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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. Além disso, como resultado deste trabalho, iremos propor alterações e 
melhorias de algumas leis, visando a racionalização e modernização do arcabouço 
legal.  

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  
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Deputado estadual, líder da Bancada do PSDB e coordenador da Frente Parlamentar 

Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável (Frepam) 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
Resíduos sólidos são todos aqueles materiais sólidos ou semi-sólidos que não 

possuem valor suficiente para o seu possuidor que justifique a conservação de sua 

posse. Obviamente que o mesmo material assume diversas funções, podendo ser 

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

inerentes e muitas vezes inevitáveis aos processos econômicos e produtivos. Com o 

crescimento da população mundial e a migração em massa nos últimos anos para as 

cidades, pela primeira vez na história possuímos mais pessoas nas cidades, o que 

transforma a gestão dos resíduos sólidos urbanos um grande desafio para a 

sociedade. O aumento do consumo per capita e total, o uso excessivo de embalagens, 

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

aumento exponencial da quantidade e complexidade dos resíduos sólidos. 

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

Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.300/2006), definindo diretrizes e 

instrumentos para a gestão integrada dos resíduos. Posteriormente, em 2010, foi 

promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010). Ainda que 

de ambas atuam de maneira complementar, a diferença temporal e de competência 

entre as duas legislações resultou em algumas distinções terminológicas e 

interpretativas, o que demanda uma maior harmonização entre as duas matérias a 

fim de garantir maior eficiência para a sociedade.  

É importante também saber quais as responsabilidades e competências de 

cada órgão e autarquia no tocante aos resíduos sólidos. A Secretaria do Meio 

Ambiente, a partir da Política Estadual de Resíduos Sólidos atua de forma conjunta 

com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) na gestão dos 

resíduos. Cabe a Secretaria do Meio Ambiente o apoio aos municípios aos seus Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), através da 

Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA). 

Para o confecção desta cartilha foram selecionadas 13 leis estaduais que 

versam sobre resíduos sólidos em geral e assuntos correlatos, como produtos 

nocivos, coleta seletiva, educação ambiental e outros. O objetivo é servir de guia para 
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os interessados em conhecer melhor o arcabouço legal ambiental do Estado de São 

Paulo. Conhecendo melhor as leis que regem este assunto, podemos juntos construir 

uma sociedade mais participativa em prol de um meio ambiente mais equilibrado.   

Lei n° 4.435 de 05/12/1984 

Objeto: Veda a instalação de depósitos de lixo, usinas de beneficiamento de 

resíduos sólidos e aterros sanitários num raio de 2,5 km do ponto em que se localiza 

a fonte dos Jesuítas, no município de Embu. 

Artigo 1.º - É vedada a instalação de depósito de lixo, usinas de beneficiamento de 

resíduos e aterros sanitários num raio de 2,5 km (dois quilômetros e meio) do ponto 

em que se localiza a Fonte dos Jesuítas, no Município de Embu. 

Artigo 2.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Lei n° 8.999, de 26/12/1994 

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

que especifica, e dá outras providências 

Artigo 1.º - Fica proibida, no território do Estado de São Paulo, a utilização de 
embalagens descartáveis, em cujo processo de fabricação seja empregado o Cloro 
Flúor Carbono - CFC - como agente expansor.  
Parágrafo único - Para cumprimento do disposto no "caput", são concedidos os 
seguintes prazos:  
I - na data da regulamentação desta lei para as embalagens de lanches; e  
II - cento e vinte (120) dias após a regulamentação desta lei - para as demais 
embalagens.  
Artigo 2.º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, as pessoas físicas e 
jurídicas que distribuem ou comercializam produtos utilizando embalagens 
descartáveis espumadas deverão exigir do fornecedor das mesmas, seja 
comerciante ou fabricante, documento comprobatório de que as embalagens 
fornecidas não contém CFC.  
Parágrafo único - O documento a que se refere este artigo deverá estar disponível 
para efeitos de fiscalização, no prazo de 45 dias a contar da publicação desta lei.  
Artigo 3.º - Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, o descumprimento do 
disposto nesta lei acarretará a aplicação da penalidade de multa no valor de 100 até 
3.000 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP.  
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Parágrafo único. - O valor da multa será:  
I - graduado de acordo com a capacidade econômico-financeira do infrator; e  
II - aplicado em dobro em caso de reincidência.  
Artigo 4.º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei para sua fiel execução, 
determinando o órgão competente para a fiscalização e o respectivo procedimento.  
Artigo 5.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Lei n° 10.306, de 05/05/1999 

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

estaduais.  

Artigo 1.º - O Governo do Estado de São Paulo instalará, de forma gradativa, nas 
escolas públicas estaduais, lixeiras em número suficiente para receber 
separadamente os detritos de plásticos, de vidros, de papéis, de metais e de outros 
materiais recicláveis.  
Artigo 2.º - O Conselho Deliberativo da Associação de Pais e Mestres de cada 
estabelecimento de ensino da rede estadual promoverá a venda, pelo maior preço, 
do material reciclável que for recolhido. 
Parágrafo único - O valor resultante da comercialização a que se refere o "caput" 
deste artigo, apurado pelo referido Conselho Deliberativo, será destinado 
obrigatoriamente, de acordo com as prioridades da unidade escolar, aos fins 
declinados no inciso III do Artigo 4.° do Decreto n. 12.983, de 15 de dezembro de 
1978. 
Artigo 3.º - As despesas com a execução da presente lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 

Lei n° 10.856, de 31/08/2001 

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

de São Paulo e dá outras providências. 

Artigo 1.º - Fica criado o Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas públicas 
do Estado de São Paulo. 
Artigo 2.º - O programa de que trata esta lei tem por objetivo promover a educação 
ambiental da comunidade das escolas públicas estaduais. 
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Artigo 3.º - A Secretaria da Educação deve administrar (vetado) o programa em 
todas as escolas públicas estaduais e, para cumprir tais deveres: 
I - poderá fazer parcerias com organizações não governamentais, incluindo 
associações de pais e mestres e grêmios estudantis; 
II - vetado; 
III - deverá fazer parcerias com os Poderes Públicos Municipais, para garantir um 
destino final, ambientalmente adequado, ao lixo coletado nas escolas públicas 
estaduais. 
Artigo 4.º - Vetado. 
Artigo 5.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lei n° 10.888, de 20/09/2001 

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

resíduo urbano que contenham metais pesados e dá outras providências. 

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, em parceria com a iniciativa 

privada, condições para as empresas, que comercializem produtos potencialmente 

perigosos ao resíduo urbano, adotarem um sistema de coleta em recipientes 

próprios, que acondicionem o referido lixo.  

§ 1.º - Para fins do cumprimento desta lei, entende-se por produtos potencialmente 

perigosos do resíduo urbano, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de 

aerosóis em geral.  

§ 2.º - Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e 

acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.  

Artigo 2.º - Os fabricantes, distribuidores, importadores, comerciantes ou 

revendedores de produtos potencialmente perigosos do resíduo urbano serão 

responsáveis pelo recolhimento, pela descontaminação e pela destinação final 

destes resíduos, o que deverá ser feito de forma a não violar o meio ambiente.  

Parágrafo único - Os recipientes de coleta serão instalados em locais visíveis e, de 

modo explícito, deverão conter dizeres que venham alertar e despertar a 

conscientização do usuário sobre a importância e necessidade do correto fim dos 

produtos e os riscos que representam à saúde e ao meio ambiente quando não 

tratados com a devida correção.  

Artigo 3.º - As infrações às medidas previstas nesta lei serão passíveis de aplicação 
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das seguintes sanções:  

I - por ocasião da primeira ocorrência, multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do 

Estado de São Paulo - Ufesps;  

II - em caso de reincidência a multa será aplicada em dobro;  

III - após o recebimento das multas, previstas nos incisos anteriores, não sanadas as 

irregularidades, suspensão de autorização de funcionamento do estabelecimento 

por 15 (quinze) dias;  

IV - quando as sanções, anteriormente previstas, tornarem-se ineficazes, haverá 

cassação da autorização de funcionamento do estabelecimento.  

Parágrafo único - As penalidades poderão ser aplicadas, de forma progressiva, pela 

autoridade administrativa competente.  

Artigo 4.º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.  

Artigo 5.º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas se 

necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o seu 

fiel cumprimento.  

Artigo 6.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Lei n° 12.047, de 21/09/2005 

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

Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário. 

