que requisitarem essas análises, os 
resultados, inclusive parciais, de todas as análises físicas, químicas e biológicas, efetuadas nos 
laboratórios estaduais, da administração direta e indireta, e que, de imediato, serão divulgados pela 
Imprensa Oficial e demais meios de comunicação. 
Artigo 14 - O descumprimento às disposições da presente lei sujeita o infrator, além da responsabilidade 
funcional em se tratando de servidor público, às penalidades previstas na Lei federal n. 6.437, de 20 de 
agosto de 1977. 
Artigo 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio dos Bandeirantes, 5 de janeiro de 1984. 
ANDRÉ FRANCO MONTORO 
Nelson Mancini Nicolau 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

99 |  
 

Secretário de Agricultura e Abastecimento 
João Oswaldo Leiva 
Secretário de Obras e do Meio Ambiente 
João Yunes 
Secretário da Saúde 
José Serra 
Secretário de Economia e Planejamento 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 5 de janeiro de 1984. 
Esther Zinsly, Diretor (Divisão - Nível II). 
 ANEXO I 
 Normas e Critérios para a Classificação Toxicológica 
1. Definições 
A) Avaliação Toxicológica 
É a análise dos dados toxicológicos de uma substância, processos físicos ou biológicos, com o objetivo de 
colocá-los em classes toxicológicas e fornecer informações a respeito da forma correta de seu emprego, 
bem como as medidas preventivas e curativas para os casos de uso indevido e conseqüente intoxicação. 
B) Classificação Toxicológica 
É a identificação do risco oferecido pelo uso de substâncias químicas, processos físicos ou biológicos. 
C) Classe Toxicológica 
CLASSE I - É aquela onde se encontram as substâncias químicas, processos físicos ou biológicos, 
considerados como "Extremamente Tóxicos" para o ser humano, ou ao ambiente 
CLASSE II - É aquela onde se encontram as substâncias, processos físicos ou biológicos, considerados 
como "Altamente Tóxicos" para o ser humano e ou ao ambiente. 
CLASSE III - É aquela onde se encontram as substâncias, processos físicos ou biológicos, considerados 
como "Moderadamente Tóxicos" para o ser humano e ou ao ambiente. 
CLASSE IV - É aquela onde se encontram as substâncias, processos físicos ou biológicos, considerados 
como "Levemente Tóxicos" para o ser humano e ou ao ambiente. 
D) Dados Tóxicos 
São as informações sobre as características tóxicas de uma substância ou processo, obtidas através de 
experimentação em animais de laboratório, pelo registro de casos de uso indevido e conseqüente 
intoxicação para seres humanos e ou danos registrados ao meio ambiente. 
E) Dados Toxicológicos Agudos 
São informações a respeito do poder letal de uma substância ou composto químico. 
E.1 - Dose Letal 50% Oral (DL 50 oral) 
É a dose única expressa em mg da substância por Kg de peso do animal, que provoca a morte de 50% 
dos animais testados em até 14 (quatorze) dias após sua administração por via oral. Deve ser 
apresentado o resultado desta prova em diferentes animais de laboratório. 
E.2 - Dose Letal 50% Dérmica (DL50 dérmica). 
É a dose única expressa em mg da substância por Kg de peso do animal que, em contato permanente, 
durante o período de teste, com a pele tanto intacta quanto escoriada dos animais testados, provoca a 
morte em 50% deles em até quatorze dias após a sua administração. Deve ser apresentado o resultado 
desta prova em diferentes animais de laboratório. 
E.3 - Concentração Letal 50% Inalatória (DL50 inalatória). 
É a concentração de uma substância química na atmosfera capaz de provocar a morte em 50% dos 
animais testados após uma exposição mínima por 1h (uma hora). Deve ser apresentado o resultado 
desta prova em diferentes animais de laboratório. 
O teste é executado em câmara fechada de volume conhecido, na qual uma aparelhagem apropriada 
asperge uniformemente a substância, em gotículas com diâmetro igual ou inferior a 3 (três) "micra". 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

100 |  
 

F) Dados Toxicológicos Crônicos 
São informações a respeito da toxicidade cumulativa de substâncias, ou processos físicos e biológicos. 
F.1 - Dados sobre a Toxicidade a Curto Prazo. 
São informações toxicológicas obtidas a partir da administração de doses pequenas, diárias, da 
substância, ou processo físico ou biológico, na dieta dos animais testados, por um período de tempo 
nunca inferior a um décimo (ou seja: 140 dias para ratos, 1 ano para cães) de sua vida média, incluindo 
dados sobre curva ponderal, consumo de alimentos, provas hematológicas, testes bioquímicos no 
sangue e na urina, exames anatomopatológicos e histopatológicos, abrangendo pelo menos duas 
espécies de animais, uma das quais não roedora. 
F.2 - Dados sobre a Toxicidade a Longo Prazo. 
São informações toxicológicas obtidas a partir da administração de doses pequenas, diárias, da 
substância, ou processo físico ou biológico, na dieta dos animais, por um período de tempo equivalente 
à metade da vida média das espécies testadas (um ano para camundongos, 2 anos para ratos, 5 anos 
para cães), incluindo dados sobre curva ponderal, consumo de alimentos, provas hematológicas, testes 
anatomopatológicos e histopatológicos, estudos sobre a ocorrência de possíveis efeitos carcinogênicos, 
abrangendo pelo menos duas espécies de animais, uma das quais não roedora. 
G) Dados sobre Lesões Oculares 
São informações obtidas a partir da instilação do produto em teste nas mucosas oculares do animal 
testado, sem posterior lavagem dentro de 24 horas e com observação subsequente por 7 (sete) dias. 
O animal de eleição para o teste é o coelho albino. O processo de irritação e avaliado de acordo com o 
método universalmente aceito de Draize e Cols. 
H) Dados sobre Lesões Dérmicas 
São informações toxicológicas obtidas a partir da aplicação do produto em teste na pele do animal em 
duas áreas: uma intacta e outra escoriada, sem que haja rompimento da rede capilar. O animal de 
eleição para este teste é o coelho albino e a irritação deve ser registrada num periodo de observação de 
72 horas após a aplicação, de acordo com o método universalmente aceito de Draize e Cols. 
I) Dados sobre Sensibilização Dérmica 
São informações toxicológicas obtidas a partir da exposição de animais a uma dose sensibilizante e a 
uma dose desencadeante do produto em teste, tanto por contato dérmico como por injeções 
intradérmicas, com o objetivo de observar alterações imunológicas. Os animais utilizados são cobaias 
machos e fêmeas. 
J) Efeitos Neurotóxicos 
São dados obtidos a partir da administragão de dose única proxima à letal em aves, por via oral ou por 
outro meio, com subsequente observação por 30 (trinta) dias, onde serão pesquisadas alterações de 
comportamento e alterações no controle motor. Ao fim desse período os animais são sacrificados e 
submetidos à análise histopatológica do sistema nervoso, incluindo a mielina dos nervos longos. As aves 
utilizadas são galinhas brancas, raça leghorn. Outrossim, serão considerados, para fins de avaliação 
neurotóxicas, efeitos sobre seres humanos, comportamentais e afins, sobre o sistema nervoso, 
observados em exposições ocupacionais e acidentais. 
L) Dados sobre Propriedades Carcinogênicas 
São informações toxicológicas relativas à carcinogênese, obtidas a partir da administração de doses 
diárias do produto em teste na dieta dos animais, ou por outros meios, por um periodo equivalente a no 
minimo, à metade da vida média do animal em teste. Estas provas devem ser efetuadas em, no mínimo, 
duas espécies de animais de laboratório 
M) Dados sobre Propriedades Teratogênicas 
São informações toxicológicas relativas à teratogênese, obtidas a partir da administração de doses 
diárias do produto em teste na dieta, ou por outros meios, de animais fêmeas grávidas, durante o 
periodo da organogênese. Essas provas devem ser efetuadas em, no mínimo, duas espécies de animais 
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de laboratório. 
N) Dados sobre Propriedades Mutagênicas 
São informações toxicológicas sobre a ação mutagênica do produto em teste, obtidas a partir da 
realização de pelo menos três diferentes provas específicas. Essas provas devem ser efetuadas em, no 
mínimo, duas espécies de animais de laboratórios. 
O) Dados sobre Efeitos Tóxicos à Reprodução 
São informações toxicológicas a respeito da reprodutividade dos animais quando o produto em teste é 
administrado diariamente por 3 (três) gerações consecutivas, visando observar, quota de reprodução, 
interesse sexual dos animais, fertilidade, sobrevivência dos recém-nascidos e normalidade da prole. 
2. Critérios para a Classificação Toxicológica 
A classificação toxicológica dos agro-tóxicos e outros biocidas refere-se à DL 50 da formulação por via 
oral e dérmica expressa em miligramas por quilo de peso corpóreo, a CL 50 do princípio ativo expressa 
em miligramas por litro de ar por 1 (uma) hora de exposição, as lesões sobre os olhos e a pele, e às 
lesdes sistêmicas conforme resumidos na tabela em anexo, bem como a outros tipos de unidade, no 
caso de processos físicos e biológicos. 
2.1 - Enquadram-se como produtos, processos físicos e agentes biológicos da classe .I (extremamente 
tóxicos): 
A - As formulações onde estejam presentes ingredientes ativos que possuem DL 50 oral para ratos igual 
ou inferior a 25mg/kg, DL 50 dérmica para ratos igual ou inferior a 100mg/kg ou CL 50 inalatória para 
ratos igual ou inferior a 0,2mg/l de ar 1 hora de exposição. No que se refere aos processos físicos e 
agentes biológicos, ver "Lesões Sistêmicas" da tabela anexa. 
B - As formulações que apresentem DL 50 oral para ratos igual ou inferior a 200mg/kg, no caso de 
líquidos. 
C - As formulações que apresentem DL 50 oral para ratos igual ou inferior a 100mg/kg no caso de 
sólidos. 
D - As formulações que apresentem DL 50 dérmica igual ou inferior a 400mg/kg, no caso de líquidos. 
E - As formulações que provoquem corrosão, ulceração ou opacidade na córnea irreversível dentro de 7 
(sete) dias após a aplicação nas mucosas oculares dos animais testados. 
F - As formulações que apresentam DL 50 dérmica para ratos igual ou inferior a 200mg/kg, no caso de 
sólidos. 
G - As formulações ou processos físicos e agentes biológicos que provoquem ulceração ou corrosão na 
pele dos animais testados. 
H - As substâncias ou formulações que possam ser mais perigosas para o homem do que as provas de 
laboratório tenham podido demonstrar. 
2.2 - Enquadram-se como produto e processos físicos e agentes biológicos da classe .II (altamente 
tóxicos): 
A - As formulações que apresentem DL 50 oral para ratos superior a 200mg/kg e até 2.000mg/kg 
inclusive, no caso de líquidos. 
B - As formulações que apresentem DL 50 oral para ratos superior a 100mg/kg inclusive, no caso de 
sólidos. 
C - As formulações que apresentem DL 50 dérmica para ratos superior a 400mg/kg e até 4.000mg/kg 
inclusive, no caso de líquidos. 
D - As formulações que apresentem DL 50 dérmica para ratos superior a 200mg/kg e até 1.OOOmg/kg 
inclusive, no caso de sólidos. 
E - As formulações onde estejam presentes ingredientes ativos que possuam CL 50 inalatória para ratos 
superior a 0,2mg/l de ar por uma hora de exposição, e até 2mg/l de ar por uma hora de exposição, 
inclusive. 
F - As formulações, processos físicos e agentes biológicos que provoquem opacidade na córnea 
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reversível dentro de 7 (sete) dias e ou irritação persistente por 7 (sete) dias nas mucosas oculares dos 
animais testados. 
G - As formulações, processos físicos e agentes biológicos que provoquem irritação severa, ou seja, 
obtenham um escore igual ou superior a 5 (cinco), segundo método universal de Draize e Cols, na pele 
dos animais testados. 
2.3 - Enquadram-se como produtos e processos físicos e agentes biológicos da classe .III 
(moderadamente tóxicos). 
A - As formulações que apresentem DL50 oral para ratos superior a 2.000mg/kg e até 6.000mg/kg 
inclusive, no caso de líquidos. 
B - As formulações que apresentem DL50 oral para ratos superior a 500mg/kg e até 2.000mg/kg 
inclusive, no caso de sólidos. 
C - As formulações que apresentem DL50 dérmica para ratos superior a 4.000mg/kg e até 12.000mg/kg 
inclusive, no caso de líquidos. 
D - As formulações que apresentem DL50 dérmica para ratos superior a 1.000mg/kg e até 4.000mg/kg 
inclusive, no caso de sólidos. 
E - As formulações onde estejam presentes ingredientes ativos que apresentem CL50 inalatória para 
ratos superior a 2mg/1 de ar por uma hora de exposição, inclusive. 
F - As formulações, processos físicos e agentes biológicos que não apresentem, de modo algum, 
opacidade na cór- nea bem como aquelas que apresentarem irritação reversível dentro de 7 (sete) dias, 
nas mucosas oculares de aniais testados. 
G - As formulações, processos físicos e agentes biológicos que provocarem irritação moderada, ou seja, 
obtendo um escore igual ou superior a 3 (trê0s) e até (cinco) 5, segundo método de Draize e Cols, na 
pele dos animais testados. 
2.4 - Enquadram-se como produtos, processos físicos e agentes biológicos, na classe .IV (levemente 
tóxicos). 
A - As formulações que apresentem DL50 oral para ratos superior a 6.000mg/.kg, no caso de líquidos. 
B - As formulações que apresentem DL50 oral para ratos superior a 2.000mg/kg, no caso de sólidos. 
C - As formulações que apresentem DL50 dérmica para ratos superior a 12.000mg/kg, no caso de 
líquidos. 
D - As formulações que apresentem DL 50 dérmica para ratos superior a 4.000mg/kg, no caso de sólidos. 
E - As formulações onde estejam presentes ingredientes ativos que apresentam CL 50 inalatória para 
ratos superior a 20mg/1 de ar por uma hora de exposição. 
F - As formulações, processos físicos e agentes biológicos que não apresntarem de modo algum 
opacidade na córnea, bem como aquelas que apresentarem irritação reversível dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas, nas mucosas oculares de animais testados. 
G - As formulações, processos físicos e agentes biológicos que provoquem irritação leve, ou seja, 
obtendo um escore inferior a 3 (três), segundo método universal de Draize e Cols, na pela dos animais 
testados. 
3. A colocação de uma substância, processo físicos, ou agente biológico ou formulação, em uma das 
clases toxicológicas previstas nao depende de todos os dados toxicológicos estarem na mesma classe. o 
Dado mais agravante será utilizado para classificar o produto. 
4. Para efeito de rotulagem as substâncias ou produtos serão classificados quanto aos efeitos sobre o 
meio ambiente. 
4.1 - Tóxicos para peixes e organismos aquáticos apresentando sentando CL 50 igual ou inferior a 1 (um) 
ppm. 
4.2 - Tóxico para fauna silvestre apresentando DL 50 ora igual ou inferior a l00mg/kg ou CL 50 oral igual 
ou inferior a 500 ppm para aves; e apreentando DL 50 oral igual ou inferior a 100mg/Kg, para mamíferos 
em geral. 
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4.3 - Tóxicos para abelhas - Apresentando DL 50 inferior a 2,0 microgramas/ abelhas. 
4.4 - Persistentes no solo/água - Para o solo: é considerado persistente quando 5 % da quantidade 
colocada no solo permanece após um ano. 
Para a água: é considerado persistente quando a biomagnificação na cadeia trófica apresenta 
concentração igual ou superior a mil vezes no peixe quando comparado à concentração na água. 
5. A classificação toxicológica de uma formulação ou de um processo físico ou agente biológico poderá 
ser estendida a formulações idênticas de formuladores distintos. 
6. A classificação toxicológica será acompanhada de indicação das frases padronizadas a serem indicadas 
na rotulagem de produtos, processos físicos ou agentes biológicos. 
7. Poderá ser exigida a reavaliação toxicológica de qualquer produto ou processo físico e agentes 
biológicos, sempre que a pesquisa cientifica produzir novos dados de caráter relevante. 
 ANEXO II 
 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA 
1 - Requerimento dirigido às Secretarias da Saúde, Obras e do Meio Ambiente e, Agricultura e 
Abastecimento, solicitando a classificação toxicológica do produto. 
2 - Relatório técnico contendo: 
- Nome comercial. 
- Finalidade e doses de emprego. 
- Propriedades químicas. 
- Especificação do processo físico (forma de atuação do produto) ou nome científico do agente biológico. 
- Nome(s) químico(s) do(s) princípio(s) ativo(s). 
- Processos físicos ou agentes biológicos. 
- Nome(s) comum(s) do(s) princípio(s) ativo(s), processos físicos ou agentes biológicos. 
- Fórmula(s) estrutural(is) do(s) ingrediente(s) ativo(s), processos físicos ou agentes biológicos. 
- Fórmulas indicando, se for o caso, os nomes químicos de todos os componentes da formulação e suas 
respectivas concentrações, se for o caso. 
- Classe de uso. 
- Pureza do(s) ingrediente(s) ativo(s), ou dos agentes biológicos. 
- Toxicidade das impurezas. 
- Forma de apresentação. 
- Propriedades físicas. 
- Densidade(s) do(s) ingrediente(s) ativo(s). 
- Estado(s) físico(s) do(s) ingrediente(s) ativo(s). 
- Estado físico da formulação. 
- Densidade da formulação. 
- Inflamabilidade da formulação. 
- Corrosividade da formulação para materiais. 
- Estabilidade do ingrediente ativo na formulação. 
3 - Sumário dos dados toxicológicos e Ecotoxicológicos para os produtos testados, com os resultados de 
todos os testes relacionados no Anexo I. Esses testes deverão ser realizados em laboratórios idôneos ou 
terem sido publicados em literatura idônea. 
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LEI N. 4.002, DE 5 DE JANEIRO DE 1984 
Dispõe sobre a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e outros biocidas no território do 
Estado de São Paulo 
Retificação 
ANEXO I 
Normas e Critérios para a Classificação Toxicológica 
1. Definições 
2.4 - Letra F - na 2.ª linha 
onde se lê: 
"... que não apresentarem..." 
leia-se: 
"... que não apresentarem..." 
4.2 - na 2.ª linha 
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onde se lê: 
"... ora igual ou inferior a..." 
leia-se: 
"... oral igual ou inferior a..." 
ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA 
Comunicado 
A Assessoria Técnico-Legislativa comunica, aos interessados em geral, que o Procurador Geral da 
República argüiu a inconstitucionalidade dos Artigos 1.° e §§ 1.°, 2.°, 3.° e 5.°; 2.°; 3.° e parágrafo único; 
5.°; 6.°; 7.° e §§ 4.° e 5.°; 8.°; 9º e 14 da Lei Estadual 4.002, de 05-01-84, que dispõe sobre a distribuição 
e comercialização de produtos agrotóxicos e outros biocidas no território do Estado de São Paulo. São 
representados o Governador e a Assembléia Legislativa do Estado. A Representação 1.241-7 foi 
distribuída ao Relator Ministro Cordeiro Guerra. Indeferiu-se o pedido de liminar (D.J.U. 52, de 18-03-85, 
pág. 3.264). 
D.O.E. de 14/06/1985,     pg. 4. 
 

