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APRESENTAÇÃO
Por um meio ambiente mais saudável
Caros amigos. Depois de um intenso estudo aprofundado sobre a questão dos
resíduos sólidos e poluição ambiental, a Frente Parlamentar Ambientalista e pelo
Desenvolvimento Sustentável (Frepam) resolveu editar uma coletânea de leis sobre
o assunto, que muito vai nos auxiliar para que possamos tomar decisões que visem
a fiscalização e preservação do meio ambiente.
A legislação prevê que os municípios, principalmente os de pequeno porte, possam
formar consórcios públicos para dar a destinação correta aos resíduos sólidos
produzidos por suas populações, uma vez que não é mais permitido que esses
resíduos sejam descartados em lixões.
O volume de resíduos produzidos determina a viabilidade da coleta seletiva, da
reciclagem, da construção de aterros sanitários e, principalmente, da
operacionalização e manutenção do sistema de gestão dos resíduos sólidos que são
muito caras para as administrações municipais.
Assim, as áreas de lixões devem ser desativadas, isoladas e recuperadas
ambientalmente. Embora isso seja uma norma, há muitos municípios que ainda não
conseguiram se adequar e precisam de orientação e apoio para sua execução.
Diante da grande gama de normas sobre o assunto, algumas, inclusive, já superadas
e redundantes, quando não conflituosas, a Frepam decidiu simplificar os fatos,
reunindo neste livreto uma série de leis que podem ajudar a resolver muitos
problemas.
Temos que nos adequar e fazer valer a legislação, pois ainda há muito descaso e
precisamos conscientizar a todos sobre a importância de se preservar o meio
ambiente, e devemos começar pelo fim dos lixões e destinação correta dos resíduos
sólidos. Para isso, as leis devem ser bem claras e objetivas. Acredito que este livreto
vai auxiliar muito nos debates e elaboração das leis.
Carlão Pignatari
Deputado estadual, líder da Bancada do PSDB e coordenador da Frente Parlamentar
Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável (Frepam)
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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
Art.1º - Fica instituído o Sistema de Prevenção e Controle da Poluição do Meio
Ambiente, na forma prevista nesta Lei.
Art. 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 solo:
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - inconvenientes ao bem estar público;
III - danosos aos materiais, à fauna e à flora;
V - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais
da comunidade.
Art. 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, cause poluição do Meio Ambiente de
que trata o artigo anterior.
Art. 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 conseqüências que se façam sentir dentro
de seus limites.
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Art. 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou
o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no Regulamento
desta lei, ficam sujeitos a prévia autorização do órgão estadual de controle da
poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia(LAP),de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença
Ambiental de Operação(LAO).
§ 1º - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição"
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no regulamento desta lei, que cause ou
possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
§ 2º - A Licença Ambiental Prévia - LAP, será expedida na parte preliminar do
planejamento de uma "fonte de poluição" conterá os requisitos básicos a serem
atendidos nas fases de localização, instalação e operação e será por
prazo determinado.
§ 3º - A Licença Ambiental de Instalação - LAI autorizará o início da
implantação de acordo com as especificações constantes do projeto aprovado e
será outorgada por prazo determinado.
§ 4º - A Licença Ambiental de Operação - LAO autorizará o início da atividade
licenciada e, quando couber, o funcionamento dos equipamentos de controle
ambiental exigidos, de acordo com o previsto nas licenças ambientais prévia e de
instalação e será outorgada por prazo determinado, sem prejuízo da eventual
declaração de desconformidade do empreendimento ou atividade, do ponto de
vista ambiental, ocorrida posteriormente, ensejando a adoção, pelo
empreendedor, de medidas corretivas a serem implantadas de acordo
com
programas
fixados
pela
autoridade competente.
§ 5º - Na hipótese de declaração de desconformidade, o descumprimento,
pelo empreendedor, dos programas previstos no parágrafo anterior, nos
prazos neles estabelecidos pela autoridade, implicará na pena de suspensão das
atividades enquanto não adotar as medidas corretivas.
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§ 6º - A Administração Pública estabelecerá o prazo de validade das licenças
ambientais, em cada caso concreto, considerando as características, a natureza, a
complexidade e o potencial poluidor do empreendimento ou atividade.
§ 7º - Os empreendimentos que, na data de vigência desta lei, já tiverem obtido a
licença ambiental ficarão obrigados à sua renovação qüinqüenal, tendo como
data de início de contagem do prazo a da última licença expedida pelo
órgão ambiental estadual.
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.
Art. 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.
Art. 7° - As infrações às disposições desta Lei, de seu regulamento, bem como das
normas, padrões e exigências técnicas dela decorrentes serão, a critério da
autoridade competente, classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando- se
em conta:
I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; e
III - os antecedentes do infrator.
Parágrafo único - Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer,
concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
Art. 8º - As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as seguintes
penalidades:
I - advertência;
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II - multa de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo UFESP;
III - interdição temporária ou definitiva;
IV - embargo;
V - demolição;
VI - suspensão de financiamentos e benefícios fiscais; e
VII- apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo.
§ 1º - A penalidade de multa será imposta observados os seguintes limites:
1 - de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações leves;
2 - de 1.001 a 5.000 vezes o mesmo valor, nas infrações graves; e
3 - de 5.001 a 10.000 vezes o mesmo valor, nas infrações gravíssimas
§ 2º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP do dia do seu
efetivo pagamento.
§ 3º - Ocorrendo a extinção da UFESP adotar-se-á, para efeitos desta lei, o mesmo
índice que a substituir.
§ 4º - Nos casos de reincidência, caracterizada pelo cometimento de nova
infração da mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5º - Nos casos de infração continuada, a critério da autoridade competente,
poderá ser imposta multa diária de 1 a 1.000 vezes o valor
da UFESP.
§ 6º - A penalidade de interdição, definitiva ou temporária, será imposta nos
casos de perigo à saúde pública, podendo também ser aplicadas, a
critério da autoridade competente, nos casos de infração continuada ou a
partir da terceira reincidência.
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§ 7º - As penalidades de embargos e de demolição poderão ser impostas na
hipótese de obras ou construções feitas sem licença ou com
desconformes.