Artigo 1º - Fica instituído o Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de 
Óleos e Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário, mediante a adoção 
de medidas estratégicas de controle técnico, para não se incidir na proibição de 
lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo, consoante os 
termos da Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976 regulamentada pelo Decreto 
8.468, de 8 de setembro de 1976, e com as finalidades de: 
I - não acarretar prejuízos à rede de esgotos; 
II - evitar a poluição dos mananciais; 
III - informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de 
óleos e gorduras de origem animal ou vegetal na rede de esgoto e as vantagens 
múltiplas dos processos de reciclagem; 
IV - incentivar a prática da reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou 
animal e uso culinário, doméstico, comercial ou industrial, mediante suporte 
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técnico, incentivo fiscal e concessão de linhas de crédito para pequenas empresas, 
que operem na área de coleta e reciclagem pertinentes; 
V - favorecer a exploração econômica da reciclagem de óleos e gorduras de origem 
animal ou vegetal e de uso culinário, desde a coleta, transporte e revenda, até os 
processos industriais de transformação, de maneira a gerar empregos e renda a 
pequenas empresas. 
§ 1º - Entende-se por Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e 
Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário, para os fins desta lei, a 
otimização das ações governamentais e não-governamentais, buscando a 
participação do empresariado e das organizações sociais, com o objetivo maior de: 
1 - conceder apoio estratégico e aprimorar a atividade econômica da reciclagem de 
matéria residual de gorduras de uso alimentar; 
2 - buscar o cumprimento de metas de proteção ao meio ambiente, informação aos 
consumidores e conscientização da sociedade a respeito de: danos provenientes do 
descarte residual no meio ambiente; e das vantagens da prática de sua reutilização 
em escala industrial. 
§ 2º - O programa de que trata esta lei, determinará e patrocinará estudos, 
desenvolvimento de projetos e outras medidas, voltadas ao atendimento das 
finalidades elencadas nos incisos deste artigo 1º, especialmente no tocante a seu 
suporte técnico e financeiro. 
Artigo 2º - Constituem diretrizes do Programa: 
I - discussão, desenvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e programas, 
que atendam às finalidades desta lei, reconhecendo-as como fundamentais para o 
bom funcionamento da rede de esgotos, bem como da preservação dos mananciais; 
II - busca e incentivo à cooperação dentre União, Estados, Municípios e 
organizações sociais; 
III - estímulo à pequena empresa e ao cooperativismo; 
IV - estabelecimento de projetos de reciclagem de óleos e gorduras de origem 
vegetal ou animal e uso alimentar, e de proteção ao meio ambiente, enfocando, 
principalmente, os efeitos da poluição em decorrência do descarte residual de 
gorduras culinárias; 
V - atuação no mercado, através de mecanismos tributários e de fiscalização, 
procurando incentivar-se as práticas de coleta e reciclagem de óleos e gorduras de 
uso culinário, ampliando-as em larga escala; 
VI - execução de medidas para evitar a poluição decorrente do descarte de óleos e 
gorduras de origem animal ou vegetal e uso culinário na rede de esgotos, exigindo-
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se da indústria e comércio a efetiva participação em projetos a serem 
desenvolvidos e executados para os fins desta lei; 
VII - instalação e administração de postos de coleta; 
VIII - manutenção permanente de fiscalização sobre indústria de alimentos, hotéis, 
restaurantes e similares, para os fins desta lei; 
IX - promoção permanente de ações educativas, com vistas aos fins desta lei; 
X - participação de consumidores e da sociedade, por seus representantes, nas 
discussões que antecederem o planejamento da implementação do programa; 
XI - estímulo e apoio às iniciativas não-governamentais voltadas à reciclagem, bem 
como a outras ações ligadas às diretrizes de política ambiental de que trata esta lei; 
XII - promoção de campanhas de conscientização da opinião pública, inclusive de 
usuários domésticos, visando a despertar a solidariedade e a união de esforços em 
prol dos objetivos desta lei; 
XIII - realização freqüente de diagnósticos técnicos junto aos consumidores de óleo 
e demais gorduras de uso culinário, especialmente em escala comercial e industrial; 
XIV - realização de campanhas educativas permanentes voltadas ao consumidor 
domiciliar. 
Parágrafo único - Todos os projetos e ações voltados ao cumprimento das diretrizes 
estabelecidas nos incisos anteriores serão amplamente divulgados, de forma a 
propiciar a efetiva participação da sociedade civil. 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lei n° 12.288, de 22/02/2006 

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

descontaminação e da eliminação de transformadores, capacitores e demais 

equipamento elétricos que contenham PCBs, e dá providências correlatas. 