LEI N. 5.352, DE 7 DE OUTUBRO DE 1986  

Dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento de proteção em veículos de transporte de cargas ou 
produtos que especifica  
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  
Artigo 1.º - O transporte, por via pública, ferrovia ou rodovia estadual, de calcário, pó de pedra, bagaço 
de cana, areia, soja etc, só poderá ser realizado com a carga devidamente coberta.  
Parágrafo único - O transporte de quaisquer outros produtos que possam provocar poluição ambiental 
deverá atender ao disposto neste artigo.  
Artigo 2.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
Palácio dos Bandeirantes, 7 de outubro de 1986.  
FRANCO MONTORO  
João Oswaldo Leiva 
Secretário de Obras e Saneamento  
José Pedro de Oliveira Costa 
Secretário Extraordinário do Meio Ambiente  
Adriano Murgel Branco 
Secretário dos Transportes  
Luiz Carlos Bresser Pereira 
Secretário do Governo  
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 7 de outubro de 1986.  
 

LEI N. 10.217, DE 19 DE JANEIRO DE 1999  

 (Projeto de lei nº 469/97, da deputada Maria do Carmo Piunti - PSDB) 
Autoriza o Poder Executivo a criar o sistema de saneamento básico e despoluição do rio Tietê  
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.º - Fica instituído, no âmbito do Estado, o sistema de saneamento básico e despoluição do rio 
Tietê, mediante coleta, afastamento e tratamento de efluentes, inclusive industriais, visando a controlar 
e fiscalizar sua emissão, para criar condições mais desejáveis e compativeis com as necessidades de 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=38142


Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

106 |  
 

tratamento dos efluentes domésticos dos municípios da bacia hidrográfica do Alto Tietê.  
Parágrafo único - Esse sistema será viabilizado por meio de parcerias entre o poder público e entidades 
privadas, bem como serviços autônomos de água e esgotos já existentes nas diversas regiões do Estado.  
Artigo 2.º - O Governo Estadual deverá efetuar, periodicamente, monitoramento da qualidade da água e 
do ar, nos pontos de coleta estabelecidos nas bacias hidrográficas do Alto, Médio e Baixo Tietê e da 
Baixada Santista, a fim de garantir o seu controle, de acordo com o enquadramento dos corpos de água.  
Artigo 3.º - Para a execução do disposto nesta lei, deverá ser criado um Conselho, cujos membros serão 
nomeados pelo Governador do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta lei.  
Parágrafo único - O Conselho de que trata este artigo será composto por representantes: 
1. do Gabinete do Governador;  
2. da Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, Saneamento e Obras;  
3. da Secretaria de Estado do Meio Ambiente;  
4. dos Comitês de Bacias Hidrográficas;  
5. de entidades reconhecidas na área do meio ambiente;  
6. de agentes políticos com experiência na área ambiental.  
Artigo 4.º - O Conselho para Despoluição do Rio Tietê - CDRT terá por objetivos:  
I - criar grupos regionais de implantação para o sistema de coleta e tratamento dos rios;  
II - normatizar o funcionamento dos grupos regionais de operacionalização e manutenção dos sistemas 
de coleta;  
III - avaliar periodicamente os resultados dos programas de saneamento;  
IV - fiscalizar e controlar o cumprimento das normas a serem estabelecidas, aplicando as penalidades 
cabíveis, nos casos de descumprimento;  
V - acompanhar os cronogramas de obras e investimentos necessários para a implantação, 
operacionalização e manutenção dos sistemas de coleta, afastamento e tratamento de efluentes e de 
disposição e aproveitamento de resíduos.  
Parágrafo único - Caberá ao Governador do Estado nomear o Presidente do Conselho Deliberativo, 
dentre os seus membros eleitos.  
Artigo 5.º - O Conselho terá como uma das atribuições principais, estabelecer contato com instituições 
públicas e particulares que estejam interessadas em colaborar na implementação desse sistema, quer 
no aspecto técnico, quer no aspecto financeiro.  
Artigo 6.º - O Conselho terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentar o desenvolvimento desse 
sistema, bem como a regulamentação do respectivo funcionamento.  
Artigo 7.º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias.  
Artigo 8.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de janeiro de 1999.  
MÁRIO COVAS  
João Gilberto Lotufo Conejo  
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras  
Stela Goldenstein  
Secretária do Meio Ambiente  
Fernando Leça  
Secretário-Chefe da Casa Civil  
Antonio Angarita  
Secretário do Governo e Gestão Estratégica  
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 19 de janeiro de 1999. 
 
LEI N. 10.217, DE 19 DE JANEIRO DE 1999  
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(Projeto de lei nº 469/97, da deputada Maria do Carmo Piunti - PSDB) 
 Retificação do D. O. 22-1-99 
 Leia-se como segue e não como foi publicado: 
Institui, nas condições que especifica, sistema de saneamento básico e despoluição do rio Tietê  
 

LEI N. 10.484, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999  

(Projeto de lei nº 801/95, do deputado Nabi Abi Chedid - PSD) 
Dispõe sobre a análise das águas nas praias do Estado  
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  
Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, através da Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental - CETESB, um programa de análise das condições das águas das Estâncias 
Balneárias do Estado de São Paulo.  
Artigo 2.º - A cada ano, no período entre 15 de dezembro a 15 de março do ano seguinte, a CETESB 
deverá efetuar e divulgar os resultados das análises realizadas nas águas das mencionadas Estâncias. 
Parágrafo único - A divulgação será feita através da publicação no Diário Oficial do Estado, bem como da 
remessa dos resultados das análises a, pelo menos, 3 (três) órgãos de comunicação de massa. 
Artigo 3.º - A CETESB deverá colocar painéis, próximos às praias, informando das condições próprias ou 
impróprias para banho, de forma que os usuários possam orientar-se a respeito das condições de 
balneabilidade das praias.  
Artigo 4.º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei deverão ser previstas, anualmente, no 
orçamento da CETESB.  
Artigo 5.º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.  
Artigo 6.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 29 de dezembro de 1999.  
MÁRIO COVAS  
José Ricardo Alvarenga Trípoli, Secretário do Meio Ambiente  
Celino Cardoso, Secretário-Chefe da Casa Civil  
Antonio Angarita, Secretário do Governo e Gestão Estratégica  
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de dezembro de 1999.  
 

LEI N. 11.004, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001 

(Projeto de lei nº 235/2000, do deputado Paschoal Thomeu - PTB) 
Condiciona a construção de estabelecimentos penitenciários à prévia aprovação, pelo órgão competente,  
de Projeto de Controle de Lançamentos de Efluentes e Esgotos 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.º - A construção de estabelecimentos penitenciários fica condicionada à prévia aprovação, pelo 
órgão competente, de Projeto de Controle de Lançamentos de Efluentes e Esgotos. 
Artigo 2.º - O Projeto de Controle de Lançamentos de Efluentes e Esgotos oriundos desses 
estabelecimentos deverá conter: 
I - a forma de tratamento dos dejetos gerados, responsáveis pela degradação da qualidade ambiental; 
II - a eficácia do tratamento proposto em relação ao impacto ambiental; 
III - a destinação final da matéria submetida ao tratamento. 
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Artigo 3.º - As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias 
próprias. 
Artigo 4.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 21 de dezembro de 2001. 
GERALDO ALCKMIN 
Antonio Carlos de Mendes Thame 
Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras 
José Ricardo Alvarenga Trípoli 
Secretário do Meio Ambiente 
Nagashi Furukawa 
Secretário da Administração Penitenciária 
João Caramez 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 21 de dezembro de 2001. 
 