ela

§ 8º - A penalidade de recolhimento, temporário ou definitivo será aplicada nos
casos de perigo à saúde pública ou, ou a critério da autoridade competente,
nos de infração continuada, ou a partir da terceira reincidência.
§ 9º - As penalidades de suspensão de financiamento e benefícios fiscais será
imposta nos
casos
e
condições
definidos
em
regulamento.
§ 10 - As penalidades estabelecidas nos incisos III, IV, V, VI e VII deste artigo
poderão ser impostas cumulativamente com as previstas nos seus
incisos I e II.
§ 11 - Não será renovada a licença de trânsito de veículos em débitos de multas
impostas por infração desta lei, de seu regulamento e das demais normas dela
decorrentes.
Art. 9º - As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, os
termos e condições aceitas e aprovadas pela autoridade competente, se
obrigar à adoação de medidas especificadas para fazer cessar e corrigir
a degradação ambiental.
§ 1º - Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá ter
redução de até
90% (noventa por cento) de seu valor.
§ 2º - O infrator não poderá beneficiar-se da redução da multa prevista neste
artigo se deixar de cumprir, parcial ou totalmente, qualquer das medidas
especificadas, nos prazos estabelecidos.
Art. 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.
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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.
Art. 11 - O produto da arrecadação das multas decorrentes das infrações previstas
nesta Lei constituirá receita do Departamento de Águas e Energia
Elétrica.
Art. 12 - Revogado pela Lei nº 8.943, de 29.09.94.
Art. 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.
Art. 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.
Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, o órgão ambiental
competente poderá ainda exigir que os responsáveis pelas atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras:
I - apresentem, quando solicitado, o plano completo de desenvolvimento de
suas atividades ou de seu processamento industrial, bem como dos sistemas
de tratamento existentes, do lançamento de resíduos em qualquer estado da
matéria ou, ainda, de emissão de ruídos, vibrações, radiações ou outras
formas de energia ou substâncias odoríferas;
II - apresentem plano de automonitoramento de suas fontes cabendo àquele
órgão aprovar a freqüência de realização de amostragens, os parâmetros a serem
monitorados e a frequência na
entrega
dos
relatórios;
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III - instalem e operem equipamentos automáticos de medição, para
monitoramento das
quantidades
e
qualidades
dos
poluentes
emitidos;
IV - comprovem a quantidade e qualidade dos poluentes emitidos, através de
realização de amostragem e análise, utilizando-se de métodos aprovados pelo
referido órgão.
Art.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
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.
Art. 16 - Somente poderão ser concedidos financiamentos, com recursos
oriundos do Tesouro do Estado, sob forma de fundos especiais ou de capital,
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ou de qualquer outra, com taxas e condições favorecidas pelas instituições
financeiras sob controle acionário do Governo do Estado, às empresas que
apresentarem o certificado a que se refere esta Lei, emitido pelos órgãos estaduais
de controle da poluição.
Art. 17 - (Vetado).
Disposição Transitória
Artigo Único - As fontes de poluição que forem enumeradas em regulamento,
existentes a 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.