CAPÍTULO I  
Das Disposições Preliminares 
Artigo 1º - As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam ou tenham sob sua guarda 
transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos contendo PCBs, 
bem como óleos ou outros materiais contaminados por PCBs, ficam obrigadas a 
providenciar a sua eliminação progressiva até 2020, de acordo com os critérios 
estabelecidos nesta lei. 
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Artigo 2º - Para efeito do disposto nesta lei, consideram-se: 
I - "PCBs" - bisfenilas policloradas, substância sintética constituinte de óleos 
isolantes utilizados em transformadores, capacitores e outros equipamentos 
elétricos; comercialmente conhecida como Ascarel ou Askarel, dentre outras 
denominações, tais como Aroclor, Pyralene, Clorophen, Inerteen, Asbetol e Kneclor; 
II - "Resíduos de PCBs" ou "material contaminado por PCBs" - todo material sólido, 
líquido ou pastoso que contenha teor de PCBs superior a 0,005% em peso 
(50mg/kg), quando analisado segundo os critérios da Norma ABTN NBR 13882; 
III - "Detentor de PCBs" - qualquer pessoa física ou jurídica que utilize ou tenha sob 
sua guarda PCBs e/ou seus resíduos, e/ou equipamentos que contenham PCBs, 
independentemente de sua origem; 
IV - "Destinação Final" - a eliminação dos PCBs e de seus resíduos, através do seu 
processamento industrial e conseqüente destruição via incineração ou 
descontaminação (sólidos ou líquidos) a níveis de PCBs inferiores a 0,005% em peso 
(50mg/kg), quando analisado segundo os critérios da Norma ABTN NBR 13882, 
obrigatoriamente em unidades industriais devidamente licenciadas 
ambientalmente para este fim específico, a partir de EIA/RIMA, pelos seus 
respectivos órgãos de controle ambiental; 
V - "Equipamentos elétricos selados" - transformadores, capacitores e outros 
equipamentos elétricos que não apresentam dispositivos que permitam a 
drenagem do seu óleo isolante ou substituição do mesmo por outro tipo de óleo ou 
a compensação do seu nível; 
VI - "Equipamentos elétricos isentos de PCBs" - transformadores, capacitores e 
outros equipamentos elétricos cujo líquido isolante contenha teores de PCBs 
inferiores ao limite de quantificação do método de ensaio, quando ensaiados 
conforme a ABNT NBR 13882. 
CAPÍTULO II 
Dos Prazos 
Artigo 3º - A Destinação Final dos transformadores, capacitores e demais 
equipamentos elétricos contaminados com PCBs, que se encontram em operação e 
instalados em logradouros públicos, tais como, metrô, hospitais, salas de 
espetáculos, estádios de futebol, bancos, prédios públicos, etc., deve ser 
processada o mais breve possível, não devendo ultrapassar o mês de dezembro de 
2010. 
Artigo 4º - Os Detentores de PCBs e seus resíduos, de transformadores, capacitores 
e demais equipamentos elétricos contaminados com PCBs, que estejam fora de 
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operação, mesmo permanecendo instalados no seu local de origem e/ou 
armazenados, deverão ter a sua Destinação Final até dezembro de 2008. 
Artigo 5º - Os transformadores, capacitores e demais equipamentos elétricos 
contaminados com PCBs, que forem desativados por atingirem o final da sua vida 
útil, ou por qualquer outro motivo, deverão ter a sua Destinação Final processada, 
no máximo, após 3 anos da data da sua desativação, não podendo ultrapassar 
dezembro de 2020. 
Artigo 6º - Os demais transformadores, capacitores e demais equipamentos 
elétricos contaminados com PCBs, que não se enquadrarem nas condições previstas 
nos artigos 3º a 5º, deverão ter a sua Destinação Final até dezembro de 2020. 
CAPÍTULO III 
Dos Inventários e da Programação de Eliminação 
Artigo 7º - Os Detentores de PCBs deverão elaborar um inventário, a ser enviado ao 
órgão competente do Estado, num prazo máximo de 180 dias, a contar da 
publicação desta lei, juntamente com a programação de eliminação dos materiais 
inventariados, observados os prazos estabelecidos no Capítulo II. 
I - Os Detentores de transformadores e capacitores e demais equipamentos 
elétricos "selados" e não violados deverão elaborar um inventário dos mesmos, 
com os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço e CNPJ do Detentor; 
b) Localização e descrição do equipamento, com informações se está ou não 
desativado e se contem óleo isolante a base de PCBs, indicado na sua placa de 
identificação; 
c) Fabricante e data de fabricação; 
d) Data do inventário; 
II - Os Detentores de transformadores de uma maneira geral, e demais 
equipamentos elétricos não "selados" ou "selados", mas violados, sendo, portanto, 
passíveis de estarem contaminados com PCBs, deverão elaborar um inventário dos 
mesmos, com os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço e CNPJ do Detentor; 
b) Localização e descrição do equipamento, com informações se está ou não 
desativado e se contém óleo isolante a base de PCBs, indicado na sua placa de 
identificação; 
c) Teor de PCBs no óleo isolante, determinado segundo os critérios da Norma ABNT 
NBR 13882, por laboratório devidamente habilitados para este fim; 
d) Fabricante e data de fabricação; 
e) Data do inventário; 
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III - Os Detentores dos demais resíduos de PCBs que não se enquadrarem no 
estabelecido nos incisos I e II deste artigo, tais como; óleos isolantes a base de 
PCBs, outros óleos e demais líquidos contaminados com PCBs, bem como os 
materiais sólidos e pastosos contaminados com PCBs (solos, britas, EPIs, materiais 
absorventes, tambores e outros) deverão elaborar um inventário dos mesmos, com 
os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço e CNPJ do Detentor; 
b) Quantificação dos resíduos; 
c) Localização e descrição do tipo de resíduo ( óleo, solo, brita, EPI, e outros); 
d) Acondicionamento e descrição da condição em que se encontram; 
e) Data do inventário. 
Parágrafo único - As análises para a identificação do teor de PCBs, realizadas 
anteriormente à publicação desta lei, serão consideradas válidas, desde que 
tenham ocorrido em data posterior à última manutenção do equipamento em 
questão ou à qualquer intervenção no óleo isolante, tais como; complementação do 
nível, regeneração e/ou substituição total ou parcial do mesmo. 
Artigo 8º - A contar da data da entrega do primeiro inventário, a cada 3 (três) anos 
o mesmo deve ser refeito, atualizado e encaminhado ao órgão competente do 
Estado, observado o disposto no artigo 7º. 
Artigo 9º - Periodicamente serão realizadas pelo órgão de controle ambiental do 
Estado vistorias nas instalações dos Detentores de resíduos de PCBs, para 
constatação da veracidade das informações apresentadas nos inventários de que 
trata este Capítulo. 
Artigo 10 - Os Detentores de PCBs e de seus resíduos, de transformadores, 
capacitores e demais equipamentos elétricos contaminados com PCBs, deverão 
proceder a sua eliminação em unidades de Destinação Final, de acordo com a 
Programação previamente elaborada, observados os critérios de prioridade e 
proporcionalidade. 
§ 1º - Pelo critério de prioridade, aqueles que representarem maior potencial de 
risco ao meio ambiente e à saúde humana, pelas suas condições de conservação, 
local e demais fatores de risco, deverão ser priorizados na programação de 
Destinação Final. 
§ 2º - Pelo critério de proporcionalidade, a quantidade mínima anual a ter 
Destinação Final não poderá ser inferior ao valor correspondente ao total do 
passivo dividido pelo prazo definido para a sua total eliminação, de que trata o 
Capítulo II desta lei. 
CAPÍTULO IV  
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Da Destinação Final 
Artigo 11 - Excepcionalmente para os transformadores originalmente fabricados 
com óleos isolantes "isentos de PCBs", que tiveram o seu óleo contaminado por 
PCBs, por qualquer motivo que seja, com teor de PCBs superior a 50mg/kg e inferior 
a 500mg/kg, segundo os critérios da Norma ABNT NBR 13882, a Destinação Final do 
óleo isolante deverá ser feita por incineração e ou descontaminação a valores 
inferiores a 50mg/kg. 
Parágrafo único - Os materiais sólidos, constituintes da carcaça e parte ativa, 
permeáveis e impermeáveis, somente estarão dispensados da Destinação Final de 
que trata esta Lei, se os mesmos apresentarem teor de PCBs inferior a 50mg/kg, 
quando analisado segundo os critérios da Norma ABNT NBR 13882, por laboratórios 
devidamente habilitados para este fim. 
Artigo 12 - Fica expressamente proibida tanto a saída como a entrada em todo 
Estado de São Paulo de qualquer resíduo de PCBs, transformadores, capacitores e 
demais equipamentos elétricos contaminados com PCBs, que não seja para a sua 
Destinação Final, de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei, em especial no 
inciso IV do artigo 2º. 
CAPITULO V 
Do Gerenciamento dos Passivos de PCBs 
Artigo 13 - Após a entrega dos inventários de resíduos de que trata o Capítulo III, 
caberá ao órgão de controle ambiental estadual disponibilizar publicamente, sem a 
identificação dos Detentores dos Resíduos de PCBs, um inventário consolidado, com 
o objetivo de: 
I - permitir que as Empresas de Destinação Final de resíduos de PCBs possam 
adequar suas capacidades de processamento para que o prazo final de eliminação 
seja respeitado, e; 
II - permitir que os fabricantes de transformadores e capacitores atendam à 
demanda de novos equipamentos que deverão substituir os que serão desativados. 
Artigo 14 - Além da publicação de que trata o artigo 13, a cada período de 
renovação do inventário por parte dos Detentores de resíduos de PCBs, o órgão de 
controle ambiental do Estado promoverá, se necessário, ações corretivas para que 
o prazo final da eliminação dos resíduos de PCBs seja atendido. 
CAPÍTULO VI  
Das Restrições e Proibições de Comércio de Equipamentos Elétricos e dos Serviços 
de Regeneração de Óleos Isolantes 
Artigo 15 - Fica expressamente proibida a comercialização, para qualquer 
finalidade, de transformadores e capacitores elétricos não "selados", e os "selados" 
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violados, sem a comprovação formal de que o óleo isolante contido nesses 
equipamentos não apresentam teor de PCBs superiores a 50mg/kg, quando 
analisado segundo os critérios da Norma ABNT NBR 13882, por laboratório 
devidamente habilitado para este fim. 
Parágrafo único - Da Nota Fiscal da operação comercial deverá constar o teor de 
PCBs do equipamento, bem como o nome e CNPJ do laboratório que atestou o seu 
teor, com a respectiva data da análise, nome e CRQ do analista. 
Artigo 16 - O disposto nesta lei se aplica às Empresas de Leilão, nos mesmos termos 
que aos demais Detentores de resíduos de PCBs, independentemente da origem 
dos seus passivos de PCBs, que ficam obrigadas a manter em seus arquivos todas as 
Notas Fiscais de compra e venda, observado o estabelecido no parágrafo único do 
artigo 15. 
Artigo 17 - Exceto os óleos isolantes novos, produzidos e comercializados pelos seus 
fabricantes, importadores e/ou seus representantes e distribuidores autorizados, 
fica expressamente proibida a comercialização, em qualquer modalidade, de óleos 
dielétricos isolantes usados provenientes ou não de transformadores, com teor de 
PCBs superior a 50mg/kg, quando analisado segundo os critérios da Norma ABNT 
NBR 13882. 
Parágrafo único - A comercialização de óleos isolantes usados somente será 
permitida se constar na Nota Fiscal; nome e CNPJ do laboratório que determinou o 
teor de PCBs, inferior a 50mg/kg, com a respectiva data da análise, nome e CRQ do 
analista. 
Artigo 18 - Fica expressamente proibido o processo de regeneração das 
propriedades dielétricas de óleos isolantes, que apresentem teor de PCBs 
superiores a 50mg/kg, quando analisado segundo os critérios da Norma ABNT NBR 
13882, quer seja em instalações industriais fixas ou móveis. 
§ 1º - Quando o teor de PCBs for inferior a 50mg/kg, deverá constar da Nota Fiscal 
de envio do óleo para as empresas de regeneração o nome e CNPJ do laboratório 
que determinou o teor de PCBs, com a respectiva data da análise, nome e CRQ do 
analista. 
§ 2º - Todo óleo isolante proveniente de Empresas de Regeneração de óleo 
isolante, quer seja de unidades fixas ou móveis, quando vendido ou devolvido ao 
seu cliente original, deverá ser acompanhado por Nota Fiscal constando o nome e 
CNPJ do laboratório que determinou o teor de PCBs inferior a 50mg/kg, com a 
respectiva data, nome e CRQ do analista. 
§ 3º - Excepcionalmente, o processo de regeneração de óleos isolantes com teor 
superior de PCBs a 50mg/kg, poderá ser realizado por empresas devidamente 



16 |  
 

licenciadas pelo órgão de controle ambiental do Estado, que detenham, além do 
processo de regeneração, o de descontaminação, quer seja em instalações 
industriais fixas ou móveis, que garantam a devolução do óleo isolante ao seu 
cliente original e/ou a venda do mesmo, com teor de PCBs inferior a 50mg/kg, 
acompanhado de Nota Fiscal onde conste o nome e CNPJ do laboratório que 
determinou o teor de PCBs, com a respectiva data, nome e CRQ do analista. 
CAPÍTULO VII  
Das Penalidades 
Artigo 19 - As infrações às disposições desta lei, bem como de seu regulamento, 
sujeitarão a quem concorrer para a sua prática ou dela se beneficiar à pena de 
advertência ou multa, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação 
em vigor, especialmente de crimes ambientais. 
Artigo 20 - Para efeito de aplicação das penalidades, as infrações classificam-se em 
três categorias: 
I - natureza grave, punida com multa no valor correspondente a 250 (duzentos e 
cinqüenta) Unidades Fiscais do Estado - UFESPs por tonelada de resíduo de PCBs 
declarado ou quantificado pelo órgão ambiental do Estado. 
II - natureza média, punida com multa de valor correspondente a 170 Unidades 
Fiscais do Estado - UFESPs por tonelada de resíduo de PCBs declarado ou 
quantificado pelo órgão ambiental do Estado. 
III - natureza leve, punida com advertência.  
§ 1º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP do dia de seu efetivo 
pagamento; 
§ 2º - Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar-se para o cálculo da multa o índice 
que a substituir; 
§ 3º - Nos casos de reincidência, caracterizados pelo cometimento de nova infração 
da mesma natureza, a multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta, 
cumulativamente; 
§ 4º - No caso de reincidência de infração de natureza leve, poderá ser aplicada 
multa no valor correspondente à infração de natureza média. 
Artigo 21 - Constituem infrações de natureza grave: 
I - Entrega do inventário e programação da eliminação com informações incorretas 
ou falsas; 
II - Emissão de análises químicas incorretas ou falsas; 
III - Emissão de Notas Fiscais com informações incorretas ou falsas; 
IV - Não observância da programação de eliminação; 
V - Destinação Final em desconformidade com o disposto nesta lei; 



17 |  
 

VI - Comercialização de PCBs e seus resíduos, transformadores, capacitores e 
demais equipamentos elétricos contendo PCBs, bem como a regeneração de óleos 
isolantes em desacordo com o estabelecido nesta lei. 
Artigo 22 - Constitui infração de natureza média a não entrega do inventário e da 
programação da eliminação no prazo estabelecido por esta lei. 
Artigo 23 - Constitui infração de natureza leve qualquer outra irregularidade que 
denote a negligência ou imprudência do detentor no cumprimento do estabelecido 
nesta lei.  
Artigo 24 - A fiscalização das atividades e a aplicação das multas decorrentes de 
infração a esta lei ficam a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública 
Estadual, previstos em regulamento, nas suas respectivas áreas de atribuição, sem 
prejuízo da competente responsabilização penal, quando for o caso. 
Artigo 25 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Lei n° 12.300, de 16/03/2006 

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

diretrizes. 