LEI Nº 12.684, DE 26 DE JULHO DE 2007 

(Projeto de lei nº 384/2007, do Deputado Marcos Martins - PT) 
Proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos 
de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 
composição 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e 
eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica proibido, a partir de 1º de janeiro de 2008, o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, 
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto. 
§ 1º - Entende-se como amianto ou asbesto a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos 
grupos de rochas metamórficas das serpentinas, isto é, a crisotila (asbesto branco), e dos anfibólios, 
entre eles, a actinolita, a amosita (asbesto marrom), a antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a tremolita 
ou qualquer mistura que contenha um ou vários destes minerais. 
§ 2º - A proibição a que se refere o “caput” estende-se à utilização de outros minerais que contenham 
acidentalmente o amianto em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra-sabão, cuja utilização 
será precedida de análise mineralógica que comprove a ausência de fibras de amianto entre seus 
componentes. 
Artigo 2º - A proibição de que trata o “caput” do artigo 1º vigerá a partir da data da publicação desta lei 
em relação aos produtos, materiais ou artefatos destinados à utilização por crianças e adolescentes, tais 
como brinquedos e artigos escolares, e ao uso doméstico, tais como eletrodomésticos, tecidos, luvas, 
aventais e artigos para passar roupa. 
Artigo 3º - É vedado aos órgãos da administração direta e indireta do Estado de São Paulo, a partir da 
publicação desta lei, adquirir, utilizar, instalar, em suas edificações e dependências, materiais que 
contenham amianto ou outro mineral que o contenha acidentalmente. 
§ 1º - Estende-se, ainda, a proibição estabelecida no “caput” do artigo 1º, com vigência a partir da 
publicação desta lei, aos equipamentos privados de uso público, tais como estádios esportivos, teatros, 
cinemas, escolas, creches, postos de saúde, e hospitais. 
§ 2º - É obrigatória a afixação de placa indicativa, nas obras públicas estaduais e nas privadas de uso 
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público, da seguinte mensagem: “Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos dele derivados, 
por serem prejudiciais à saúde”. 
§ 3º - A expedição de alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços 
pela Secretaria de Estado da Saúde ou qualquer outro órgão estadual fica condicionada à assinatura de 
Termo de Responsabilidade Técnica, estabelecido no Anexo I desta lei. 
Artigo 4º - Até que haja a substituição definitiva dos produtos, materiais ou artefatos, em uso ou 
instalados, que contêm amianto, bem como nas atividades de demolição, reparo e manutenção, não 
será permitida qualquer exposição humana a concentrações de poeira acima de 1/10 (um décimo) de 
fibras de amianto por centímetro cúbico (0,1f/cc). 
§ 1º - As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis pela execução de obras de 
manutenção, demolição, remoção de material, bem como sua destinação final, que contenham amianto 
ou em relação às quais haja suspeita de o conterem, deverão respeitar as normas técnicas previstas no 
Código Sanitário do Estado de São Paulo, bem como as disposições contidas na legislação estadual e 
federal, em regulamentos, portarias, normas coletivas de trabalho e em termos de ajuste de conduta, 
pertinentes ao objeto desta lei, que sejam mais restritivas no que concerne às medidas de proteção ao 
meio ambiente e à saúde pública. 
§ 2º - O disposto no § 1º deste artigo compreende também as medidas de proteção aos trabalhadores 
que de qualquer forma se exponham à poeira que contenha amianto, qualquer que seja o regime de 
trabalho. 
Artigo 5º - O Poder Executivo procederá à ampla divulgação dos efeitos nocivos provocados pelo 
contato e manuseio inadequados do amianto, bem como da existência de tecnologias, materiais e 
produtos substitutos menos agressivos à saúde, e promoverá orientações sobre como proceder com a 
manutenção dos produtos já instalados e usos até sua completa eliminação, incluindo os cuidados com 
os resíduos gerados e sua correta destinação final, conforme determinam a Resolução nº 348/2004, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, e outros dispositivos legais atinentes. 
Parágrafo único - Fica instituída a “Semana de Proteção Contra o Amianto”, que ocorrerá anualmente 
na semana que compreende o dia 28 de abril, durante a qual serão promovidas ações educativas sobre 
os riscos do amianto, formas de prevenir a exposição às fibras cancerígenas de produtos já existentes, 
medidas e programas de substituição do amianto, bem como sobre a demolição de obras que o 
contenham, ainda que acidentalmente, e sua destinação final. 
Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, 
nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e demais unidades de saúde, programas para 
desenvolver ações de vigilância em saúde e assistência especializada que visem à prevenção, ao 
diagnóstico e ao tratamento das doenças decorrentes do trabalho com o amianto. 
§ 1º - Os programas compreenderão habilitação técnica dos profissionais e equipamentos necessários 
para o desenvolvimento das ações referidas no “caput” deste artigo. 
§ 2º - Fica instituída a notificação obrigatória à autoridade local do SUS, pela rede pública e privada de 
assistência à saúde, de todos os casos de doenças e óbitos decorrentes da exposição ao amianto. 
§ 3º - Quando requisitado pelo SUS, é obrigatório o fornecimento, pelas empresas que tenham utilizado 
o amianto no Estado de São Paulo até a data da entrada em vigor desta lei, de informações referentes 
aos empregados e ex-empregados que tenham sido expostos ao amianto, como nome e endereço 
completos, cargo ou função, data de nascimento, data de admissão e, se for o caso, da demissão, data 
da cessação da exposição, diagnóstico dos exames clínico e radiológico e prova de função pulmonar, 
inclusive exames complementares, se houver. 
Artigo 7º - A não observância ao disposto nesta lei é considerada infração sanitária e sujeitará o infrator 
às penalidades estabelecidas no Título IV, do Livro III, da Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 - 
Código Sanitário do Estado de São Paulo. 
Artigo 8º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
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próprias. 
Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 26 de julho de 2007 
JOSÉ SERRA 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Francisco Graziano Neto 
Secretário do Meio Ambiente 
Humberto Rodrigues da Silva 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 26 de julho de 2007. 
ANEXO I 
Termo de Responsabilidade Técnica 
De acordo com o § 3º do artigo 3º da Lei nº... , de.... de..... de 2007, declaro, sob as penas da lei, que no 
estabelecimento situado à...., não são utilizados produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, porventura, o contenham 
acidentalmente em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra sabão etc. 
Estou ciente de que, no caso de demolição ou substituição de materiais que contenham amianto em sua 
composição, deverão ser atendidas as normas técnicas de proteção e preservação da saúde do 
trabalhador e da comunidade. 
Assinatura do Proprietário ou Responsável Técnico 
 

LEI Nº 13.577, DE 08 DE JULHO DE 2009 

Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas 
contaminadas. 
O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Seção I 
Do Objeto 
 Artigo 1º - Esta lei trata da proteção da qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação, 
da definição de responsabilidades, da identificação e do cadastramento de áreas contaminadas e da 
remediação dessas áreas de forma a tornar seguros seus usos atual e futuro. 
 Seção II 
Dos Objetivos 
  
Artigo 2º - Constitui objetivo desta lei garantir o uso sustentável do solo, protegendo-o de 
contaminações e prevenindo alterações nas suas características e funções, por meio de: 
I - medidas para proteção da qualidade do solo e das águas subterrâneas; 
II - medidas preventivas à geração de áreas contaminadas; 
III - procedimentos para identificação de áreas contaminadas; 
IV - garantia à saúde e à segurança da população exposta à contaminação; 
V - promoção da remediação de áreas contaminadas e das águas subterrâneas por elas afetadas; 
VI - incentivo à reutilização de áreas remediadas; 
VII - promoção da articulação entre as instituições; 
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VIII - garantia à informação e à participação da população afetada nas decisões relacionadas com as 
áreas contaminadas. 
 Seção III 
Das Definições 
Artigo 3º - Para efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições: 
I - água subterrânea: água de ocorrência natural na zona saturada do subsolo; 
II - Área Contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha 
quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde 
humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger; 
III - Área Contaminada sob Investigação: área contaminada na qual estão sendo realizados procedimentos 
para determinar a extensão da contaminação e os receptores afetados; 
IV - Área com Potencial de Contaminação: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria onde 
são ou foram desenvolvidas atividades que, por suas características, possam acumular quantidades ou 
concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada; 
V - Área Remediada para o Uso Declarado: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria 
anteriormente contaminada que, depois de submetida à remediação, tem restabelecido o nível de risco 
aceitável à saúde humana, considerado o uso declarado; 
VI - Área Suspeita de Contaminação: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria com indícios 
de ser uma área contaminada; 
VII - avaliação de risco: é o processo pelo qual são identificados, avaliados e quantificados os riscos à 
saúde humana, ao meio ambiente e a outros bens a proteger; 
VIII - avaliação preliminar: avaliação inicial, realizada com base nas informações disponíveis, visando 
fundamentar a suspeita de contaminação de uma área; 
IX - Cadastro de Áreas Contaminadas: conjunto de informações referentes aos empreendimentos e 
atividades que apresentam potencial de contaminação e às áreas suspeitas de contaminação e 
contaminadas, distribuídas em classes de acordo com a etapa do processo de identificação e remediação 
da contaminação em que se encontram; 
X - cenário de exposição: conjunto de variáveis sobre o meio físico e a saúde humana estabelecidas para 
avaliar os riscos associados à exposição dos indivíduos a determinadas condições e em determinado 
período de tempo; 
XI - classificação de área: ato administrativo por meio do qual o órgão ambiental classifica determinada 
área durante o processo de identificação e remediação da contaminação; 
XII - declaração de encerramento de atividade: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental atesta o 
cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo Plano de Desativação do Empreendimento e pela 
legislação pertinente; 
XIII - fase livre: ocorrência de substância ou produto em fase separada e imiscível quando em contato com 
a água ou o ar do solo; 
XIV - intervenção: ação que objetive afastar o perigo advindo de uma área contaminada; 
XV - investigação confirmatória: investigação que visa comprovar a existência de uma área contaminada; 
XVI - investigação detalhada: processo de aquisição e interpretação de dados de campo que permite o 
entendimento da dinâmica das plumas de contaminação em cada um dos meios físicos afetados; 
XVII - órgão ambiental: órgãos ou entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado e 
dos Municípios, instituídos pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, administração de recursos naturais e manutenção e recuperação da qualidade de vida; 
XVIII - remediação de área contaminada: adoção de medidas para a eliminação ou redução dos riscos em 
níveis aceitáveis para o uso declarado; 
XIX - risco: probabilidade de ocorrência de um efeito adverso em um receptor sensível; 
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XX - solo: camada superior da crosta terrestre constituída por minerais, matéria orgânica, água, ar e 
organismos vivos; 
XXI - superficiário: detentor do direito de superfície de um terreno, por tempo determinado ou 
indeterminado, mediante escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos da 
Lei federal nº 10.257, de 9 de julho de 2001; 
XXII - Valor de Intervenção: concentração de determinada substância no solo e na água subterrânea acima 
da qual existem riscos potenciais diretos e indiretos à saúde humana, considerado um cenário de 
exposição genérico; 
XXIII - Valor de Prevenção: concentração de determinada substância acima da qual podem ocorrer 
alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea; 
XXIV - Valor de Referência de Qualidade: concentração de determinada substância no solo e na água 
subterrânea que define um solo como limpo ou a qualidade natural da água subterrânea. 
 Seção IV 
Dos Instrumentos 
 Artigo 4º - São instrumentos, dentre outros, para a implantação do sistema de proteção da qualidade 
do solo e para o gerenciamento de áreas contaminadas: 
I - Cadastro de Áreas Contaminadas; 
II - disponibilização de informações; 
III - declaração de informação voluntária; 
IV - licenciamento e fiscalização; 
V - Plano de Desativação do Empreendimento; 
VI - Plano Diretor e legislação de uso e ocupação do solo; 
VII - Plano de Remediação; 
VIII - incentivos fiscais, tributários e creditícios; 
IX - garantias bancárias; 
X - seguro ambiental; 
XI - auditorias ambientais; 
XII - critérios de qualidade para solo e águas subterrâneas; 
XIII - compensação ambiental; 
XIV - fundos financeiros; 
XV - educação ambiental. 
Artigo 5º - O Cadastro de Áreas Contaminadas será constituído por informações detalhadas sobre todos 
os empreendimentos e atividades que: 
I - sejam potencialmente poluidores; 
II - no passado abrigaram atividades passíveis de provocar qualquer tipo de contaminação do solo; 
III - estejam sob suspeita de estarem contaminados; 
IV - demais casos pertinentes à contaminação do solo. 
§ 1º - Para efeito da elaboração do Cadastro a que se refere o “caput” deste artigo, as áreas serão 
separadas em classes distintas, em conformidade com o processo de identificação e remediação da 
contaminação constatada ou sob suspeita. 
§ 2º - Para cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, ficam estabelecidas as seguintes classes: 
1 - Classe AI - Área Contaminada sob Investigação; 
2 - Classe AC - Área Contaminada; 
3 - Classe AR - Área Remediada para Uso Declarado. 
§ 3º - O Cadastro de Áreas Contaminadas será composto por informações registradas nos órgãos 
públicos estaduais e municipais e será publicado no Diário Oficial do Estado e na página da internet da 
Secretaria do Meio Ambiente. 
 CAPÍTULO II 
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Da Prevenção e do Controle da Contaminação do Solo 
Artigo 6º - Qualquer pessoa física ou jurídica que, por ação ou omissão, possa contaminar o solo deve 
adotar as providências necessárias para que não ocorram alterações significativas e prejudiciais às funções 
do solo. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são consideradas funções do solo: 
1 - sustentação da vida e do “habitat” para pessoas, animais, plantas e organismos do solo; 
2 - manutenção do ciclo da água e dos nutrientes; 
3 - proteção da água subterrânea; 
4 - manutenção do patrimônio histórico, natural e cultural; 
5 - conservação das reservas minerais e de matéria-prima; 
6 - produção de alimentos; 
7 - meios para manutenção da atividade socioeconômica. 
Artigo 7º - Os órgãos do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle 
e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, instituído pela 
Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, bem como os demais órgãos ou entidades da Administração Pública 
direta ou indireta, no exercício das atividades de licenciamento e controle, deverão atuar de forma 
preventiva e corretiva com o objetivo de evitar alterações significativas das funções do solo, nos limites 
de suas respectivas competências. 
Artigo 8º - A atuação dos órgãos do SEAQUA, no que se refere à proteção da qualidade do solo e ao 
gerenciamento de áreas contaminadas, terá como parâmetros os Valores de Referência de Qualidade, os 
Valores de Prevenção e os Valores de Intervenção, estabelecidos pelo órgão ambiental estadual. 
Artigo 9º - Os Valores de Referência de Qualidade serão utilizados para orientar a política de prevenção e 
controle das funções do solo. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, o Poder Público deverá tornar disponíveis informações sobre 
a qualidade do solo e das águas subterrâneas. 
Artigo 10 - Os Valores de Prevenção serão utilizados para disciplinar a introdução de substâncias no solo. 
Parágrafo único - Na hipótese de os Valores de Prevenção serem ultrapassados, a continuidade da 
atividade será submetida a nova avaliação do órgão ambiental, devendo os responsáveis legais pela 
introdução no solo de cargas poluentes proceder ao monitoramento dos impactos decorrentes. 
Artigo 11 - Os Valores de Intervenção serão utilizados para impedir a continuidade da introdução de 
cargas poluentes no solo. 
Artigo 12 - O órgão ambiental competente poderá exigir do responsável legal por área com fontes 
potenciais de contaminação do solo e das águas subterrâneas a manutenção de programa de 
monitoramento da área e de seu entorno. 
 CAPÍTULO III 
Das Áreas Contaminadas 
 