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
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.
(NR)
- Artigo 1º, "caput", com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
§ 1º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal.
- § 1º declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Representação nº 1.348-1, julgada em 24/03/1988.
§ 2º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal.
- § 2º declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Representação nº 1.348-1, julgada em 24/03/1988.
§ 3º - A indústria produtora ou manipuladora de agrotóxicos ou biocidas, postulante
do cadastramento previsto nesta lei, deverá apresentar obrigatoriamente ao
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cadastrá-los, mediante requerimento dirigido ao Secretário de Agricultura e
Abastecimento: (NR)
- § 3º, "caput", com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
a) Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal.
- Alínea "a" declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Representação nº 1.348-1, julgada em 24/03/1988.
b) certidão de classificação toxicológica expedida pelo órgão competente do
Ministério da Saúde; (NR)
- Alínea "b" com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
c) Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal.
d) Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal.
e) Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal.
- Alíneas "c", "d" e "e" declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
nos autos da Representação nº 1.348-1, julgada em 24/03/1988.
f) cópia do registro do produto do Ministério da Agricultura (NR)
- Alínea "f" com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
§ 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, com os ônus repassados às empresas
interessadas. (NR)
- § 4º com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
§ 5º - A indústria produtora ou manipuladora de agrotóxicos e outros biocidas
deverá apresentar à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, no prazo de 90
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(noventa) dias, a contar da publicação desta lei, prova de classificação toxicológica e
relatório técnico, nos termos do § 3º, de cada um dos produtos de sua
comercialização já existentes no mercado estadual. (NR)
- § 5º com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
Artigo 2º - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento fica obrigada a rigoroso
controle de rotulagem dos produtos agrotóxicos e outros biocidas, regulada na
legislação federal. (NR)
- Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
Artigo 3º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
- Artigo 3º declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Representação nº 1.348-1, julgada em 24/03/1988.
Artigo 4º - Qualquer entidade associativa legalmente constituída poderá
fundamentadamente solicitar a impugnação do cadastro de produtos agrotóxicos e
outros biocidas, arguindo efeitos comprovadamente perniciosos à saúde humana e
ao equilíbrio ambiental. (NR)
§ 1º - A impugnação será formalizada através de petição dirigida ao Secretário de
Agricultura e Abastecimento, em qualquer tempo, a partir da publicação, prevista
no artigo 1º, § 3º, alínea "e", desta lei, devidamente instruída com laudo técnico,
firmado, no mínimo, por dois profissionais habilitados na área de biociências. (NR)
§ 2º - Apresentada a impugnação, dela será notificada a firma cadastrante, que
poderá oferecer contradita, no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual será o
respectivo expediente submetido à decisão da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento. (NR)
- Artigo 4º com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
Artigo 5º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Parágrafo único - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo
Supremo Tribunal Federal.
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- Artigo 5º e parágrafo único declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos da Representação nº 1.348-1, julgada em 24/03/1988.
Artigo 6º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
- Artigo 6º declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Representação nº 1.241-7, julgada em 04/12/1985.
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.
- O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a parte final do "caput" do
artigo 7º, nos autos da Representação nº 1.241-7, julgada em 04/12/1985.
§ 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 - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal.
§ 5º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal.
- §§ 4º 5º declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Representação nº 1.241-7, julgada em 04/12/1985.
Artigo 8º - Todo estabelecimento que importe, produza, manipule ou comercialize
produtos agrotóxicos e outros biocidas deverá ter obtido cadastramento junto à
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e manter sistema de registro onde
constarão todas as operações comerciais relacionadas a esses produtos. (NR)
Parágrafo único - O sistema para registro das operações comerciais com
agrotóxicos clorados será distinto daquele a que se refere o "caput" deste artigo, e
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nele constarão, além dos dados comuns, os que caracterizem o uso ou destino
excepcionalmente permitidos pelo parágrafo único do Artigo 5º. (NR)
- Artigo 8º com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
Artigo 9º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
- Artigo 9º declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Representação nº 1.348-1, julgada em 24/03/1988.
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 - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento caberá elaborar, a cada 12
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. (NR)
Parágrafo único - Da listagem a que se refere este artigo deverão 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. (NR)
- Artigo 11 com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
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
água de consumo público e alimentos, bem como cópia de análises já efetuadas.
(NR)
§ 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 a todas as fases das análises. (NR)
§ 2º - Concluídas as análises, os técnicos que as realizaram elaborarão, conjunta ou
separadamente, os respectivos laudos periciais, em que indicarão,
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fundamentadamente, seus métodos, procedimentos e conclusões, indicando,
sempre que possível, as medidas necessárias para coibir a contaminação
eventualmente verificada. (NR)
§ 3º - Os laudos serão encaminhados à Comissão requisitante que, ciente de seu
teor, os remetará ao Secretário de Agricultura e Abastecimento, para as
providências legais. (NR)
- Artigo 12 com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
Artigo 13 - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento deverá enviar às Comissões
indicadas no artigo anterior 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. (NR)
- Artigo 13 com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
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.
- O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 7º da Lei nº 5.032,
de 15/04/1986, na parte em que revoga o artigo 14 da Lei nº 4.002, de 5 de janeiro
de 1984, nos autos da Representação nº 1.348-1, julgada em 24/03/1988.
Artigo 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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
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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
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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".
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
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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 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.
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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
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.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 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
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moderada, ou seja, obtendo um escore igual ou superior a 3 (três) 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 apresentarem 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 oral igual ou inferior a
100mg/kg ou CL 50 oral igual ou inferior a 500 ppm para aves; e apresentando DL
50 oral igual ou inferior a 100mg/Kg, para mamíferos em geral.
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 %
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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 à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, solicitando a
classificação toxicológica do produto. (NR)
- Item 1 do Anexo II com redação dada pela Lei nº 5.032, de 15/04/1986.
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.
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- 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.