TÍTULO I 
Da Política Estadual De Resíduos Sólidos 
 
CAPÍTULO I 
Dos Princípios e Objetivos 
  
Artigo 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios 
e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de 
resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à 
recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde pública, 
assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São Paulo. 
Artigo 2º - São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que leve em consideração as 
variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde 
pública; 
II - a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da articulação 
entre Poder Público, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil; 
III - a cooperação interinstitucional com os órgãos da União e dos Municípios, bem 
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como entre secretarias, órgãos e agências estaduais; 
IV - a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 
V - a prevenção da poluição mediante práticas que promovam a redução ou 
eliminação de resíduos na fonte geradora; 
VI - a minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente 
adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação; 
VII - a garantia da sociedade ao direito à informação, pelo gerador, sobre o 
potencial de degradação ambiental dos produtos e o impacto na saúde pública; 
VIII - o acesso da sociedade à educação ambiental; 
IX - a adoção do princípio do poluidor-pagador; 
X - a responsabilidade dos produtores ou importadores de matérias-primas, de 
produtos intermediários ou acabados, transportadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, catadores, coletores, administradores e proprietários 
de área de uso público e coletivo e operadores de resíduos sólidos em qualquer das 
fases de seu gerenciamento; 
XI - a atuação em consonância com as políticas estaduais de recursos hídricos, meio 
ambiente, saneamento, saúde, educação e desenvolvimento urbano; 
XII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico, gerador de trabalho e renda; 
Artigo 3º - São objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - o uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais; 
II - a preservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde pública e a 
recuperação das áreas degradadas por resíduos sólidos; 
III - reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos, evitar os problemas 
ambientais e de saúde pública por eles gerados e erradicar os "lixões", "aterros 
controlados" , "bota-foras" e demais destinações inadequadas; 
IV - promover a inclusão social de catadores, nos serviços de coleta seletiva; 
V - erradicar o trabalho infantil em resíduos sólidos promovendo a sua integração 
social e de sua família; 
VI - incentivar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de soluções 
consorciadas e a solução conjunta dos problemas de gestão de resíduos de todas as 
origens; 
VII - fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios. 
Parágrafo único - Para alcançar os objetivos colimados, caberá ao Poder Público, 
em parceria com a iniciativa privada: 
1. articular, estimular e assegurar as ações de eliminação, redução, reutilização, 
reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
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resíduos sólidos; 
2. incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas 
tecnologias de reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, 
inclusive de prevenção à poluição; 
3. incentivar a informação sobre o perfil e o impacto ambiental de produtos através 
da autodeclaração na rotulagem, análise de ciclo de vida e certificação ambiental; 
4. promover ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os 
materiais recicláveis e reciclados; 
5. incentivar ações que visem ao uso racional de embalagens; 
6. instituir linhas de crédito e financiamento para a elaboração e implantação de 
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
7. instituir programas específicos de incentivo para a implantação de sistemas 
ambientalmente adequados de tratamento e disposição final de resíduos sólidos; 
8. promover a implantação, em parceria com os Municípios, instituições de ensino e 
pesquisa e organizações não-governamentais, de programa estadual de capacitação 
de recursos humanos com atuação na área de resíduos sólidos; 
9. incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas e associações de 
catadores de materiais recicláveis que realizam a coleta e a separação, o 
beneficiamento e o reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis ou 
recicláveis; 
10. promover ações que conscientizem e disciplinem os cidadãos para o adequado 
uso do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos; 
11. assegurar a regularidade, continuidade e universalidade nos sistemas de coleta, 
transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos; 
12. criar incentivos aos Municípios que se dispuserem a implantar, ou a permitir a 
implantação, em seus territórios, de instalações licenciadas para tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, oriundos de quaisquer outros Municípios; 
13. implantar Sistema Declaratório Anual para o controle da geração, estocagem, 
transporte e destinação final de resíduos industriais; 
14. promover e exigir a recuperação das áreas degradadas ou contaminadas por 
gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos mediante procedimentos 
específicos fixados em regulamento; 
15. promover a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, apoiando a 
concepção, implementação e gerenciamento dos sistemas de resíduos sólidos com 
participação social e sustentabilidade. 
 
CAPÍTULO II 
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DOS INSTRUMENTOS 
  
Artigo 4º - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - o planejamento integrado e compartilhado do gerenciamento dos resíduos 
sólidos; 
II - os Planos Estadual e Regionais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
III - os Planos dos Geradores; 
IV - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos; 
V - o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos; 
VI - o termo de compromisso e termo de ajustamento de conduta; 
VII - os acordos voluntários ou propostos pelo Governo, por setores da economia; 
VIII - o licenciamento, a fiscalização e as penalidades; 
IX - o monitoramento dos indicadores da qualidade ambiental; 
X - o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados prioritariamente às 
práticas de prevenção da poluição, à minimização dos resíduos gerados e à 
recuperação de áreas degradadas e remediação de áreas contaminadas por 
resíduos sólidos; 
XI - os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem as práticas de 
prevenção da poluição e de minimização dos resíduos gerados e a recuperação de 
áreas degradadas e remediação de áreas contaminadas por resíduos sólidos; 
XII - as medidas fiscais, tributárias, creditícias e administrativas que inibam ou 
restrinjam a produção de bens e a prestação de serviços com maior impacto 
ambiental; 
XIII - os incentivos à gestão regionalizada dos resíduos sólidos; 
XIV - as linhas de financiamento de fundos estaduais; 
XV - a divulgação de dados e informações incluindo os programas, as metas, os 
indicadores e os relatórios ambientais; 
XVI - a disseminação de informações sobre as técnicas de prevenção da poluição, de 
minimização, de tratamento e destinação final de resíduos; 
XVII - a educação ambiental; 
XVIII - a gradação de metas, em conjunto com os setores produtivos, visando à 
redução na fonte e à reciclagem de resíduos que causem riscos à saúde pública e ao 
meio ambiente; 
XIX - o incentivo à certificação ambiental de produtos; 
XX - o incentivo à autodeclaração ambiental na rotulagem dos produtos; 
XXI - o incentivo às auditorias ambientais; 
XXII - o incentivo ao seguro ambiental; 
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XXIII - o incentivo mediante programas específicos para a implantação de unidades 
de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem de resíduos; 
XXIV - o incentivo ao uso de resíduos e materiais reciclados como matéria-prima; 
XXV - o incentivo a pesquisa e a implementação de processos que utilizem as 
tecnologias limpas. 
 