Seção I 
Das Responsabilidades 
 Artigo 13 - São considerados responsáveis legais e solidários pela prevenção, identificação e remediação 
de uma área contaminada: 
I - o causador da contaminação e seus sucessores; 
II - o proprietário da área; 
III - o superficiário; 
IV - o detentor da posse efetiva; 
V - quem dela se beneficiar direta ou indiretamente. 
Parágrafo único - Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica quando sua personalidade for obstáculo 
para a identificação e a remediação da área contaminada. 
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Artigo 14 - Havendo perigo à vida ou à saúde da população, em decorrência da contaminação de uma 
área, o responsável legal deverá comunicar imediatamente tal fato aos órgãos ambientais e de saúde e 
adotar prontamente as providências necessárias para elidir o perigo. 
§ 1º - Para fins deste artigo, consideram-se perigo à vida ou à saúde, dentre outras, as seguintes 
ocorrências: 
1 - incêndios; 
2 - explosões; 
3 - episódios de exposição aguda a agentes tóxicos, reativos e corrosivos; 
4 - episódios de exposição a agentes patogênicos, mutagênicos e cancerígenos; 
5 - migração de gases voláteis para ambientes confinados e semiconfinados, cujas concentrações excedam 
os valores estabelecidos em regulamento; 
6 - comprometimento de estruturas de edificação em geral; 
7 - contaminação das águas superficiais ou subterrâneas utilizadas para abastecimento público e 
dessedentação de animais; 
8 - contaminação de alimentos. 
§ 2º - Na hipótese de o responsável legal não promover a imediata remoção do perigo, tal providência 
poderá ser adotada subsidiariamente pelo Poder Público, garantido o direito de ressarcimento dos custos 
efetivamente despendidos pela Administração Pública, devidamente apurados mediante apresentação 
de planilha fundamentada que comprove que os valores gastos na remoção do perigo são compatíveis 
com o valor do mercado. 
Seção II 
Da Identificação 
 Artigo 15 - O responsável legal, ao detectar indícios ou suspeitas de que uma área esteja contaminada, 
deverá imediatamente comunicar tal fato aos órgãos ambiental e de saúde competentes. 
Artigo 16 - A área será classificada como Área Contaminada sob Investigação quando houver constatação 
da presença de: 
I - contaminantes no solo ou na água subterrânea em concentrações acima dos Valores de Intervenção; 
II - produto em fase livre, proveniente da área; 
III - substâncias, condições ou situações que, de acordo com parâmetros específicos, possam representar 
perigo. 
Artigo 17 - O órgão ambiental competente deverá adotar os seguintes procedimentos para identificação 
de áreas contaminadas: 
I - manter informações sobre as áreas com potencial de contaminação; 
II - realizar avaliação preliminar da área onde haja indícios de contaminação, ou solicitar, do responsável 
legal, a adoção de providências, conforme as prioridades estabelecidas em regulamento; 
III - exigir do responsável legal a realização de investigação confirmatória na área, uma vez detectadas 
alterações prejudiciais significativas às funções do solo; 
IV - propor sua classificação como Área Contaminada sob Investigação, quando configurada uma das 
hipóteses previstas no artigo 16. 
Artigo 18 - Classificada a área como Área Contaminada sob Investigação, caberá ao órgão ambiental 
competente: 
I - providenciar a inclusão da área no cadastro de Áreas Contaminadas; 
II - notificar os órgãos públicos estaduais envolvidos, em especial o órgão responsável pela outorga do 
direito de uso de águas subterrâneas, as Prefeituras Municipais, os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente respectivos e os demais interessados; 
III - determinar ao responsável legal pela área contaminada que inicie os procedimentos para ações 
emergenciais. 
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Artigo 19 - Classificada a área como Área Contaminada sob Investigação, os órgãos ambientais e de saúde 
deverão implementar programa que garanta à população afetada, por meio de seus representantes, o 
acesso às informações disponíveis e a participação no processo de avaliação e remediação da área. 
 Seção III 
Da Remediação 
Artigo 20 - O responsável legal pela área classificada como Área Contaminada sob Investigação deverá 
realizar investigação detalhada para conhecimento da extensão total da contaminação e identificação de 
todos os receptores de risco. 
Parágrafo único - Nos casos em que houver comprometimento de uma fonte de abastecimento de água, 
o responsável pela contaminação deverá fornecer fonte alternativa de água potável para abastecimento 
da população afetada. 
Artigo 21 - A tomada de decisão, pelo órgão ambiental, sobre a intervenção em uma Área Contaminada 
sob Investigação será subsidiada por avaliação de risco para fins de remediação, a ser executada pelo 
responsável legal. 
Artigo 22 - A Área Contaminada sob Investigação não pode ter seu uso alterado até a conclusão das etapas 
de investigação detalhada e da avaliação de risco. 
Artigo 23 - Quando os valores definidos para risco aceitável à vida, à saúde humana e ao meio ambiente 
forem ultrapassados, a área será classificada como Área Contaminada, devendo ser promovida sua 
remediação. 
Parágrafo único - Os valores a que se refere o “caput” deste artigo serão definidos em conjunto entre a 
Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde, por meio de ato específico, ouvido o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA. 
Artigo 24 - Classificada a área como Área Contaminada, o órgão ambiental competente adotará as 
seguintes providências: 
I - cadastrar a área no Cadastro de Áreas Contaminadas como uma Área Contaminada; 
II - informar os órgãos de saúde, quando houver riscos à saúde humana; 
III - determinar ao responsável legal pela área contaminada que proceda, no prazo de até 5 (cinco) dias, à 
averbação da informação da contaminação da área na respectiva matrícula imobiliária; 
IV - notificar os órgãos públicos estaduais envolvidos, as Prefeituras Municipais e os demais interessados; 
V - notificar o órgão responsável por outorgas de direito de uso de águas subterrâneas na área sob 
influência da área contaminada, para que promova o cancelamento ou ajustes nos atos de outorga; 
VI - iniciar os procedimentos para remediação da área contaminada em sintonia com as ações 
emergenciais já em curso; 
VII - exigir do responsável legal pela área a apresentação de Plano de Remediação. 
Parágrafo único - Na impossibilidade de identificação ou localização do responsável legal pela área 
contaminada, ou em sua omissão, deverá o órgão ambiental competente oficiar ao Cartório de Registro 
de Imóveis com vistas a que seja divulgada, conjuntamente com as demais informações referentes à 
matrícula do imóvel, a contaminação da área. 
Artigo 25 - O responsável legal pela área contaminada deverá apresentar Plano de Remediação que 
contenha um cronograma das fases e respectivos prazos para a sua implementação, devendo submetê-lo 
à aprovação do órgão ambiental competente. 
§ 1º - A implementação do Plano de Remediação será acompanhada pelo Poder Público. 
§ 2º - O responsável legal pela área contaminada deverá apresentar uma das garantias previstas nos 
incisos IX e X do artigo 4º desta lei, a fim de assegurar que o Plano de Remediação aprovado seja 
implantado em sua totalidade e nos prazos estabelecidos, no valor mínimo de 125% (cento e vinte e cinco 
por cento) do custo estimado do Plano de Remediação. 
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§ 3º - No descumprimento, por quaisquer motivos, do Plano de Remediação aprovado, o órgão ambiental 
executará as garantias a que se refere o § 2º deste artigo, visando custear a complementação das medidas 
de remediação, além de adotar as medidas atinentes ao poder de polícia administrativa. 
§ 4º - O Plano de Remediação poderá ser alterado, com aprovação do órgão ambiental, em função dos 
resultados parciais de sua implementação. 
§ 5º - O responsável legal deverá apresentar projeto técnico sob a responsabilidade de profissional 
habilitado, conforme Conselho Profissional, cabendo ao autor do projeto e/ou responsável técnico a 
responsabilização de todas as etapas executivas indicadas nos projetos, não podendo ser transferida ao 
leigo qualquer responsabilidade. 
Artigo 26 - A área contaminada será classificada como Área Remediada para o Uso Declarado quando for 
restabelecido nível de risco aceitável para o uso declarado. 
Parágrafo único - Na classificação a que se refere o “caput” deste artigo, deverá sempre ser respeitada a 
legislação de uso e ocupação do solo. 
Artigo 27 - Classificada a área como Área Remediada para o Uso Declarado, o órgão ambiental 
competente deverá: 
I - cadastrar a área no Cadastro de Áreas Contaminadas como Área Remediada para o Uso Declarado; 
II - determinar ao responsável legal pela área contaminada que proceda, no prazo de até 5 (cinco) dias, à 
averbação, na respectiva matrícula imobiliária, da informação quanto à contaminação da área; 
III - notificar os órgãos públicos envolvidos, as Prefeituras Municipais, os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente respectivos e os demais interessados. 
§ 1º - Os registros e as informações referentes à Área Remediada para o Uso Declarado devem indicar 
expressamente o uso para o qual ela foi remediada, que não poderá ser distinto dos usos autorizados pela 
legislação de uso e ocupação do solo. 
§ 2º - Na impossibilidade de identificação ou localização do responsável legal pela área contaminada, 
deverá o órgão ambiental competente oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis com vistas a que seja 
divulgada, conjuntamente com as demais informações referentes à matrícula do imóvel, a contaminação 
da área. 
Artigo 28 - Para a alteração do uso ou ocupação de uma Área Remediada para o Uso Declarado, deverá 
ser efetuada pelo responsável nova avaliação de risco para o uso pretendido, a qual será submetida à 
aprovação do órgão ambiental competente. 
Parágrafo único - O novo uso autorizado para a área remediada deverá atender à legislação de uso e 
ocupação do solo e será averbado pelo Cartório de Registro de Imóveis, mediante notificação do órgão 
ambiental competente. 
Artigo 29 - Os responsáveis legais por empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental e potenciais 
geradores de contaminação, a serem total ou parcialmente desativados ou desocupados, deverão 
comunicar a suspensão ou o encerramento das atividades aos órgãos do SEAQUA. 
§ 1º - A comunicação a que se refere o “caput” deste artigo deverá ser acompanhada de Plano de 
Desativação do Empreendimento que contemple a situação ambiental existente, em especial quanto à 
possibilidade de a área estar contaminada, devendo conter, ainda, quando for o caso, informações quanto 
à implementação das medidas de remediação das áreas que serão desativadas ou desocupadas. 
§ 2º - O órgão ambiental competente deverá analisar o Plano de Desativação do Empreendimento, 
verificando a adequação das propostas apresentadas. 
§ 3º - Após a recuperação da qualidade ambiental da área, o órgão ambiental competente emitirá 
Declaração de Encerramento da Atividade.  
CAPÍTULO IV 
Dos Instrumentos Econômicos 
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 Artigo 30 - Fica criado o Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas - FEPRAC, 
fundo de investimento vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e destinado à proteção do solo contra 
alterações prejudiciais às suas funções, bem como à identificação e à remediação de áreas contaminadas. 
Artigo 31 - Constituem receitas do FEPRAC: 
I - dotações ou créditos específicos, consignados no orçamento do Estado; 
II - transferências de outros fundos estaduais ou de suas subcontas, cujos recursos se destinem à execução 
de projetos, planos, programas, atividades e ações relacionados com a prevenção e o controle da 
poluição, de interesse comum; 
III - transferência da União, dos Estados e dos Municípios para a execução de planos, programas, 
atividades e ações de interesse do controle, preservação e melhoria das condições do meio ambiente do 
Estado; 
IV - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; 
V - retorno de operações de crédito contratadas com órgãos ou entidades da administração direta ou 
indireta, consórcios intermunicipais, concessionários de serviços públicos e empresas privadas; 
VI - produto de operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus recursos; 
VII - doações de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 
multinacionais; 
VIII - compensações ambientais provenientes de atividades potencialmente causadoras de contaminação; 
IX - 30% (trinta por cento) do montante arrecadado com as multas aplicadas pelos órgãos estaduais de 
controle da poluição ambiental por infrações às disposições desta lei; 
X - recursos provenientes do ressarcimento de despesas efetuadas nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 32 
desta lei. 
Artigo 32 - Os recursos de que trata o artigo 31, serão aplicados em operações financeiras destinadas a 
apoiar e a incentivar a execução de ações relacionadas com a identificação e remediação de áreas 
contaminadas. 
§ 1º - Os recursos do FEPRAC poderão ser aplicados a fundo perdido, quando o tomador for o Estado e os 
recursos forem utilizados visando à intervenção em área contaminada, para remoção de perigo iminente 
à saúde pública. 
§ 2º - O Estado deverá ser ressarcido, pelo responsável legal pela área contaminada das despesas 
decorrentes da identificação e remediação de áreas contaminadas de acordo com o estabelecido no § 1º 
deste artigo. 
§ 3º - O Estado, uma vez ressarcido das despesas previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, destinará o 
montante recebido diretamente ao FEPRAC. 
Artigo 33 - O FEPRAC terá Conselho de Orientação composto paritariamente por representantes do 
Estado, Municípios e Sociedade Civil, com 8 (oito) membros titulares e 8 (oito) membros suplentes de 
cada um dos segmentos. 
§ 1º - As funções de Conselheiro não serão remuneradas, devendo ser consideradas de interesse público 
relevante. 
§ 2º - O Conselho poderá solicitar a órgãos e entidades públicos e privados pareceres de mérito sobre a 
viabilidade técnica dos planos, programas e projetos apresentados. 
Artigo 34 - Compete ao Conselho de Orientação do FEPRAC: 
I - orientar e aprovar a captação e a aplicação dos recursos do Fundo; 
II - aprovar normas, critérios, prioridades e programas para a aplicação dos recursos do Fundo, fixando 
seus respectivos limites; 
III - aprovar os critérios para verificação da viabilidade técnica, econômica e financeira dos projetos; 
IV - aprovar o orçamento de aplicação dos recursos do Fundo; 
V - elaborar o seu regimento interno; 
VI - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por regulamento; 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