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.
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.

Lei n° 10.484, de 29/12/1999
Objeto: dispõe sobre a análise das águas nas praias do Estado.
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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.

Lei n° 10.503, de 17/02/2000
Objeto: dispõe sobre poluição nas rodovias estaduais e dá outras providências.
Artigo 1.º - Fica proibida a poluição das rodovias estaduais.
Parágrafo único - Para efeito da aplicação desta lei, é considerado ato poluidor o
arremesso ou depósito de qualquer objeto nas rodovias, inclusive papel, copos,
garrafas e embalagens de toda espécie.
Artigo 2.º - O poluidor fica obrigado a pagar multa de 50 (cinqüenta) Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, por ocasião da primeira inflação,
aumentada de 20% (vinte por cento) a cada reincidência.
Artigo 3.º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, a partir da data de sua publicação.
Artigo 4.º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de
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dotações próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 5.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Lei n° 10.813, de 24/05/2001
Objeto: Dispõe sobre a proibição de importação, extração, beneficiamento,
comercialização, fabricação e a instalação, no Estado de São Paulo, de produtos ou
materiais contendo qualquer tipo de amianto
(Atualizada até a ADI nº 2.656, julgada em 08 de maio de 2003)
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Artigo 2º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Artigo 3º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Artigo 4º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Artigo 5º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
- Artigos 1º a 5º declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos da ADI nº 2.656, julgada em 08/05/2003.
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Artigo 6º - As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis pela
execução de obras de demolição ou remoção de material que contenha amianto
deverão respeitar as normas técnicas previstas no Código Sanitário do Estado de
São Paulo, Lei n. 10.083, de 23 de setembro de 1998, e a Lei n. 9.505, de 11 de
março de 1997, no que diz respeito às medidas de proteção da comunidade e dos
trabalhadores envolvidos na obra contra a exposição à poeira que contenha
amianto.
§ 1º - A remoção de amianto do tipo anfibólio, que tenha sido aplicado por
jateamento, spray ou qualquer outro processo em que o material esteja exposto e
seja friável, deverá ocorrer no menor prazo possível, após a análise do impacto dos
riscos do amianto e do plano de demolição previsto no "caput" deste artigo,
observando-se os limites de concentração estabelecidos no Artigo 5º desta lei.
§ 2º - Os uniformes utilizados pelos trabalhadores na execução de atividades com
amianto deverão ser adequadamente lavados pelo empregador.
Artigo 7º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal.
- Artigo 7º declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da
ADI nº 2.656, julgada em 08/05/2003.
Artigo 8º - Tanto a desobediência ao disposto nesta lei como sua inobservância são
consideradas infrações sanitárias e estarão sujeitas às penalidades estabelecidas no
Título IV, do Livro III, do Código Sanitário do Estado de São Paulo, Lei n. 10.083, de
23 de setembro de 1998.
Artigo 9º - 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, programa para desenvolver ações de vigilância em
saúde e assistência especializada, que vise à prevenção, ao diagnóstico e ao
tratamento das doenças decorrentes do trabalho com o amianto.
Parágrafo único - O programa compreenderá habilitação técnica dos profissionais e
equipamentos necessários para o desenvolvimento das ações referidas no "caput"
deste artigo.
Artigo 10 - Fica instituída a notificação obrigatória a autoridade local do SUS, pela
rede pública e privada de assistência a saúde, de todos os casos de doenças
decorrentes da exposição ao amianto.
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Artigo 11 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.
Artigo 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

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.
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.
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.

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
(Atualizada até a Lei n° 16.048, de 10 de dezembro de 2015)
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.
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§ 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 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).
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§ 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
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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.
§ 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. (NR)
§ 2º - O prazo para a realização do descarte será estipulado pela autoridade
fiscalizadora. (NR)
§ 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. (NR)
§ 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. (NR)
- §§ 1º ao 4º acrescentados pela Lei nº 16.048, de 10/12/2015, em vigor a partir de
01/12/2016.
Artigo 8º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias.
Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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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 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.
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;
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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;
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;
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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;
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;
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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.
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§ 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
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,
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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.
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;
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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;