CAPÍTULO III 
Das Definições 
  
Artigo 5º - Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
I - resíduos sólidos: os materiais decorrentes de atividades humanas em sociedade, 
e que se apresentam nos estados sólido ou semi-sólido, como líquidos não passíveis 
de tratamento como efluentes, ou ainda os gases contidos; 
II - prevenção da poluição ou redução na fonte: a utilização de processos, práticas, 
materiais, produtos ou energia que evitem ou minimizem a geração de resíduos na 
fonte e reduzam os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente; 
III - minimização dos resíduos gerados: a redução, ao menor volume, quantidade e 
periculosidade possíveis, dos materiais e substâncias, antes de descartá-los no meio 
ambiente; 
IV - gestão compartilhada de resíduos sólidos: a maneira de conceber, implementar 
e gerenciar sistemas de resíduos, com a participação dos setores da sociedade com 
a perspectiva do desenvolvimento sustentável; 
V - gestão integrada de resíduos sólidos: a maneira de conceber, implementar, 
administrar os resíduos sólidos considerando uma ampla participação das áreas de 
governo responsáveis no âmbito estadual e municipal; 
VI - unidades receptoras de resíduos: as instalações licenciadas pelas autoridades 
ambientais para a recepção, segregação, reciclagem, armazenamento para futura 
reutilização, tratamento ou destinação final de resíduos; 
VII - aterro sanitário: local utilizado para disposição final de resíduos urbanos, onde 
são aplicados critérios de engenharia e normas operacionais especiais para confinar 
esses resíduos com segurança, do ponto de vista de controle da poluição ambiental 
e proteção à saúde pública; 
VIII - aterro industrial: técnica de disposição final de resíduos sólidos perigosos ou 
não perigosos, que utiliza princípios específicos de engenharia para seu seguro 
confinamento, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e que 
evita a contaminação de águas superficiais, pluviais e subterrâneas, e minimiza os 
impactos ambientais; 
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IX - área contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que 
contém quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou 
possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente e a outro bem a proteger; 
X - área degradada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que 
por ação humana teve as suas características ambientais deterioradas; 
XI - remediação de área contaminada: adoção de medidas para a eliminação ou 
redução dos riscos em níveis aceitáveis para o uso declarado; 
XII - co-processamento de resíduos em fornos de produção de clínquer: técnica de 
utilização de resíduos sólidos industriais a partir do seu processamento como 
substituto parcial de matéria-prima ou combustível, no sistema forno de produção 
de clínquer, na fabricação do cimento; 
XIII - reciclagem: prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados com a 
necessidade de tratamento para alterar as suas características físico-químicas; 
XIV - unidades geradoras: as instalações que por processo de transformação de 
matéria-prima, produzam resíduos sólidos de qualquer natureza; 
XV - aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes: área onde são 
empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil classe A, 
conforme classificação específica, e resíduos inertes no solo, visando à reservação 
de materiais segregados, de forma a possibilitar o uso futuro dos materiais e/ou 
futura utilização da área, conforme princípios de engenharia para confiná-los ao 
menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente; 
XVI - resíduos perigosos: aqueles que em função de suas propriedades químicas, 
físicas ou biológicas, possam apresentar riscos à saúde pública ou à qualidade do 
meio ambiente; 
XVII - reutilização: prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados na 
forma em que se encontram sem necessidade de tratamento para alterar as suas 
características físico-químicas; 
XVIII - deposição inadequada de resíduos: todas as formas de depositar, 
descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular resíduos sólidos sem medidas que 
assegurem a efetiva proteção ao meio ambiente e à saúde pública; 
XIX - coleta seletiva: o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos, previamente 
selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de encaminhá-los para 
reciclagem, compostagem, reuso, tratamento ou outras destinações alternativas. 
Artigo 6º - Nos termos desta lei, os resíduos sólidos enquadrar-se-ão nas seguintes 
categorias: 
I - resíduos urbanos: os provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços, da varrição, de podas e da limpeza de vias, logradouros 
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públicos e sistemas de drenagem urbana passíveis de contratação ou delegação a 
particular, nos termos de lei municipal; 
II - resíduos industriais: os provenientes de atividades de pesquisa e de 
transformação de matérias-primas e substâncias orgânicas ou inorgânicas em novos 
produtos, por processos específicos, bem como os provenientes das atividades de 
mineração e extração, de montagem e manipulação de produtos acabados e 
aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito e de administração das 
indústrias e similares, inclusive resíduos provenientes de Estações de Tratamento 
de Água - ETAs e Estações de Tratamento de Esgosto - ETEs; 
III - resíduos de serviços de saúde: os provenientes de qualquer unidade que 
execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal; os 
provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área 
de farmacologia e saúde; medicamentos e imunoterápicos vencidos ou 
deteriorados; os provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina 
legal; e os provenientes de barreiras sanitárias; 
IV - resíduos de atividades rurais: os provenientes da atividade agropecuária, 
inclusive os resíduos dos insumos utilizados; 
V - resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários, e 
ferroviários, postos de fronteira e estruturas similares: os resíduos sólidos de 
qualquer natureza provenientes de embarcação, aeronave ou meios de transporte 
terrestre, incluindo os produzidos nas atividades de operação e manutenção, os 
associados às cargas e aqueles gerados nas instalações físicas ou áreas desses 
locais; 
VI - resíduos da construção civil - os provenientes de construções, reformas, reparos 
e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 
escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros e 
argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fiação 
elétrica, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
Parágrafo único - Os resíduos gerados nas operações de emergência ambiental, em 
acidentes dentro ou fora das unidades geradoras ou receptoras de resíduo, nas 
operações de remediação de áreas contaminadas e os materiais gerados nas 
operações de escavação e dragagem deverão ser previamente caracterizados e, em 
seguida encaminhados para destinação adequada. 
Artigo 7º - Os resíduos sólidos que, por suas características exijam ou possam exigir 
sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
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tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à 
saúde pública, serão definidos pelos órgãos estaduais competentes. 
 
TÍTULO II 
Da Gestão dos Resíduos Sólidos 
 
CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 
  
Artigo 8º - As unidades geradoras e receptoras de resíduos deverão ser projetadas, 
implantadas e operadas em conformidade com a legislação e com a 
regulamentação pertinente, devendo ser monitoradas de acordo com projeto 
previamente aprovado pelo órgão ambiental competente. 
Artigo 9º - As atividades e instalações de transporte de resíduos sólidos deverão ser 
projetadas, licenciadas, implantadas e operadas em conformidade com a legislação 
em vigor, devendo a movimentação de resíduos ser monitorada por meio de 
registros rastreáveis, de acordo com o projeto previamente aprovado pelos órgãos 
previstos em lei ou regulamentação específica. 
Artigo 10 - As unidades receptoras de resíduos de caráter regional e de uso 
intermunicipal terão prioridade na obtenção de financiamentos pelos organismos 
oficiais de fomento. 
Artigo 11 - vetado. 
Artigo 12 - Os governos estadual e municipais, consideradas as suas 
particularidades, deverão incentivar e promover ações que visem a reduzir a 
poluição difusa por resíduos sólidos. 
Artigo 13 - A gestão dos resíduos sólidos urbanos será feita pelos Municípios, de 
forma, preferencialmente, integrada e regionalizada, com a cooperação do Estado e 
participação dos organismos da sociedade civil, tendo em vista a máxima eficiência 
e a adequada proteção ambiental e à saúde pública. 
Parágrafo único - Nas regiões metropolitanas, as soluções para gestão dos resíduos 
sólidos deverão seguir o plano metropolitano de resíduos sólidos com participação 
do Estado, Municípios e da sociedade civil. 
Artigo 14 - São proibidas as seguintes formas de destinação e utilização de resíduos 
sólidos: 
I - lançamento "in natura" a céu aberto; 
II - deposição inadequada no solo; 
III - queima a céu aberto; 
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IV - deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a 
inundação; 
V - lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, 
de eletricidade, de telecomunicações e assemelhados; 
VI - infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de 
controle ambiental estadual competente; 
VII - utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação vigente; 
VIII - utilização para alimentação humana; 
IX - encaminhamento de resíduos de serviços de saúde para disposição final em 
aterros, sem submetêlos previamente a tratamento específico, que neutralize sua 
periculosidade. 
§ 1º - Em situações excepcionais de emergência sanitária e fitossanitária, os órgãos 
da saúde e de controle ambiental competentes poderão autorizar a queima de 
resíduos a céu aberto ou outra forma de tratamento que utilize tecnologia 
alternativa. 
§ 2º - vetado. 
Artigo 15 - vetado. 
Artigo 16 - Os responsáveis pela degradação ou contaminação de áreas em 
decorrência de suas atividades econômicas, de acidentes ambientais ou pela 
disposição de resíduos sólidos, deverão promover a sua recuperação ou remediação 
em conformidade com procedimentos específicos, estabelecidos em regulamento. 
Artigo 17 - A importação, a exportação e o transporte interestadual de resíduos, no 
Estado, dependerão de prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. 
Parágrafo único - Os resíduos sólidos gerados no Estado somente poderão ser 
enviados para outros Estados da Federação, mediante prévia aprovação do órgão 
ambiental do Estado receptor. 
Artigo 18 - A Administração Pública optará, preferencialmente, nas suas compras e 
contratações, pela aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental, que 
sejam não-perigosos, recicláveis e reciclados, devendo especificar essas 
características na descrição do objeto das licitações, observadas as formalidades 
legais. 
 
CAPÍTULO II 
Dos Planos De Gerenciamento De Resíduos Sólidos 
  
Artigo 19 - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser elaborado pelo 
gerenciador dos resíduos e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos 
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de saúde e do meio ambiente, constitui documento obrigatoriamente integrante do 
processo de licenciamento das atividades e deve contemplar os aspectos referentes 
à geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento e disposição final, bem como a eliminação dos riscos, a proteção à 
saúde e ao ambiente, devendo contemplar em sua elaboração e implementação: 
I - vetado; 
II - as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e no Plano 
Estadual de Saneamento, quando houver; 
III - o cronograma de implantação e programa de monitoramento e avaliação das 
medidas e das ações implementadas. 
Parágrafo único - O programa de monitoramento e demais mecanismos de 
acompanhamento das metas dos planos de gerenciamento de resíduos previstos 
nesta lei serão definidos em regulamento. 
Artigo 20 - O Estado apoiará, de modo a ser definido em regulamento, os 
Municípios que gerenciarem os resíduos urbanos em conformidade com Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Urbanos. 
§ 1º - Os Planos referidos no "caput" deverão ser apresentados a cada quatro anos 
e contemplar: 
1. a origem, a quantidade e a caracterização dos resíduos gerados, bem como os 
prazos máximos para sua destinação; 
2. a estratégia geral do responsável pela geração, reciclagem, tratamento e 
disposição dos resíduos sólidos, inclusive os provenientes dos serviços de saúde, 
com vistas à proteção da saúde pública e do meio ambiente; 
3. as medidas que conduzam à otimização de recursos, por meio da cooperação 
entre os Municípios, assegurada a participação da sociedade civil, com vistas à 
implantação de soluções conjuntas e ação integrada; 
4. a definição e a descrição de medidas e soluções direcionadas: 
a) às praticas de prevenção à poluição; 
b) à minimização dos resíduos gerados, através da reutilização, reciclagem e 
recuperação; 
c) à compostagem; 
d) ao tratamento ambientalmente adequado; 
5. os tipos e a setorização da coleta; 
6. a forma de transporte, armazenamento e disposição final; 
7. as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de manuseio 
incorreto ou de acidentes; 
8. as áreas para as futuras instalações de recebimento de resíduos, em consonância 
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com os Planos Diretores e legislação de uso e ocupação do solo; 
9. o diagnóstico da situação gerencial atual e a proposta institucional para a futura 
gestão do sistema; 
10. o diagnóstico e as ações sociais, com a avaliação da presença de catadores nos 
lixões e nas ruas das cidades, bem como as alternativas da sua inclusão social; 
11. as fontes de recursos para investimentos, operação do sistema e amortização 
de financiamentos. 
§ 2º - O horizonte de planejamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Urbanos deve ser compatível com o período de implantação dos seus programas e 
projetos, ser periodicamente revisado e compatibilizado com o plano 
anteriormente vigente. 
§ 3º - Os Municípios com menos de 10.000 (dez mil) habitantes de população 
urbana, conforme último censo, poderão apresentar Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Urbanos simplificados, na forma estabelecida em regulamento. 
Artigo 21 - Os gerenciadores de resíduos industriais deverão seguir, na elaboração 
dos respectivos Planos de Gerenciamento, as gradações de metas estabelecidas 
pelas suas associações representativas setoriais e pelo órgão ambiental. 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, entre outros, serão considerados os seguintes 
setores produtivos: 
1. atividade de extração de minerais; 
2. indústria metalúrgica; 
3. indústria de produtos de minerais não-metálicos; 
4. indústria de materiais de transporte; 
5. indústria mecânica; 
6. indústria de madeira, de mobiliário, e de papel, papelão e celulose; 
7. indústria da borracha; 
8. indústria de couros, peles e assemelhados e de calçados; 
9. indústria química e petroquímica; 
10. indústria de produtos farmacêuticos, veterinários e de higiene pessoal; 
11. indústria de produtos alimentícios; 
12. indústria de bebidas e fumo; 
13. indústria têxtil e de vestuário, artefatos de tecidos e de viagem; 
14. indústria da construção; 
15. indústria de produção de materiais plásticos; 
16. indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicação; 
17. indústria de embalagens. 
§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais poderá prever a 
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implantação de Bolsas de Resíduos, objetivando o reaproveitamento e o 
gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos, conforme definido em regulamento. 
§ 3º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais poderá prever a 
destinação em centrais integradas de tratamento para múltiplos resíduos. 
§ 4º - Os órgãos ambientais competentes poderão, na forma estabelecida em 
regulamento, exigir a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Industriais para efeito de aprovação, avaliação e controle. 
Artigo 22 - Os órgãos do meio ambiente e da saúde definirão os estabelecimentos 
de saúde que estão obrigados a apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos. 
Artigo 23 - vetado. 
Artigo 24 - vetado. 
 