118 |  
 

VII - aprovar programas, ações e medidas preventivas à geração de áreas contaminadas, bem como de 
garantia à informação e à participação da população afetada nas decisões relacionadas com as áreas 
contaminadas. 
Artigo 35 -  A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo exercerá as funções de agente 
técnico e de secretaria executiva do FEPRAC, disponibilizando todo o suporte técnico-administrativo 
necessário ao seu funcionamento, mediante solicitação do Conselho de Orientação, sem prejuízo do 
exercício das demais atribuições previstas em lei. 
Artigo 36 - O Banco Nossa Caixa S.A. será o Agente Financeiro do FEPRAC e atuará como mandatário do 
Estado, em conformidade com o estabelecido nas normas legais e nas deliberações do Conselho de 
Orientação. 
Artigo 37 - O FEPRAC reger-se-á pelas normas do Decreto-lei Complementar nº 18, de 17 de abril de 1970, 
e alterações posteriores. 
Artigo 38 - O dirigente da Unidade de Despesa à qual se encontra vinculado o Fundo submeterá, 
anualmente, à apreciação do Secretário do Meio Ambiente e do CONSEMA, o relatório das atividades 
desenvolvidas. 
Parágrafo único - O relatório das atividades de que trata este artigo deverá ser encaminhado às Comissões 
de Fiscalização e Controle e de Defesa do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado. 
Artigo 39 - Deverá ser publicado, trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, o relatório financeiro do 
Fundo. 
Artigo 40 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 
a: 
I - efetuar as transferências a que se refere o artigo 31, inciso II, desta lei; 
II - abrir créditos adicionais especiais até o limite de R$ 100,00 (cem reais), incluindo as classificações 
orçamentárias que se fizerem necessárias. 
CAPÍTULO V 
Das Infrações e Penalidades 
 Artigo 41 - Toda ação ou omissão contrária às disposições desta lei e seu regulamento será considerada 
infração administrativa ambiental classificada em leve, grave ou gravíssima, levando-se em conta: 
I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial; 
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; 
III - os antecedentes do infrator. 
Artigo 42 - As infrações administrativas ambientais de que trata o artigo 41 serão punidas com as 
seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - embargo; 
IV - demolição; 
V - suspensão de financiamento e benefícios fiscais. 
§ 1º - A penalidade de advertência será imposta quando se tratar de primeira infração pelo 
descumprimento das exigências técnicas formuladas pelo órgão ambiental competente, em qualquer fase 
do processo de remediação. 
§ 2º - A penalidade de multa será imposta ao responsável pela área classificada como contaminada, 
conforme disposto no artigo 13 desta lei, observado o limite de 4 (quatro) a 4.000.000 (quatro milhões) 
vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, desde que não ultrapasse o limite 
estabelecido no artigo 75 da Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
§ 3º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP do dia de seu efetivo pagamento. 
§ 4º - Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar-se-á, para efeitos desta lei, o índice que a substituir. 
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§ 5º - Nos casos de reincidência, caracterizada pelo cometimento de nova infração da mesma natureza e 
gravidade, a multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta. 
Artigo 43 - As infrações administrativas ambientais serão objeto de auto de infração a ser lavrado pela 
autoridade competente, e serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de 
ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei e seu regulamento. 
§ 1º - Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela 
se beneficiar. 
§ 2º - Tratando-se de área contaminada que acarrete perigo iminente para a saúde e segurança da 
população, a atuação imediata do Poder Público independerá de garantia de defesa prévia e contraditório. 
Artigo 44 - Da aplicação das penalidades administrativas previstas nesta lei caberá recurso à autoridade 
imediatamente superior, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data do auto de infração, ouvida a 
autoridade recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão, justificando-a. 
 CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais 
 Artigo 45 - O órgão competente do SEAQUA poderá estabelecer procedimentos diferenciados para a 
identificação e remediação das áreas contaminadas, aglutinando etapas, em função das peculiaridades da 
atividade ou do empreendimento ou da extensão da contaminação, desde que garantidos os princípios e 
finalidades estabelecidos nesta lei. 
Artigo 46 - vetado. 
Parágrafo único - vetado. 
Artigo 47 - O licenciamento de empreendimentos em áreas que anteriormente abrigaram atividades com 
potencial de contaminação, ou suspeitas de estarem contaminadas, deverá ser precedido de estudo de 
passivo ambiental, submetido previamente ao órgão ambiental competente. 
Artigo 48 - Os Planos Diretores Municipais e respectiva legislação de uso e ocupação do solo sempre 
deverão levar em conta as áreas com potencial ou suspeita de contaminação e as áreas contaminadas. 
Artigo 49 - A aprovação de projetos de parcelamento do solo e de edificação, pelo Poder Público, deverá 
garantir o uso seguro das áreas com potencial ou suspeita de contaminação e das áreas contaminadas. 
Artigo 50 - A Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde deverão estabelecer procedimentos e 
rotinas comuns para ações conjuntas visando prevenir a formação de áreas contaminadas, bem como 
identificar e remediar as já existentes. 
Parágrafo único - Fica estabelecido como documento de referência para a definição de prioridades de 
ações integradas entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde o Cadastro de Áreas 
Contaminadas, previsto no artigo 4º, inciso I, desta lei. 
Artigo 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de julho de 2009 
ALBERTO GOLDMAN 
Francisco Graziano Neto 
Secretário do Meio Ambiente 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia 
Geraldo Alckmin 
Secretário de Desenvolvimento 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
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Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 8 de julho de 2009. 
 

LEI Nº 13.798, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2009 

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
  

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 

 
Artigo 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC, contendo seus princípios, 
objetivos e instrumentos de aplicação. 
  

SEÇÃO II 
Da Política Estadual de Mudanças Climáticas e seus Princípios 

 
Artigo 2º - A PEMC tem por objetivo geral estabelecer o compromisso do Estado frente ao desafio das 
mudanças climáticas globais, dispor sobre as condições para as adaptações necessárias aos impactos 
derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir ou estabilizar a concentração dos 
gases de efeito estufa na atmosfera. 
Artigo 3º - A PEMC atenderá aos seguintes princípios fundamentais: 
I - da precaução, pelo qual a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como razão para 
postergar medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental quando houver ameaça de danos 
sérios ou irreversíveis à civilização humana; 
II - da prevenção, que consiste na adoção de medidas e políticas públicas capazes de mitigar impactos 
conhecidos no sistema climático da Terra; 
III - do poluidor-pagador, visto que o causador do impacto ambiental deve arcar com o custo decorrente 
do dano causado ao meio ambiente; 
IV - da participação da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos, com amplo acesso à 
informação, bem como a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à 
compensação e reparação de danos ambientais; 
V - do desenvolvimento sustentável, pelo qual a proteção ambiental é parte integrante do processo 
produtivo, de modo a assegurar qualidade de vida para todos os cidadãos e atender equitativamente as 
necessidades de gerações presentes e futuras; 
VI - das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, pelo qual os mais desenvolvidos, em um 
espírito de parceria pró-ativa para a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do 
ecossistema terrestre, devem tomar a iniciativa no combate à mudança global do clima e aos seus 
efeitos negativos, com urgência na ação efetiva; 
VII - da ação governamental, importante na manutenção do equilíbrio ecológico, considerado o meio 
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente protegido, tendo em vista sua fruição 
coletiva, com racionalidade na utilização do solo, do subsolo, da água e do ar, por meio do 
acompanhamento, pelo Estado, da qualidade ambiental, além do planejamento e da fiscalização do uso 
sustentável dos recursos naturais; 
VIII - da cooperação, nacional e internacional, entre Estados, entidades e cidadãos de boa-fé, com 
espírito de parceria para a realização dos princípios e objetivos maiores da Humanidade; 
IX - da ampla publicidade, para garantir absoluta transparência no fornecimento de informações 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

121 |  
 

públicas sobre os níveis de emissões contaminantes, a qualidade do meio ambiente e os riscos 
potenciais à saúde, bem como planos de mitigação e adaptação aos impactos climáticos; 
X - da educação ambiental, para capacitar a sociedade, desde a escola fundamental, a construir atitudes 
adequadas para o bem comum, incentivar o estudo, a pesquisa e a implantação de tecnologias 
orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 
  

SEÇÃO III 
Das Definições 

 
Artigo 4º - Para os fins previstos nesta lei, considerem-se as seguintes definições: 
I - adaptação: iniciativas ou medidas capazes de reduzir a vulnerabilidade de sistemas naturais e da 
sociedade aos efeitos reais ou esperados das mudanças climáticas; 
II - capacidade de adaptação: grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos adversos da mudança do 
clima, inclusive a variabilidade climática e seus eventos extremos; 
III - aquecimento global: intensificação do efeito estufa natural da atmosfera terrestre, em decorrência 
de ações antrópicas, responsáveis por emissões e pelo aumento da concentração atmosférica de gases 
que contribuem para o aumento da temperatura média do planeta, provocando fenômenos climáticos 
adversos; 
IV - atmosfera: camada gasosa que envolve a Terra, contendo gases, nuvens, aerossóis e partículas; 
V - Avaliação Ambiental Estratégica: análise integrada dos impactos ambientais e socioeconômicos 
advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a inter-relação e a somatória dos efeitos 
ocasionados num determinado território, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável 
em seus pilares ambiental, social e econômico; 
VI - bens e serviços ambientais: produtos e atividades, potencial ou efetivamente utilizados para medir, 
evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à água, atmosfera, solo, biota e humanos, diminuir a poluição 
e o uso de recursos naturais; 
VII - biota: conjunto da flora e fauna, incluídos os microrganismos, característico de uma determinada 
região e considerado uma unidade do ecossistema; 
VIII - clima: descrição estatística em termos da média e da variabilidade das quantidades relevantes do 
sistema oceano-atmosfera, em períodos de tempo variados, de semanas a milhares de anos; 
IX - Comunicação Estadual: documento oficial do Governo sobre políticas e medidas abrangentes para a 
proteção do sistema climático global, tendo como núcleo o inventário de emissões antrópicas de gases 
de efeito estufa no território paulista, inclusive as fontes, sumidouros e reservatórios significativos; 
X - desenvolvimento sustentável: processo de geração de riquezas que atende às necessidades 
presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 
necessidades, no qual a exploração de recursos, a política de investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais encontram-se em harmonia, para elevação 
do potencial atual e futuro de satisfazer as necessidades e aspirações do ser humano; 
XI - ecossistema: comunidade de seres vivos e ambiente onde esta se encontra, ambos tratados como 
um sistema funcional de relações interativas, com transferência e circulação de energia e matéria; 
XII - efeito estufa: propriedade física de gases (vapor d’água, dióxido de carbono e metano, entre 
outros) de absorver e reemitir radiação infravermelha, de que resulte aquecimento da superfície da 
baixa atmosfera, processo natural fundamental para manter a vida na Terra; 
XIII - efeitos negativos da mudança do clima: alterações no meio ambiente físico ou na biota, resultantes 
de mudanças climáticas que causem efeitos deletérios sobre a composição, resiliência ou produtividade 
de ecossistemas naturais, afetem sistemas produtivos de índole socioeconômica e declinem a saúde e o 
bem estar humanos; 
XIV - emissões: liberação de substâncias gasosas na atmosfera, considerando-se uma área específica e 
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um período determinado; 
XV - eventos extremos: fenômenos de natureza climática, de ocorrência rara, considerando-se o padrão 
de distribuição estatística de referência, calculado em um determinado lugar; 
XVI - externalidade: impacto, positivo ou negativo, sobre indivíduos ou setores não envolvidos numa 
determinada atividade econômica; 
XVII - fonte: qualquer processo ou atividade que libere gás de efeito estufa na atmosfera, incluindo 
aerossóis ou elementos precursores; 
XVIII - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou resultantes de processos 
antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação solar infravermelha, especialmente o vapor 
d´água, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, além do hexafluoreto de enxofre, dos 
hidrofluorcarbonos e dos perfluorcarbonos; 
XIX - impactos climáticos potenciais: consequências das mudanças climáticas nos sistemas naturais e 
humanos, desconsiderada sua capacidade de adaptação; 
XX - impactos climáticos residuais: consequências das mudanças climáticas nos sistemas naturais ou 
humanos, consideradas as adaptações efetuadas; 
XXI - inventário: levantamento, em forma apropriada e contábil, das emissões de gases de efeito estufa, 
gerais e individuais, bem como dos impactos ambientais e outros aspectos relacionados às mudanças 
climáticas; 
XXII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL: instrumento previsto no Protocolo de Quioto 
(artigo 12), relativo a ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, com o propósito de 
auxiliar os países em desenvolvimento, não incluídos no Anexo I do Protocolo, a atingirem o 
desenvolvimento sustentável, bem como contribuir para o alcance dos objetivos da Convenção do 
Clima, prevista a geração de créditos por Reduções Certificadas de Emissões - RCEs, a serem utilizados 
pelos países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do referido acordo 
internacional; 
XXIII - microclima: estado físico da atmosfera muito próxima da superfície terrestre, região associada à 
existência de organismos vivos, como plantações e insetos, geralmente relacionada a um curto período 
de tempo; 
XXIV - mitigação: abrandamento dos efeitos de um determinado impacto externo sobre um sistema, 
aliado a precauções e atitudes para a eliminação dessa interferência, que significa, em termos de clima, 
a intervenção com objetivo de reduzir alguns fatores antropogênicos que contribuem para sua 
mudança, inclusive meios planejados para reduzir emissões de gases de efeito estufa, aumentar a 
remoção desses gases da atmosfera por meio do seu armazenamento em formações geológicas, solos, 
biomassa e no oceano, ou para alterar a radiação solar que atinge a Terra, por métodos de 
geoengenharia (gerenciamento direto do balanço energético do planeta); 
XXV - mudança climática: alteração no clima, direta ou indiretamente atribuída à atividade humana, que 
afete a composição da atmosfera e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural, 
observada ao longo de períodos comparáveis; 
XXVI - mudanças globais: modificações no meio ambiente global (alterações no clima, uso da terra, 
oceanos, águas continentais, composição química da atmosfera, ecossistemas, biomas etc.) que possam 
afetar a capacidade da Terra para suportar a vida; 
XXVII - população tradicional: aquela que vive em estreita relação com o ambiente natural, dependendo 
dos recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto 
ambiental; 
XXVIII - previsão climática: descrição probabilística de um evento climático futuro, com base em 
observações de condições meteorológicas atuais e passadas, ou em modelos quantitativos de processos 
climáticos; 
XXIX - projeção climática: descrição do nível de resposta do sistema climático a cenários futuros de 
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desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e político, cujas forçantes radiativas possam advir de 
fontes naturais ou antrópicas; 
XXX - reservatório: componente ou componentes do sistema climático que armazenam um gás de efeito 
estufa ou um seu precursor; 
XXXI - resiliência: capacidade de um organismo ou sistema de recuperar-se ou adaptar-se com facilidade 
a mudanças ou impactos; 
XXXII - sequestro de carbono: processo de aumento da concentração de carbono em outro reservatório 
que não seja a atmosfera, inclusive práticas de remoção direta de gás carbônico da atmosfera, por meio 
de mudanças de uso da terra, recomposição florestal, reflorestamento e práticas de agricultura que 
aumentem a concentração de carbono no solo, a separação e remoção de carbono dos gases de 
combustão ou pelo processamento de combustíveis fósseis para produção de hidrogênio, além da 
estocagem por longos períodos em reservatórios subterrâneos vazios de petróleo e gás, carvão e 
aquíferos salinos; 
XXXIII - sistema climático: totalidade da atmosfera, criosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera e suas 
interações, tanto naturais quanto por indução antrópica; 
XXXIV - sumidouro: lugar, atividade ou mecanismo que remova um gás de efeito estufa, um aerossol ou 
um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera; 
XXXV - sustentabilidade: capacidade de se manter indefinidamente um certo processo ou estado; 
XXXVI - tempo: condição específica da atmosfera em um local e dado momento, medido em termos de 
variáveis como vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica, presença de nuvens e precipitação; 
XXXVII - variabilidade climática: variações do estado médio de processos climáticos em escalas temporal 
e espacial que ultrapassam eventos individuais; 
XXXVIII - vazamento: variação líquida mensurável de emissões antrópicas de gases de efeito estufa, que 
ocorrem fora das fronteiras de um determinado projeto e que a este são atribuídas; 
XXXIX - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade ou inabilidade de um sistema em se proteger dos 
efeitos adversos da mudança do clima, incluindo variabilidade climática e eventos extremos, sendo 
função da magnitude e taxa da variação climática ao qual um sistema é exposto, bem como sua 
sensibilidade e capacidade de adaptação; 
XL - Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE: instrumento básico e referencial para o planejamento 
ambiental e a gestão do processo de desenvolvimento, capaz de identificar a potencialidade e a vocação 
de um território, tornando-o base do desenvolvimento sustentável. 
  