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III - determinar ao responsável legal pela área contaminada que inicie os
procedimentos para ações emergenciais.
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;
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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.
§ 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.
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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.
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§ 3º - Após a recuperação da qualidade ambiental da área, o órgão ambiental
competente emitirá Declaração de Encerramento da Atividade.
CAPÍTULO IV
Dos Instrumentos Econômicos
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.
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§ 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;
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.
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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
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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.
§ 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.

46 |

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.

Lei n° 13.798 de 09/11/2009
Objeto: institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas.
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
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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 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.
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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
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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 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
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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 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
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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:
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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;
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;
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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, econômicas e ambientais, bem como empregar métodos
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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
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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
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;
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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 anocalendário 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;
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;
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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;
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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
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
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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;
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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 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,
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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.
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Artigo 18 - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos e as ações no âmbito da Política
Estadual de Resíduos 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,
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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 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
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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;
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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;
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
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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 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.
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§ 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.

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
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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.

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
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 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
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dotações orçamentárias próprias.
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Resoluções - Secretaria do Meio Ambiente
Disponíveis em http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/category/resolucoessma/
32
11/05 vigente Dispõe sobre infrações e sanções administrativas
ambientais e procedimentos administrativos para imposição de penalidades
22
30/03/2010
vigente Dispõe sobre a operacionalização e execução da
licença ambiental
79
07/11/2009
vigente N° Estabelece diretrizes e condições para a
operação e o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos
em Usinas de Recuperação de Energia - URE
88 26/03/2009 vigente Define as diretrizes técnicas para o licenciamento de
empreendimentos do setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo
54
19/12/2007
Vigente
Dispõe sobre o licenciamento ambiental e
regularização de empreendimentos urbanísticos e de saneamento básico
considerados de utilidade pública e de interesse social e dá outras providências.03
22/02/2000
Vigente
RESOLUÇÃO SMA Nº 03, DE 22 DE
FEVEREIRO DE 2000 O Secretário do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições
legais e, em face da deliberação da Diretoria Plena da CETESB – Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental que provou a necessidade de implementar o
controle ecotoxicológico de efluentes líquidos no Estado de São Paulo. Download
81
01/12/1998
Dispõe sobre o licenciamento ambiental de
intervenções destinadas à conservação e melhorias de rodovias e sobre o
atendimento de emergências decorrentes do transporte de prdutos perigosos em
rodovias.