CAPÍTULO III 
Dos Resíduos Urbanos 
  
Artigo 25 - Os Municípios são responsáveis pelo planejamento e execução com 
regularidade e continuidade, dos serviços de limpeza, exercendo a titularidade dos 
serviços em seus respectivos territórios. 
Parágrafo único - A prestação dos serviços mencionados no "caput" deverá 
adequar-se às peculiaridades e necessidades definidas pelo Município, nos Planos 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 
Artigo 26 - A taxa de limpeza urbana é o instrumento que pode ser adotado pelos 
Municípios para atendimento do custo da implantação e operação dos serviços de 
limpeza urbana. 
§ 1º - Com vistas à sustentabilidade dos serviços de limpeza urbana, os Municípios 
poderão fixar os critérios de mensuração dos serviços, para efeitos de cobrança da 
taxa de limpeza urbana, com base, entre outros, nos seguintes indicadores: 
1. a classificação dos serviços; 
2. a correlação com o consumo de outros serviços públicos; 
3. a quantidade e freqüência dos serviços prestados; 
4. a avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada região 
geográfica homogênea; 
5. a autodeclaração do usuário. 
§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais, 
referentes aos resíduos que: 
1. contenham substâncias ou componentes potencialmente perigosos à saúde 
pública e ao meio ambiente; 
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2. por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a operação do 
serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
urbanos. 
Artigo 27 - vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado. 
Artigo 28 - Os usuários dos sistemas de limpeza urbana deverão acondicionar os 
resíduos para coleta de forma adequada, cabendo-lhes observar as normas 
municipais que estabelecem as regras para a seleção e acondicionamento dos 
resíduos no próprio local de origem, e que indiquem os locais de entrega e coleta. 
§ 1º - Cabe ao Poder Público Municipal, por meio dos órgãos competentes, dar 
ampla publicidade às disposições e aos procedimentos do sistema de limpeza 
urbana, bem como da forma de triagem e seleção, além dos locais de entrega dos 
resíduos. 
§ 2º - A coleta de resíduos urbanos será feita, preferencialmente, de forma seletiva 
e com inclusão social. 
Artigo 29 - O Estado deve, nos limites de sua competência e atribuições: 
I - promover ações objetivando a que os sistemas de coleta, transporte, 
tratamentos e disposição final de resíduos sólidos sejam estendidos a todos os 
Municípios e atendam aos princípios de regularidade, continuidade, universalidade 
em condições sanitárias de segurança; 
II - incentivar a implantação, gradativa, nos Municípios da segregação dos resíduos 
sólidos na origem, visando ao reaproveitamento e à reciclagem; 
III - estimular os Municípios a atingirem a autosustentabilidade econômica dos seus 
sistemas de limpeza urbana, mediante orientação para a criação e implantação de 
mecanismos de cobrança e arrecadação compatíveis com a capacidade de 
pagamento da população; 
IV - fomentar a elaboração de legislação e atos normativos específicos de limpeza 
urbana nos Municípios, em consonância com as políticas estadual e federal; 
V - criar mecanismos que facilitem o uso e a comercialização dos recicláveis e 
reciclados em todas as regiões do Estado; 
VI - incentivar a formação de consórcios entre Municípios com vistas ao 
tratamento, processamento de resíduos e comercialização de materiais recicláveis; 
VII - fomentar parcerias das indústrias recicladoras com o Poder Público e a 
iniciativa privada nos programas de coleta seletiva e no apoio à implantação e 
desenvolvimento de associações ou cooperativas de catadores. 
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Artigo 30 - O Estado adotará critérios de elegibilidade para financiamento de 
projetos, programas e sistemas de resíduos sólidos aos Municípios que contemplem 
ou estejam de acordo com: 
I - as diretrizes e recomendações dos planos regionais e estadual de resíduos 
sólidos; 
II - a sustentabilidade financeira dos empreendimentos através da demonstração 
dos instrumentos específicos de custeio; 
III - a sustentabilidade técnico-operacional por meio de programas continuados de 
capacitação e educação ambiental; 
IV - vetado. 
 
CAPÍTULO IV 
Dos Resíduos Industriais 
  
Artigo 31 - O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente os perigosos, 
desde a geração até a destinação final, será feito de forma a atender os requisitos 
de proteção ambiental e de saúde pública, com base no Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de que trata esta lei. 
Artigo 32 - Compete aos geradores de resíduos industriais a responsabilidade pelo 
seu gerenciamento, desde a sua geração até a sua disposição final, incluindo: 
I - a separação e coleta interna dos resíduos, de acordo com suas classes e 
características; 
II - o acondicionamento, identificação e transporte interno, quando for o caso; 
III - a manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem; 
IV - a apresentação dos resíduos à coleta externa, quando cabível, de acordo com as 
normas pertinentes e na forma exigida pelas autoridades competentes; 
V - o transporte, tratamento e destinação dos resíduos, na forma exigida pela 
legislação pertinente. 
Artigo 33 - O emprego de resíduos industriais perigosos, mesmo que tratados, 
reciclados ou recuperados para utilização como adubo, matéria-prima ou fonte de 
energia, bem como suas incorporações em materiais, substâncias ou produtos, 
dependerá de prévia aprovação dos órgãos competentes, mantida, em qualquer 
caso, a responsabilidade do gerador. 
§ 1º - O fabricante deverá comprovar que o produto resultante da utilização dos 
resíduos referidos no "caput" deste artigo não implicará risco adicional à saúde 
pública e ao meio ambiente. 
§ 2° - É vedada a incorporação de resíduos industriais perigosos em materiais, 
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substâncias ou produtos, para fins de diluição de substâncias perigosas. 
Artigo 34 - As instalações industriais para o processamento de resíduos são 
consideradas unidades receptoras de resíduos, estando sujeitas às exigências desta 
lei. 
 
CAPÍTULO V 
Dos Resíduos Perigosos 
  
Artigo 35 - Os resíduos perigosos que, por suas características, exijam ou possam 
exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, 
transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio 
ambiente e à saúde pública, deverão receber tratamento diferenciado durante as 
operações de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final. 
Artigo 36 - O licenciamento, pela autoridade de controle ambiental, de 
empreendimento ou atividade que gere resíduo perigoso condicionar-se-á à 
comprovação de capacidade técnica para o seu gerenciamento. 
Artigo 37 - vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado; 
IV - vetado; 
V - vetado; 
VI - vetado. 
Artigo 38 - A coleta e gerenciamento de resíduos perigosos, quando não forem 
executados pelo próprio gerador, somente poderão ser exercidos por empresas 
autorizadas pelo órgão de controle ambiental para tal fim. 
Artigo 39 - O transporte dos resíduos perigosos deverá ser feito com emprego de 
equipamentos adequados, sendo devidamente acondicionados e rotulados em 
conformidade com as normas nacionais e internacionais pertinentes. 
Parágrafo único - Quando houver movimentação de resíduos perigosos para fora da 
unidade geradora, os geradores, transportadores e as unidades receptoras de 
resíduos perigosos deverão, obrigatoriamente, utilizar o Manifesto de Transporte 
de Resíduos, de acordo com critérios estabelecidos pela legislação vigente. 
Artigo 40 - Aquele que executar o transporte de resíduos perigosos deverá verificar, 
junto aos órgãos de trânsito do Estado e dos Municípios, as rotas preferenciais por 
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onde a carga deverá passar, e informar ao órgão de controle ambiental estadual o 
roteiro de transporte. 
 