SEÇÃO IV 
Dos Objetivos 

 
Artigo 5º - São objetivos específicos da PEMC: 
I - assegurar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do sistema 
climático; 
II - fomentar projetos de redução de emissões, sequestro ou sumidouros de gases de efeito estufa, 
incluindo os do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL; 
III - estabelecer formas de transição produtiva que gerem mudanças de comportamento, no sentido de 
estimular a modificação ambientalmente positiva nos padrões de consumo, nas atividades econômicas, 
no transporte e no uso do solo urbano e rural, com foco na redução de emissões dos gases de efeito 
estufa e no aumento da absorção por sumidouros; 
IV - realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na matriz energética, 
dentro e fora do Estado; 
V - implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas pelos impactos das 
mudanças climáticas, a fim de proteger principalmente os estratos mais vulneráveis da população; 
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VI - promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as mudanças climáticas globais, 
informar amplamente as observações desse fenômeno, os métodos de quantificação das emissões, 
inventários, cenários de emissões e impactos ambientais, identificação de vulnerabilidades, medidas de 
adaptação, ações de prevenção e opções para construir um modelo de desenvolvimento sustentável; 
VII - estimular a pesquisa e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico para os temas 
relativos à proteção do sistema climático, tais como impactos, mitigação, vulnerabilidade, adaptação e 
novas tecnologias, práticas e comportamentos que reduzem a emissão de gases de efeito estufa; 
VIII - provocar a participação dos diversos segmentos da sociedade paulista na gestão integrada e 
compartilhada dos instrumentos desta lei; 
IX - definir, e efetivamente aplicar, indicadores e metas de desempenho ambiental nos setores 
produtivos da economia paulista; 
X - valorizar os ativos e reduzir os passivos ambientais no Estado; 
XI - preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado; 
XII - promover a competitividade de bens e serviços ambientais paulistas nos mercados interno e 
externo; 
XIII - criar e ampliar o alcance de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais, inclusive o uso do 
poder de compra do Estado, para os fins desta lei; 
XIV - realizar a Comunicação Estadual e a Avaliação Ambiental Estratégica, integrando-as e articulando-
as com outras iniciativas em âmbitos nacional, estaduais e municipais; 
XV - promover um sistema de planejamento urbano sustentável de baixo impacto ambiental e 
energético, inclusive a identificação, estudo de suscetibilidade e proteção de áreas de vulnerabilidade 
indireta quanto à ocupação desordenada do território. 
  

SEÇÃO V 
Das Diretrizes 

 
Artigo 6º - São diretrizes da PEMC: 
I - elaborar, atualizar periodicamente e colocar à disposição pública inventários de emissões antrópicas, 
discriminadas por fontes, e das remoções por meio de sumidouros, dos gases de efeito estufa não 
controlados pelo Protocolo de Montreal, com emprego de metodologias comparáveis nacional e 
internacionalmente; 
II - formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas regionais que incluam medidas 
para mitigar a mudança do clima, enfrentar as emissões antrópicas por fontes e remoções por 
sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como 
medidas para permitir adaptação adequada à mudança do clima; 
III - promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação, difusão e transferência de tecnologias, 
práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de gases de efeito 
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores pertinentes, inclusive nos 
setores de energia, transportes, indústria, agropecuária, silvicultura e administração de resíduos; 
IV - promover a gestão sustentável, bem como promover e cooperar na conservação e fortalecimento, 
conforme o caso, de sumidouros e reservatórios de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo 
Protocolo de Montreal, inclusive a biomassa, as florestas e os oceanos, como também outros 
ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos; 
V - cooperar nos preparativos para a prevenção e adaptação aos impactos da mudança do clima, 
desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a gestão de zonas costeiras, áreas 
metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, bem como para a proteção e recuperação de regiões 
particularmente afetadas por secas e inundações; 
VI - considerar os fatores relacionados com a mudança do clima em políticas e medidas sociais, 
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econômicas e ambientais, bem como empregar métodos adequados, a exemplo das avaliações de 
impactos, formulados e definidos nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos negativos da 
mudança do clima na economia, na saúde pública e na qualidade do meio ambiente; 
VII - promover e cooperar em pesquisas técnicocientíficas, tecnológicas, socioeconômicas e outras, bem 
como em observações sistemáticas e no desenvolvimento de banco de dados relativos ao sistema 
climático; 
VIII - promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações científicas, 
tecnológicas, socioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema climático, à mudança do clima e às 
consequências econômicas e sociais de estratégias de resposta ao desafio das mudanças climáticas 
globais; 
IX - alocar recursos financeiros suficientes na educação, treinamento e conscientização pública em 
relação à mudança do clima, bem como estimular a ampla participação da sociedade civil nesse 
processo; 
X - mobilizar a Defesa Civil do Estado, em resposta a eventuais desastres naturais, como deslizamentos e 
inundações, ou para a proteção de áreas de risco, como encostas e fundos de vale; 
XI - realizar e reportar, com total transparência, outras ações, projetos e iniciativas, mensuráveis e com 
cronogramas definidos. 
  

SEÇÃO VI 
Da Comunicação Estadual 

 
Artigo 7º - A Comunicação Estadual será realizada com periodicidade quinquenal, em conformidade com 
os métodos aprovados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, contendo o 
seguinte: 
I - inventário de emissões, discriminado por fontes de emissão e absorção por sumidouros de gases de 
efeito estufa, observada, preferencialmente, a seguinte estrutura de apresentação: 
a) um capítulo sobre “Energia”, composto pelos setores: “Queima de combustíveis”, contemplando os 
subsetores “Energético” (produção de energia secundária), “Indústrias de transformação e de 
construção” e “Transporte”, além do subsetor “Outros”, para os demais casos, e “Emissões fugitivas de 
combustíveis”, contemplando os subsetores “Combustíveis sólidos”, “Petróleo e gás natural” e 
“Outros”; 
b) um capítulo sobre “Processos industriais”, composto pelos setores “Produtos minerais”, “Indústria 
química”, “Produção de metais”, “Outras produções”, “Produção de halocarbonos e hexafluoreto de 
enxofre”, “Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre” e “Outros”; 
c) um capítulo sobre “Uso de solventes e outros produtos”; 
d) um capítulo sobre “Agropecuária”, composto pelos setores “Fermentação entérica”, “Tratamento de 
dejetos”, “Cultivo de arroz”, “Solos agrícolas”, “Queimadas proibidas”, “Queima de resíduos agrícolas” e 
“Outros”; 
e) um capítulo sobre “Resíduos”, composto pelos setores “Resíduos sólidos”, “Efluentes líquidos” e 
“Efluentes industriais”; 
II - mapa com avaliação de vulnerabilidades e necessidades de prevenção e adaptação aos impactos 
causados pela mudança do clima, integrado às ações da Defesa Civil; 
III - referência a planos de ação específicos para o enfrentamento do problema das mudanças climáticas 
globais, em termos de prevenção, mitigação e adaptação. 
  

SEÇÃO VII 
Da Avaliação Ambiental Estratégica 
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Artigo 8º - A Avaliação Ambiental Estratégica do processo de desenvolvimento setorial deve ter 
periodicidade quinquenal e analisar de forma sistemática as consequências ambientais de políticas, 
planos e programas públicos e privados, frente aos desafios das mudanças climáticas, dentre outros 
aspectos considerando: 
I - o Zoneamento Ecológico-Econômico, revisto a cada 10 (dez) anos, para disciplinar as atividades 
produtivas, a racional utilização de recursos naturais, o uso e a ocupação do solo paulista, como base 
para modelos locais de desenvolvimento sustentável; 
II - estratégias aplicáveis àquelas zonas e atividades de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas, 
prováveis impactos e medidas de prevenção e adaptação; 
III - a definição, quando aplicável, de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, setoriais 
ou tecnológicas; 
IV - os diversos aspectos de transporte sustentável; 
V - as peculiaridades locais, a relação entre os municípios, as iniciativas de âmbito metropolitano, os 
modelos regionais e a ação integrada entre os órgãos públicos; 
VI - políticas e medidas para realizar a mitigação de emissões de gases de efeito estufa e ampliação dos 
sumidouros de carbono; 
VII - medidas de prevenção e adaptação aos impactos das mudanças do clima; 
VIII - estratégias de redução das emissões e absorção por sumidouros induzidas em outras regiões pelas 
atividades econômicas paulistas, bem como a difusão, para outras regiões, das boas práticas verificadas 
no Estado de São Paulo; 
IX - a proposição de padrões ambientais de qualidade e outros indicadores de sustentabilidade que, com 
acompanhamento e periódica revisão, norteiem as políticas e ações correlatas a esta lei; 
X - planos de assistência aos municípios para inventário de emissões e sumidouros, ações de mitigação e 
adaptação aos eventos climáticos extremos. 
Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente deverá coordenar a definição de indicadores 
ambientais que permitam avaliar os efeitos da aplicação desta lei e publicar os resultados de seu 
acompanhamento. 
  