Normas Técnicas CETESB
Disponíveis em http://www.cetesb.sp.gov.br/servicos/normas-tecnicascetesb/normas-tecnicas-vigentes/
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D3.591 Tratamento de águas de lavagem de cana – Manual técnico
D6.102 Atendimento a acidentes com produtos químicos – Manual técnico
L1.011 Poluição do ar – Termos físicos e químicos – Terminologia
L1.016 Poluição do ar – Termos relacionados a segurança e higiene do trabalho –
Terminologia
L1.022 Avaliação do uso de produtos biotecnológicos para tratamento de efluentes
líquidos, resíduos sólidos e remediação de solos e águas
L1.025 Microbiologia para sistemas de lodos ativados operando com esgotos
domésticos – Método de ensaio – Manual técnico
L5.178 Tratamento biológico de efluentes industriais – Determinação de oxigênio
dissolvido (OD) em água pelo método eletrométrico – Método de ensaio
L5.214 Coliformes totais – Determinação pela técnica de membrana filtrante –
Método de ensaio
L5.400 Determinação de fluoreto em águas – Método do eletrodo de íon seletivo –
Método de ensaio
L5.511 Tratamento biológico de efluentes industriais – Coleta e preservação de
amostras para determinação de oxigênio dissolvido (OD) em água – Procedimento
L8.012 Material particulado em suspensão na atmosfera – Determinação da
concentração pelo método da refletância da luz – Método de ensaio
L8.014 Material particulado na atmosfera – Determinação de poeira sedimentável
– Método de ensaio
L8.015 Material particulado em suspensão na atmosfera – Determinação da
concentração de chumbo por espectrofotometria de absorção atômica – Método
de ensaio
L9.061 Determinação do grau de enegrecimento da fumaça emitida por fontes
estacionárias utilizando a escala de Ringelmann reduzida – Método de ensaio
L9.200 Amostragem contínua de gases e vapores – Procedimento
L9.210 Análise dos gases de combustão através do aparelho Orsat – Método de
ensaio
L9.213 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de fluoretos pelo
método do eletrodo de íon específico – Método de ensaio
L9.217 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de material
particulado com o sistema filtrante no interior do duto ou chaminé – Método de
ensaio
L9.221 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação dos pontos de
amostragem – Procedimento
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L9.222 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação da velocidade e
vazão dos gases – Método de ensaio
L9.223 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação da massa
molecular seca e do excesso de ar do fluxo gasoso – Método de ensaio
L9.224 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação da umidade dos
efluentes – Método de ensaio
L9.225 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de material
particulado – Método de ensaio
L9.226 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação do dióxido de
enxofre – Método de ensaio
L9.227 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de enxofre
reduzido total (ERT) – Método de ensaio
L9.228 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de dióxido de
enxofre e de névoas de ácido sulfúrico e trióxido de enxofre – Método de ensaio
L9.229 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de óxidos de
nitrogênio – Método de ensaio
L9.230 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de amônia e seus
compostos – Método de ensaio
L9.231 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de cloro livre e
ácido clorídrico – Método de ensaio
L9.232 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Amostragem de efluentes para
a determinação de compostos orgânicos semivoláteis – Método de ensaio
L9.233 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação do sulfeto de
hidrogênio – Método de ensaio
L9.234 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de chumbo
inorgânico – Método de ensaio
L9.240 Dutos e chaminés de fontes estacionárias – Acompanhamento de
amostragem – Procedimento
L11.032
Determinação do nível de ruído em ambientes internos e externos
de áreas habitadas – Método de ensaio
L11.034
Critérios de ruído para recintos internos e edificações –
Procedimento
P4.262 Gerenciamento de Resíduos Quimicos provenientes de estabelecimentos de
Serviços de Saúde – Procedimento
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