TÍTULO III 
Da Informação 
 
CAPÍTULO I 
Da Informação e da Educação Ambiental 
  
Artigo 41 - O órgão ambiental elaborará e apresentará, anualmente, o Inventário 
Estadual de Resíduos, que constará de: 
I - cadastro de fontes prioritárias, efetiva ou potencialmente, poluidoras, industriais, 
de transportadoras e locais de disposição de resíduos sólidos, especialmente, os 
industriais e os perigosos; 
II - sistema declaratório; 
III - relação de fontes e substâncias consideradas de interesse. 
Parágrafo único - O inventário referido no "caput" deverá ser, obrigatoriamente, 
apresentado à Assembléia Legislativa do Estado. 
Artigo 42 - Fica assegurado ao público em geral, o acesso às informações relativas a 
resíduos sólidos existentes nos bancos de dados dos órgãos e das entidades da 
administração direta e indireta do Estado. 
Artigo 43 - Compete ao Poder Público fomentar e promover a educação ambiental 
sobre resíduos sólidos, inclusive por meio de convênios com entidades públicas e 
privadas. 
Artigo 44 - Os fabricantes, importadores ou fornecedores de produtos e serviços 
que gerem resíduo potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou ao ambiente 
devem informar à comunidade sobre os riscos decorrentes de seu manejo, de 
maneira ostensiva e adequada. 
Artigo 45 - Os fabricantes e os importadores de produtos que gerem resíduos 
potencialmente nocivos ao meio ambiente devem informar os consumidores sobre 
os impactos ambientais deles decorrentes, bem como sobre o seu processo de 
produção, por meio de rotulagem, em conformidade com os critérios estabelecidos 
pelo órgão ambiental estadual competente. 
 
CAPÍTULO II 
Do Sistema Declaratório Anual 
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Artigo 46 - As fontes geradoras, os transportadores e as unidades receptoras de 
resíduos ficam obrigadas a apresentar, anualmente, declaração formal contendo as 
quantidades de resíduos gerados, armazenados, transportados e destinados, na 
forma a ser fixada no regulamento desta lei. 
Artigo 47 - Os geradores e/ou responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos 
perigosos devem informar, anualmente, ou sempre que solicitado pelas autoridades 
competentes do Estado e do Municípios: 
I - a quantidade de resíduos gerados, manipulados, acondicionados, armazenados, 
coletados, transportados ou tratados, conforme cada caso específico, assim como a 
natureza dos mesmos e sua disposição final; 
II - as medidas adotadas com o objetivo de reduzir a quantidade e a periculosidade 
dos resíduos e de aperfeiçoar tecnicamente o seu gerenciamento; 
III - as instalações de que dispõem e os procedimentos relacionados ao 
gerenciamento de resíduos; 
IV - os dados que forem julgados necessários pelos órgãos competentes. 
 
TÍTULO IV 
Das Responsabilidades, Infrações E Penalidades 
 
CAPÍTULO I 
Das Responsabilidades 
  
Artigo 48 - Os geradores de resíduos são responsáveis pela gestão dos mesmos. 
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, equipara-se ao gerador o órgão 
municipal ou a entidade responsável pela coleta, pelo tratamento e pela disposição 
final dos resíduos urbanos. 
Artigo 49 - No caso de ocorrências envolvendo resíduos que coloquem em risco o 
ambiente e a saúde pública, a responsabilidade pela execução de medidas 
corretivas será: 
I - do gerador, nos eventos ocorridos em suas instalações; 
II - do gerador e do transportador, nos eventos ocorridos durante o transporte de 
resíduos sólidos; 
III - do gerador e do gerenciador de unidades receptoras, nos eventos ocorridos nas 
instalações destas últimas. 
§ 1º - Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos acidentais de resíduos 
deverão ser comunicados por qualquer dos responsáveis, imediatamente após o 
ocorrido, à defesa civil, aos órgãos ambiental e de saúde pública competentes. 
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§ 2º - O gerador do resíduo derramado, vazado ou despejado acidentalmente 
deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão ambiental competente, todas as 
informações relativas à quantidade e composição do referido material, 
periculosidade e procedimentos de desintoxicação e de descontaminação. 
Artigo 50 - Os geradores e gerenciadores de unidades receptoras de resíduos 
sólidos deverão requerer, junto aos órgãos competentes, registro de encerramento 
de atividades. 
Parágrafo único - A formalização do pedido de registro a que se refere o "caput" 
deste artigo deverá, para as atividades previstas em regulamento, ser 
acompanhada de relatório conclusivo de auditoria ambiental atestando a qualidade 
do solo, do ar e das águas na área de impacto do empreendimento. 
Artigo 51 - O gerador de resíduos de qualquer origem ou natureza e seus 
sucessores respondem pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais. 
§ 1º - Os geradores dos resíduos referidos, seus sucessores, e os gerenciadores das 
unidades receptoras, em atendimento ao principio do poluidor-pagador, são 
responsáveis pelos resíduos remanescentes da desativação de sua fonte geradora, 
bem como pela recuperação das áreas por eles contaminadas. 
§ 2º - O gerenciador de unidades receptoras responde solidariamente com o 
gerador, pelos danos de que trata este artigo, quando estes se verificarem em sua 
instalação. 
Artigo 52 - O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem ou natureza, assim 
como os seus controladores, respondem solidariamente pelos danos ambientais, 
efetivos ou potenciais, decorrentes de sua atividade, cabendo-lhes proceder, às 
suas expensas, às atividades de prevenção, recuperação ou remediação, em 
conformidade com a solução técnica aprovada pelo órgão ambiental competente, 
dentro dos prazos assinalados, ou, em caso de inadimplemento, ressarcir, 
integralmente, todas as despesas realizadas pela administração pública para a 
devida correção ou reparação do dano ambiental. 
Artigo 53 - Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por 
suas características, exijam ou possam exigir sistemas especiais para 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação 
final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, mesmo após o 
consumo de seus resíduos desses itens, são responsáveis pelo atendimento de 
exigências estabelecidas pelo órgão ambiental. 
Artigo 54 - As unidades de tratamento de resíduos de serviços de saúde somente 
poderão ser licenciadas quando localizadas em áreas em que a legislação de uso e 
ocupação do solo permitir o uso industrial ou quando localizadas dentro de áreas 
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para recepção de resíduos previamente licenciadas. 
Artigo 55 - vetado. 
Parágrafo único - vetado. 
Artigo 56 - Compete ao administrador dos portos, aeroportos, terminais rodoviários 
e ferroviários, o gerenciamento completo dos resíduos sólidos gerados nesses 
locais. 
Artigo 57 - Na forma desta lei, são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos 
de construção civil: 
I - o proprietário do imóvel e/ou do empreendimento; 
II - o construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha 
poder de decisão na construção ou reforma; 
III - as empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta, transporte, 
beneficiamento e disposição de resíduos de construção civil. 
 
CAPÍTULO II 
Das Infrações e Penalidades 
  
Artigo 58 - Constitui infração, para efeitos desta lei, toda ação ou omissão que 
importe inobservância dos preceitos por ela estabelecidos. 
Artigo 59 - As infrações às disposições desta lei, do seu regulamento e dos padrões 
e exigências técnicas dela decorrentes serão sancionadas em conformidade com o 
disposto nos artigos 28 a 33 da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, e legislação 
pertinente. 
Artigo 60 - Os custos resultantes da aplicação da sanção de interdição temporária 
ou definitiva correrão por conta do infrator. 
Artigo 61 - vetado. 
Artigo 62 - Constatada a infração às disposições desta lei, os órgãos da 
administração pública encarregados do licenciamento e da fiscalização ambientais 
poderão diligenciar, junto ao infrator, no sentido de formalizar termo de 
compromisso de ajustamento de conduta ambiental com força de título executivo 
extrajudicial, que terá por objetivo cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar 
os efeitos negativos sobre o meio ambiente, independentemente da aplicação das 
sanções cabíveis. 
§ 1º - As multas pecuniárias aplicadas poderão ser reduzidas em até 50% (cinqüenta 
por cento) de seu valor, e as demais sanções terão sua exigibilidade suspensa, 
conforme dispuser o regulamento desta lei. 
§ 2º - O não-cumprimento total ou parcial do convencionado no termo de 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=9375
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ajustamento de conduta ambiental ensejará a execução das obrigações dele 
decorrentes, sem prejuízo das sanções penais e administrativas aplicáveis à espécie. 
 
CAPÍTULO III 
Das Disposições Finais 
  
Artigo 63 - O regulamento desta lei estabelecerá: 

I - os prazos em que os responsáveis pela elaboração dos Planos de Gerenciamento 

de Resíduos nela referidos deverão apresentá-los aos órgãos competentes; 

II - os mecanismos de cooperação entre as secretarias, órgãos e agências estaduais 

integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - 

SEAQUA, do Sistema Integral de Gerenciamento de Recursos Hídricos de São Paulo - 

SIGRH e do Sistema Estadual de Saneamento - SESAN, assim como os de saúde 

pública, com vistas à execução da Política Estadual de Resíduos Sólidos; 

III - as regras que regulam o Sistema Declaratório Anual. 

Artigo 64 - A presente lei não se aplica à gestão de rejeitos radioativos. 

Artigo 65 - O órgão ambiental deverá propor o regulamento desta lei no prazo de 2 

(dois) anos. 