SEÇÃO VIII 
Do Registro Público de Emissões 

 
Artigo 9º - O Estado criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo de estabelecer 
critérios mensuráveis e o transparente acompanhamento do resultado de medidas de mitigação e 
absorção de gases de efeito estufa, bem como auxiliar os agentes privados e públicos na definição de 
estratégias para aumento de eficiência e produtividade. 
§ 1º - A participação no Registro Público de Emissões se dará de forma voluntária, observadas as 
seguintes etapas: 
1 - formalização da adesão, por meio da assinatura de um protocolo; 
2 - capacitação e treinamento para a certificação; 
3 - identificação das fontes de emissão de gases de efeito estufa; 
4 - reunião de informações e documentação para comprovar as emissões; 
5 - cálculo das emissões, conforme metodologia previamente aprovada e publicada pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, válida para o ano-calendário seguinte, harmonizada com os 
capítulos e setores da Comunicação Estadual, incluindose as emissões indiretas pelo uso de eletricidade, 
calor de processo e cogeração; 
6 - certificação das emissões declaradas, por terceira parte independente e credenciada, nos casos 
previstos; 
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7 - declaração das emissões realizadas no ano calendário anterior. 
§ 2º - O Poder Público definirá, entre outros, os seguintes incentivos para a adesão ao Registro Público: 
1 - fomento para reduções de emissões de gases de efeito estufa; 
2 - ampliação do prazo de renovação de licenças ambientais; 
3 - priorização e menores taxas de juros em financiamentos públicos; 
4 - certificação de conformidade; 
5 - incentivos fiscais. 
§ 3º - O Registro Público de Emissões deverá ser realizado de acordo com a seguinte abrangência: 
1 - por empreendimento e por conjunto de empreendimentos, no caso de pessoas jurídicas de direito 
privado; 
2 - em sua totalidade, no caso de pessoa jurídica de direito público. 
§ 4º - A CETESB definirá critérios de linhas de corte que estabeleçam a obrigatoriedade da certificação 
por terceira parte das emissões informadas ao Registro Público de Emissões. 
  

SEÇÃO IX 
Do disciplinamento do uso do solo 

 
Artigo 10 - O disciplinamento do uso do solo urbano e rural, dentre outros resultados, buscará: 
I - prevenir e evitar a ocupação desordenada de áreas de vulnerabilidade direta e indireta, como o setor 
costeiro, zonas de encostas e fundos de vale; 
II - atenuar os efeitos de desastres de origem climática, prevenir e reduzir os impactos, principalmente 
sobre áreas de maior vulnerabilidade; 
III - promover o transporte sustentável e minimizar o consumo de combustíveis pelo deslocamento de 
pessoas e bens; 
IV - ordenar a agricultura e as atividades extrativas, adaptar a produção a novos padrões de clima e 
disponibilidade hídrica, diversificar a produção para garantir o suprimento, conter a desertificação, 
utilizar áreas degradadas sem comprometer ecossistemas naturais, controlar queimadas e incêndios, 
prevenir a formação de erosões, proteger nascentes e fragmentos florestais, recompondo corredores de 
biodiversidade; 
V - ordenar os múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos, a gestão 
compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de inundações; 
VI - integrar a dimensão climática aos planos de macrodrenagem e recursos hídricos; 
VII - incorporar as alterações e formas de proteção do microclima no ordenamento territorial urbano, 
protegendo a vegetação arbórea nativa; 
VIII - delimitar, demarcar e recompor com cobertura vegetal áreas de reserva legal e, principalmente, 
áreas de preservação permanente, matas ciliares, fragmentos e remanescentes florestais; 
IX - identificar e mapear as vulnerabilidades existentes nos territórios municipais, como base para 
políticas locais de adaptação aos impactos decorrentes das mudanças climáticas; 
X - manter atualizado o levantamento de áreas a serem preservadas pelo Estado ou Municípios, 
necessárias para a manutenção do equilíbrio bioclimático do território paulista; 
XI - aumentar a cobertura vegetal das áreas urbanas, promovendo o plantio de espécies adequadas à 
redução das chamadas ilhas de calor; 
XII - promover a descentralização da atividade econômica e dos serviços públicos, com foco na redução 
da demanda por transporte. 
  

SEÇÃO X 
Da Produção, Comércio e Consumo 
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Artigo 11 - Cabe ao Poder Público propor e fomentar medidas que privilegiem padrões sustentáveis de 
produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de insumos, utilizar materiais menos 
impactantes e gerar menos resíduos, com a consequente redução das emissões dos gases de efeito 
estufa. 
Artigo 12 - Para os fins do artigo 11 deverão ser consideradas, dentre outras, as iniciativas nas áreas de: 
I - licitação sustentável, para adequação do perfil e poder de compra do Poder Público estadual em 
todas as suas instâncias; 
II - responsabilidade pós-consumo, incorporando externalidades ambientais e privilegiando o uso de 
bens e materiais que tenham reuso ou reciclagem consolidados; 
III - conservação de energia, estimulando a eficiência na produção e no uso final das mercadorias; 
IV - combustíveis mais limpos e energias renováveis, notadamente a solar, a bioenergia e a eólica; 
V - extração mineral, minimizando o consumo de combustíveis fósseis na atividade mineradora, 
reduzindo o desmatamento, evitando assoreamento de rios pelas cavas, protegendo as encostas de 
morros e promovendo a recuperação vegetal; 
VI - construção civil, promovendo nos projetos próprios ou incentivando em projetos de terceiros a 
habitação sustentável e de eficiência energética, redução de perdas, normas técnicas que assegurem 
qualidade e desempenho dos produtos, uso de materiais reciclados e de fontes alternativas e renováveis 
de energia; 
VII - agricultura e atividades extrativas, adaptando a produção a novos padrões de clima e 
disponibilidade hídrica, reduzindo emissões de gases de efeito estufa por meio da racionalização do uso 
do solo rural e dos recursos naturais, favorecendo a bioenergia sustentável, diversificando a produção, 
utilizando as áreas degradadas sem comprometer os cerrados e outros ecossistemas naturais, 
controlando queimadas e incêndios, prevenindo a formação de erosões, protegendo nascentes e 
fragmentos florestais, recompondo corredores de biodiversidade; 
VIII - pecuária, reduzindo a emissão de metano pela fermentação entérica em animais e a pressão 
dessas atividades sobre florestas e outros ecossistemas naturais; 
IX - transporte, em todas as fases da produção e desta para o consumo, minimizando distâncias e uso de 
combustível fóssil, privilegiando o transporte coletivo, otimizadores do uso de recursos naturais; 
X - eficiência energética nos edifícios públicos; 
XI - macrodrenagem e múltiplos usos da água, assegurando a proteção de recursos hídricos, a gestão 
compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de inundações; 
XII - redução do desmatamento e queimadas, bem como recuperação de florestas e outros ecossistemas 
naturais que retenham o carbono da atmosfera, de forma direta dentro dos limites do Estado e de 
forma indireta em outras regiões, inclusive mediante controle e restrição do uso de madeira, carvão 
vegetal e outros insumos de origem florestal; 
XIII - indústria, por meio do estímulo ao desenvolvimento e implementação de tecnologias menos 
intensivas no consumo de energia e menos poluentes, de processos produtivos que minimizem o 
consumo de materiais, e da responsabilidade no destino dos resíduos gerados pelo consumo. 
Artigo 13 - O Estado poderá definir padrões de desempenho ambiental de produtos comercializados em 
seu território, devendo as informações ser prestadas pelos fabricantes ou importadores. 
Parágrafo único - Cabe ao Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovar os padrões referidos no 
“caput” deste artigo, após sua definição pela CETESB, que poderá articular-se com outros organismos 
técnicos mediante convênios e demais instrumentos de cooperação. 
Artigo 14 - O Estado estabelecerá parcerias com entes públicos e privados com o objetivo de capacitar e 
auxiliar o micro e pequeno empreendedor em projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa. 
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SEÇÃO XI 
Do Licenciamento, Prevenção e Controle de Impactos Ambientais 

 
Artigo 15 - O licenciamento ambiental de empreendimentos e suas bases de dados deverão incorporar a 
finalidade climática, compatibilizando-se com a Comunicação Estadual, a Avaliação Ambiental 
Estratégica e o Registro Público de Emissões. 
§ 1º - A redução na emissão de gases de efeito estufa deverá ser integrada ao controle da poluição 
atmosférica e ao gerenciamento da qualidade do ar e das águas, instrumentos pelos quais o Poder 
Público impõe limites para a emissão de contaminantes locais. 
§ 2º - O Poder Público orientará a sociedade sobre os fins desta lei por meio de outros instrumentos 
normativos, normas técnicas e manuais de boas práticas. 
  

SEÇÃO XII 
Do Transporte Sustentável 

 
Artigo 16 - Políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de minimizar as 
emissões de gases de efeito estufa, atendendo aos seguintes fins e exigências: 
I - prioridade para o transporte não motorizado de pessoas e para o transporte coletivo sobre o 
transporte motorizado individual; 
II - adoção de metas para a implantação de rede metroferroviária, corredores de ônibus, ampliação do 
serviço de transporte aquaviário urbano e ciclovias para trabalho e lazer, com combinação de modais de 
transporte; 
III - adoção de metas para a ampliação da oferta de transporte público, e estímulo ao desenvolvimento, 
implantação e utilização de meios de transporte menos poluidores; 
IV - implantação do bilhete único, visando a modicidade tarifária em todas as regiões metropolitanas e 
regiões afins do Estado com a finalidade de incentivar a utilização do transporte público; 
V - racionalização e redistribuição da demanda pelo espaço viário, melhora da fluidez no tráfego, 
redução da frequência e intensidade dos congestionamentos; 
VI - estímulo a entrepostos de veículos de carga e outras opções de troca de modais que permitam a 
redistribuição capilar de produtos; 
VII - estímulo à implantação de atividades econômicas geradoras de emprego e serviços públicos em 
áreas periféricas predominantemente residenciais; 
VIII - coordenação com a Avaliação Ambiental Estratégica; 
IX - controle e redução de emissões de veículos novos e em circulação; 
X - renovação da frota em uso; 
XI - informação clara e transparente ao consumidor sobre os veículos, no que se refere às emissões 
atmosféricas de poluentes locais e gases de efeito estufa e ao consumo de combustível; 
XII - definição de padrões de desempenho ambiental de veículos, estabelecimento de indicadores e 
rotulagem ambiental; 
XIII - informação ao público em geral sobre tópicos como: 
a) poluição do ar e contribuição para o aumento do efeito estufa; 
b) impactos sobre a saúde humana e meio ambiente; 
c) efeitos socioeconômicos e sobre a infraestrutura; 
d) planos de transporte e ações de mobilidade; 
XIV - prioridade na fiscalização de emissões de poluentes e inspeção veicular; 
XV - cadastro ambiental de veículos, em conexão com a Inspeção Veicular; 
XVI - inventário de emissões, parte da Comunicação Estadual; 
XVII - medidas de emergência e de restrição à circulação de veículos, para evitar a ocorrência de 
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episódios críticos de poluição atmosférica, respeitados os usos essenciais definidos em lei; 
XVIII - controle de emissões evaporativas em veículos, bem como postos de abastecimento, bases, 
terminais e estações de transferência de combustíveis; 
XIX - planejamento e adoção de medidas inibidoras das condutas de trânsito que agravem as condições 
ambientais; 
XX - medidas que levem à distribuição da ocupação de vias e rodovias, como o escalonamento de 
horários de utilização de vias públicas; 
XXI - combate a medidas e situações que, de qualquer forma, estimulem a permanência de veículos 
obsoletos e o uso de combustíveis mais poluentes, em termos de emissão de gases de efeito estufa; 
XXII - cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa e pelo uso de vias terrestres; 
XXIII - condições para privilegiar modais de transporte mais eficientes e com menor emissão por 
passageiro ou unidade de carga; 
XXIV - proteção da cobertura vegetal existente e incremento da arborização pública e de cortinas de 
vegetação; 
XXV - racionalização do sistema de transporte, com medidas estruturais e de planejamento, tais como: 
a) desestímulo ao transporte motorizado individual e à demanda de infraestrutura urbana por veículos 
particulares, por meio, entre outros, da expansão e integração, inclusive tarifária, de outros modais de 
viagem, tais como o sistema sobre trilhos, o sistema sobre pneus de média capacidade e o sistema 
aquaviário; 
b) modais ambientalmente preferíveis para o transporte de pessoas e bens; 
c) corredores urbanos, anéis viários e outras obras de infraestrutura urbana; 
d) coordenação de ações em regiões metropolitanas e harmonização de iniciativas municipais; 
e) outras estratégias adequadas de mobilidade; 
f) melhoria da comunicação nos sistemas viários e de transporte, com foco na otimização do tráfego, 
aumento da segurança, diminuição dos impactos ambientais e das condutas abusivas ao trânsito; 
XXVI - educação ambiental, debates públicos, campanhas de esclarecimento e conscientização; 
XXVII - adequação da matriz energética, dentre outros instrumentos, por meio de: 
a) melhoria da qualidade dos combustíveis; 
b) transição para fontes menos impactantes; 
c) conservação de energia; 
d) indução ao uso de sistemas eletrificados de transporte coletivo, especialmente em áreas adensadas; 
e) carona solidária e outras formas de uso compartilhado de transporte individual; 
f) estímulo a veículos individuais de menor porte, mais eficientes e menos emissores de gases de efeito 
estufa; 
g) estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho energético e ambiental; 
XXVIII - fomento a pesquisas e desenvolvimento na área do transporte sustentável; 
XXIX - revisão das políticas energética e fiscal do Estado para a conservação de energia e o aumento da 
participação das fontes renováveis na matriz. 
  

SEÇÃO XIII 
Do Gerenciamento de Recursos Hídricos, Resíduos e Efluentes 

 
Artigo 17 - A Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, os Planos de Bacias Hidrográficas, os Comitês de Bacia 
Hidrográfica, o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos devem considerar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior 
vulnerabilidade e as ações de prevenção, mitigação e adaptação estabelecidas nesta lei. 
Artigo 18 - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos e as ações no âmbito da Política Estadual de Resíduos 
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Sólidos devem contemplar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as 
ações de prevenção, adaptação e mitigação, com ênfase na prevenção, redução, reuso, reciclagem e 
recuperação do conteúdo energético dos resíduos, nessa ordem. 
Artigo 19 - O Estado incentivará a recuperação de metano gerado pela digestão anaeróbia de sistemas 
de tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos rurais e resíduos sólidos urbanos. 
  

SEÇÃO XIV 
Do Planejamento Emergencial contra Catástrofes 

 
Artigo 20 - O Poder Executivo estabelecerá um Plano Estratégico para Ações Emergenciais - PEAE, para 
resposta a eventos climáticos extremos que possam gerar situação de calamidade pública em território 
paulista, notadamente em áreas de vulnerabilidade direta. 
  

SEÇÃO XV 
Da Educação, Capacitação e Informação 

 
Artigo 21 - Ao Poder Público incumbirá, juntamente com a sociedade civil: 
I - desenvolver programas de sensibilização, conscientização, mobilização e disseminação de 
informações, para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com a proteção do sistema 
climático, em particular divulgar informações ao consumidor sobre o impacto de emissões de gases de 
efeito estufa dos produtos e serviços; 
II - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação nos temas 
relacionados às Mudanças Climáticas, com particular ênfase na execução de inventários de emissões e 
sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes do aumento médio da 
temperatura do planeta, para fins de promover medidas de prevenção, adaptação e de mitigação; 
III - estimular linhas de pesquisa sobre as mudanças climáticas, impactos, mitigação, vulnerabilidade, 
adaptação e novas tecnologias de menor emissão de gases de efeito estufa, inclusive mediante 
convênios públicos com universidades e institutos; 
IV - integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas; 
V - fomentar e articular ações em âmbito municipal, oferecendo assistência técnica em tópicos como 
transporte sustentável, uso do solo, recuperação florestal, conservação de energia, gerenciamento de 
resíduos e mitigação de emissões de metano. 
  

SEÇÃO XVI 
Dos Instrumentos Econômicos 

 
Artigo 22 - Para os objetivos desta lei, o Poder Executivo deverá: 
I - criar instrumentos econômicos e estimular o crédito financeiro voltado a medidas de mitigação de 
emissões de gases de efeito estufa e de adaptação aos impactos das mudanças climáticas; 
II - estabelecer preços e tarifas públicas, tributos e outras formas de cobrança por atividades emissoras 
de gases de efeito estufa; 
III - desenvolver estímulos econômicos para a manutenção de florestas existentes e desmatamento 
evitado, compensação voluntária pelo plantio de árvores, recuperação da vegetação e proteção de 
florestas; 
IV - estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, a 
fim de que se beneficiem do “Mercado de Carbono”, decorrente do Protocolo de Quioto, e de outros 
mercados similares, por meio de: 
a) mecanismos de caráter institucional e regulatório, bem como auxílio na interlocução com investidores 
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nacionais e estrangeiros, públicos ou privados; 
b) estímulo a projetos MDL que auxiliem a recuperação e conservação da biodiversidade paulista; 
c) capacitação de empreendedores de projetos MDL em suas várias etapas; 
d) disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do Comitê Executivo do 
MDL, no que se refere à adicionalidade e outras matérias; 
e) auxílio na interlocução junto à Comissão Interministerial de Mudanças Globais do Clima - CIMGC, e 
outras entidades oficiais; 
f) estímulo à obtenção de créditos de carbono originados de projetos MDL, com ênfase nas vantagens 
competitivas decorrentes da adoção de práticas de sustentabilidade por empreendedores brasileiros. 
Artigo 23 - O Poder Executivo instituirá, mediante decreto, o Programa de Remanescentes Florestais, 
sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de fomentar a delimitação, 
demarcação e recuperação de matas ciliares e outros tipos de fragmentos florestais, podendo prever, 
para consecução de suas finalidades, o pagamento por serviços ambientais aos proprietários rurais 
conservacionistas, bem como incentivos econômicos a políticas voluntárias de redução de 
desmatamento e proteção ambiental. 
Artigo 24 - Os recursos advindos da comercialização das reduções certificadas de emissões (RCEs) de 
gases de efeito estufa que forem de titularidade da Administração Pública deverão ser aplicados 
prioritariamente na recuperação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da comunidade 
moradora do entorno do projeto. 
Artigo 25 - Nos termos do artigo 17 desta lei, a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FEHIDRO deverá contemplar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior 
vulnerabilidade e as ações de prevenção, mitigação e adaptação. 
Artigo 26 - A aplicação de recursos do Fundo Estadual de Controle e Prevenção da Poluição - FECOP, de 
que trata o artigo 2º da Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, deverá contemplar as ações e planos 
específicos de enfrentamento dos efeitos das alterações do clima. 
Parágrafo único - Terão prioridade no acesso aos recursos previstos no caput deste artigo: 
1 - as regiões mais atingidas por catástrofes naturais relacionadas ao clima; 
2 - os municípios com maiores índices de vulnerabilidade a mudanças climáticas; 
3 - os setores da economia mais afetados pelas mudanças do clima; 
4 - os municípios que aportem contribuições e contrapartidas ao Fundo. 
  

SEÇÃO XVII 
Da Articulação e Operacionalização 

 
Artigo 27 - Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas 
governamentais deverão ser compatíveis com esta lei, cabendo ao Poder Público e entidades do terceiro 
setor: 
I - desenvolver programas de adaptação às mudanças climáticas e aos eventos climáticos extremos que 
priorizem as populações mais vulneráveis, a fim de facilitar a interação entre a sociedade civil e o Poder 
Público paulista para promover a internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais 
relevantes, tais como Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações estaduais e municipais, Prefeituras, 
setores empresarial e acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social; 
II - estabelecer mecanismos jurídicos para a proteção da saúde humana e ambiental, de defesa do 
consumidor e de demais interesses difusos relacionados com os objetivos desta lei; 
III - realizar acordos setoriais de redução voluntária das emissões de gases de efeito estufa entre o 
Governo Estadual e entidades empresariais privadas; 
IV - fortalecer as instâncias de governo ligadas às ações de proteção do sistema climático e capacitar 
entidades públicas e privadas para fomentar a adesão às ações relacionadas com esta lei; 
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V - realizar ampla e frequente consulta à sociedade civil, garantindo também a participação constante e 
ativa nos fóruns e a articulação com outras políticas e programas, nas esferas nacional ou internacional, 
isolada ou conjuntamente considerados, que possam contribuir com a proteção do sistema climático; 
VI - incentivar e articular iniciativas de âmbito municipal, cooperando com a esfera federal, respeitadas 
as respectivas competências, com gerenciamento integrado e estratégico; 
VII - estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências multilaterais, 
organizações não governamentais internacionais e entidades paulistas no campo das mudanças 
climáticas globais; 
VIII - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em programas e 
ações no Estado relacionados às mudanças climáticas; 
IX - estimular a participação das entidades paulistas nas Conferências das Partes da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo de Quioto; 
X - estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às políticas setoriais 
que se relacionem com emissões e sequestro de gases de efeito estufa, bem como estimular a adoção 
de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a assegurar a 
competitividade da economia paulista; 
XI - buscar a integração dos objetivos desta lei com iniciativas decorrentes da Convenção de Viena, do 
Protocolo de Montreal e demais convenções e acordos internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil; 
XII - promover articulação e intercâmbio entre as esferas estadual e federal, de modo a facilitar a 
acessibilidade aos dados e informações produzidos por órgãos públicos, necessários à elaboração dos 
inventários das emissões de gases de efeito estufa pelos municípios. 
XIII - apoiar a Defesa Civil dos municípios; 
XIV - priorizar a instalação de serviços públicos em regiões periféricas predominantemente residenciais; 
Artigo 28 - Os órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente deverão compatibilizar a 
aplicação dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente com os princípios, objetivos, 
diretrizes e instrumentos da PEMC. 
Parágrafo único - O Programa de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo - PROCLIMA, coordenará 
as ações estaduais sistemáticas de inventário e acompanhará o monitoramento de vulnerabilidades, 
implementação de medidas de adaptação e a sistematização de informações sobre as emissões de gases 
de efeito estufa. 
Artigo 29 - O Poder Executivo criará, em prazo não superior a 6 (seis) meses, contados da publicação 
desta lei, o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, com a finalidade de acompanhar a implantação 
e fiscalizar a execução da Política Estadual de Mudanças Climáticas. 
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas terá caráter consultivo e composição 
tripartite, sendo integrado por representantes do Governo do Estado, dos municípios e da sociedade 
civil. 
Artigo 30 - A Secretaria de Meio Ambiente fixará as diretrizes para a elaboração da Comunicação 
Estadual, da Avaliação Ambiental Estratégica e do Registro Público de Emissões. 
  

SEÇÃO XVIII 
Das Metas e Prazos 

 
Artigo 31 - O Estado definirá medidas reais, mensuráveis e verificáveis para reduzir suas emissões 
antrópicas de gases de efeito estufa, devendo para tanto adotar, dentre outros instrumentos: 
I - metas de estabilização ou redução de emissões, individual ou conjuntamente com outras regiões do 
Brasil e do mundo; 
II - metas de eficiência setoriais, tendo por base as emissões de gases de efeito estufa inventariadas 
para cada setor e parâmetros de eficiência que identifiquem, dentro de cada setor, padrões positivos de 
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referência; 
III - mecanismos adicionais de troca de direitos obtidos. 
  

SEÇÃO XIX 
Disposições Finais 

 
Artigo 32 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, deverá finalizar e 
comunicar, até dezembro de 2010, o inventário das emissões por atividades antrópicas dos gases de 
efeito estufa que definirão as bases para o estabelecimento de metas pelo Estado. 
§ 1º - O Estado terá a meta de redução global de 20% (vinte por cento) das emissões de dióxido de 
carbono (CO2), relativas a 2005, em 2020. 
§ 2º - Ao Poder Executivo será facultado, a cada 5 (cinco) anos, fixar metas indicativas intermediárias, 
globais ou setoriais, antes de 2020. 
Artigo 33 - O Governo do Estado, assumindo sua tarefa no enfrentamento do desafio das mudanças 
climáticas globais, compromete-se, dentro dos seguintes prazos, após a publicação desta lei, a: 
I - elaborar sua Comunicação em até 1 (um) ano; 
II - publicar a metodologia para o Registro Público de Emissões em até 6 (seis) meses; 
III - publicar os resultados do Registro Público de Emissões em até 1 (um) ano; 
IV - definir os critérios para a Avaliação Ambiental Estratégica e o Zoneamento Econômico-Ecológico em 
até 6 (seis) meses; 
V - implantar a Avaliação Ambiental Estratégica em até 2 (dois) anos; 
VI - implantar o Zoneamento Econômico-Ecológico em até 2 (dois) anos; 
VII - elaborar o Plano de Transporte Sustentável em até 1 (um) ano; 
VIII - organizar o modelo de licitação pública sustentável em até 1 (um) ano; 
IX - elaborar um plano participativo de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, contemplando 
catástrofes de origem climática, em até 2 (dois) anos; 
X - tornar públicas, em até 6 (seis) meses, as informações sobre emissões de gases de efeito estufa e 
outros poluentes dos veículos automotores homologados pelo Programa Nacional de Controle de 
Emissões Veiculares - PROCONVE comercializados no Estado, facultada a definição de critério de 
rotulagem ambiental. 
Parágrafo único - O Governo do Estado compromete-se a divulgar dentro do prazo de 3 (três) meses 
após a publicação desta lei, cronograma com detalhamento das etapas para cumprimento dos prazos 
dos incisos I a X do “caput” deste artigo. 
Artigo 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 9 de novembro de 2009. 
JOSÉ SERRA 
Francisco Graziano Neto 
Secretário do Meio Ambiente 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 
Geraldo Alckmin 
Secretário de Desenvolvimento 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
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Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 9 de novembro de 2009. 
 

LEI Nº 14.366, DE 15 DE MARÇO DE 2011 

(Projeto de lei nº 130/2008, do Deputado Carlinhos Almeida - PT) 
Inclui no monitoramento das Praias a análise periódica da qualidade da areia das praias do litoral, dos 
rios e represas do Estado de São Paulo. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 7º, da 
Constituição do Estado, a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica incluída no monitoramento das praias desenvolvido pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental - CETESB a análise periódica da qualidade da areia das praias do litoral, dos rios 
e represas do Estado de São Paulo. 
Artigo 2º - Os dados obtidos da análise da qualidade da areia das praias serão divulgados em boletins e 
em relatórios anuais publicados no sítio da CETESB na rede mundial de computadores - Internet. 
Artigo 3º - vetado. 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de março de 2011. 
GERALDO ALCKMIN 
Bruno Covas Lopes 
Secretário do Meio Ambiente 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 15 de março de 2011. 
 

LEI Nº 15.313, DE 15 DE JANEIRO DE 2014 

(Projeto de lei nº 769/11, do Deputado Marcos Martins - PT) 
Dispõe sobre a proibição do uso, armazenamento e reparo de instrumentos de medição como 
esfigmomanômetros e termômetros contendo mercúrio e dá outras providências 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 7º, da 
Constituição do Estado, a seguinte lei: 
Artigo 1º - Ficam proibidos no Estado de São Paulo o uso, o armazenamento e o reparo de instrumentos 
contendo mercúrio, tais como esfigmomanômetros (aparelho de pressão) e termômetros. 
Artigo 2º - Os instrumentos de medição com mercúrio, retirados de uso, deverão ser destinados a 
aterros públicos ou privados, ou à reciclagem por empresa legalmente constituída, licenciada por órgão 
competente e inscrita no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, ficando proibido o repasse para outros estabelecimentos ou 
para qualquer uso. 
Artigo 3º - Os estabelecimentos hospitalares que ainda possuam aparelhos com mercúrio em uso terão 
o prazo de 2 (dois) anos, contados da publicação desta lei, para sua substituição. 
Artigo 4º - O descumprimento desta lei acarretará ao infrator a aplicação de penalidade de multa no 
valor de 300 UFESPs (trezentas Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), aplicada em dobro nos casos 



Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável 
 

136 |  
 

de reincidência, sendo que a persistência da infração poderá acarretar ao estabelecimento o 
cancelamento do alvará de funcionamento. 
Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias. 
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de janeiro de 2014. 
GERALDO ALCKMIN 
David Everson Uip 
Secretário da Saúde 
Andrea Sandro Calabi 
Secretário da Fazenda 
Eloisa de Sousa Arruda 
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 15 de janeiro de 2014. 

 