Artigo 66 - vetado. 

Artigo 67 - Fica revogada a Lei nº 11.387, de 27 de maio de 2003. 

Artigo 68 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lei n° 12.528, de 02/01/2007 

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

centers" e outros estabelecimentos que especifica, do Estado de São Paulo 

Artigo 1º - Ficam os “shopping centers” do Estado, que possuam um número 
superior a 50 (cinqüenta) estabelecimentos comerciais, obrigados a implantar 
processo de coleta seletiva de lixo. 
Artigo 2º - Para o cumprimento do disposto no artigo 1º, os “shopping centers” 
deverão acondicionar separadamente os seguintes resíduos produzidos em suas 
dependências: 
I - papel; 
II - plástico; 
III - metal; 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1942
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IV - vidro; 
V- material orgânico; 
VI - resíduos gerais não recicláveis. 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - Vetado. 
Artigo 3º - Vetado. 
Artigo 4º - A obrigatoriedade prevista nesta lei também se aplica: 
I - a empresas de grande porte; 
II - a condomínios industriais com, no mínimo, 50 (cinqüenta) estabelecimentos; 
III - a condomínios residenciais com, no mínimo, 50 (cinqüenta) habitações; 
IV - a repartições públicas, nos termos de regulamento. 
Artigo 5º - O descumprimento da presente lei acarretará ao infrator a pena de 
multa de 500 (quinhentas) UFESPs. 
Artigo 6º - O valor arrecadado em virtude da penalidade prevista no artigo 5º será 
destinado ao Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP. 
Artigo 7º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, designando órgão 
estadual responsável pela fiscalização e aplicação da penalidade prevista no artigo 
5º. 
Artigo 8º - As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias. 
Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Lei n° 13.576, de 06/07/2009 

Objeto: institui normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e 

destinação final de lixo tecnológico.  

Artigo 1º - Os produtos e os componentes eletroeletrônicos considerados lixo 

tecnológico devem receber destinação final adequada que não provoque danos ou 

impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. 

Parágrafo único - A responsabilidade pela destinação final é solidária entre as 

empresas que produzam, comercializem ou importem produtos e componentes 

eletroeletrônicos. 

Artigo 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se lixo tecnológico os aparelhos 

eletrodomésticos e os equipamentos e componentes eletroeletrônicos de uso 

doméstico, industrial, comercial ou no setor de serviços que estejam em desuso e 

sujeitos à disposição final, tais como: 
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I - componentes e periféricos de computadores; 

II - monitores e televisores; 

III - acumuladores de energia (baterias e pilhas); 

IV - produtos magnetizados. 

Artigo 3º - A destinação final do lixo tecnológico, ambientalmente adequada, dar-

se-á mediante: 

I - processos de reciclagem e aproveitamento do produto ou componentes para a 

finalidade original ou diversa; 

II - práticas de reutilização total ou parcial de produtos e componentes 

tecnológicos; 

III - neutralização e disposição final apropriada dos componentes tecnológicos 

equiparados a lixo químico. 

§ 1º - A destinação final de que trata o “caput” deverá ocorrer em consonância com 

a legislação ambiental e as normas de saúde e segurança pública, respeitando-se as 

vedações e restrições estabelecidas pelos órgãos públicos competentes. 

§ 2º - No caso de componentes e equipamentos eletroeletrônicos que contenham 

metais pesados ou substâncias tóxicas, a destinação final deverá ser realizada 

mediante a obtenção de licença ambiental expedida pela Secretaria do Meio 

Ambiente, que poderá exigir a realização de estudos de impacto ambiental para a 

autorização. 

Artigo 4º - Os produtos e componentes eletroeletrônicos comercializados no Estado 

devem indicar com destaque, na embalagem ou rótulo, as seguintes informações ao 

consumidor: 

I - advertência de que não sejam descartados em lixo comum; 

II - orientação sobre postos de entrega do lixo tecnológico; 

III - endereço e telefone de contato dos responsáveis pelo descarte do material em 

desuso e sujeito à disposição final; 

IV - alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias tóxicas entre os 

componentes do produto. 

Artigo 5º - É de responsabilidade da empresa que fabrica, importa ou comercializa 

produtos tecnológicos eletroeletrônicos manter pontos de coleta para receber o 

lixo tecnológico a ser descartado pelo consumidor. 

Artigo 6º - vetado. 

Artigo 7º - vetado: 

I - vetado; 
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II - vetado; 

III - vetado; 

IV - vetado. 

§ 1º - vetado. 

§ 2º - vetado. 

Artigo 8º - Os valores arrecadados com a taxa e as multas decorrentes da aplicação 

desta lei serão destinados a: 

I - programas de coleta seletiva; 

II - ações de destinação final ambientalmente adequada. 

Artigo 9º - vetado. 

Artigo 10 - vetado: 

I - vetado; 

II - vetado; 

III - vetado. 

Artigo 11 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias da Secretaria do Meio Ambiente, suplementadas 

se necessário. 

Artigo 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lei n° 14.186, de 15/07/2010 

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

plásticas de óleos lubrificantes, e dá outras providências correlatas. 

Artigo 1º - Os usuários de óleos lubrificantes, seus componentes e afins deverão 

efetuar a devolução das embalagens vazias aos estabelecimentos comerciais em 

que tais produtos foram adquiridos. 

§ 1º - Os pontos de distribuição ou comercialização de óleos lubrificantes ficarão 

obrigados a aceitar a devolução das embalagens vazias, acondicionando-as 

adequadamente conforme as normas ambientais e de saúde pública, bem como as 

recomendações dos fabricantes, importadores e distribuidores. 

§ 2º - A devolução poderá ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, 

desde que autorizados, licenciados e fiscalizados pelo órgão competente. 

Artigo 2º - Os fabricantes, importadores e distribuidores de óleos lubrificantes 

deverão disponibilizar unidades de recebimento de embalagens vazias de óleos 
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lubrificantes, nos pontos de venda, para posterior recolhimento. 

Parágrafo único - O recebimento e a armazenagem das embalagens vazias 

devolvidas poderão ser feitos por coletores terceirizados credenciados, desde que 

devidamente licenciados e autorizados pelo órgão ambiental. 

Artigo 3º - A coleta e a destinação final adequada das embalagens vazias, após a 

sua devolução pelos usuários, são obrigações dos fabricantes, importadores e 

distribuidores de óleos lubrificantes. 

§ 1º - Os fabricantes, importadores e distribuidores de óleos lubrificantes poderão 

atender ao disposto no “caput” de forma conjunta. 

§ 2º - A contratação de coletor terceirizado não exonerará os fabricantes, 

importadores e distribuidores da responsabilidade pela coleta e destinação 

adequadas das embalagens de óleo lubrificante vazias devolvidas. 

§ 3º - Os fabricantes, importadores e distribuidores responderão solidariamente 

pelas ações e omissões dos coletores que contratarem. 

Artigo 4º - Os fabricantes, importadores e distribuidores de óleos lubrificantes, em 

conjunto com o Poder Público, no que diz respeito às respectivas embalagens 

vazias, implementarão o seguinte: 

I - campanhas de esclarecimento sobre a importância de sua destinação final 

ambientalmente correta; 

II - programas educativos e mecanismos de estímulo a sua devolução por parte dos 

usuários. 

Artigo 5º - As embalagens de óleos lubrificantes vazias não poderão ser reutilizadas 

nem destinadas a aterros sanitários ou descartadas, direta ou indiretamente, sobre 

o solo, no subsolo, nas águas interiores, no mar territorial e nos sistemas de esgoto 

ou evacuação de águas residuais. 

Parágrafo único - Fica autorizada a reciclagem das embalagens de óleo lubrificante 

vazias, desde que realizada por meio de processo tecnológico de comprovada 

eficácia ambiental, aprovado pelo órgão ambiental competente. 

Artigo 6º - Competirá aos órgãos de meio ambiente, no que diz respeito a esta lei: 

I - condicionar a renovação da licença ambiental de operação das unidades de 

fabricação, distribuição e revenda de óleos lubrificantes à comprovação de seu 

cumprimento; 

II - exercer sua fiscalização. 

Artigo 7º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores às 

penalidades previstas nas Leis federais nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nº 
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9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto federal nº 6.514, de 22 de julho de 

2008. 

Artigo 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias 

contados a partir da data de sua publicação. 

Artigo 9º - Os fabricantes, importadores, distribuidores e revendedores de óleos 

lubrificantes cumprirão as exigências desta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lei n° 14.470, de 22/06/2011 

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

e entidades da administração pública estadual 

Artigo 1º - A separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública estadual na fonte geradora poderá ser 

destinada às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis 

(coleta seletiva solidária), no âmbito de programas de incentivo a essas entidades. 

Artigo 2º - Para fins desta lei, considera-se: 

I - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados 

na fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis; 

II - resíduos recicláveis e descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo 

produtivo, rejeitados e inaproveitáveis pelos órgãos e entidades da administração 

pública estadual. 

Artigo 3º - Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos e entidades da administração pública estadual as associações e cooperativas 

de catadores de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos: 

I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais 

recicláveis que tenham a catação como única fonte de renda; 

II - não possuam fins lucrativos; 

III - possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos 

recicláveis descartados; 

IV - apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados. 

Parágrafo único - A comprovação das exigências previstas nos incisos I e II será feita 
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mediante a apresentação do estatuto ou contrato social e a comprovação das 

exigências previstas nos incisos III e IV será feita por meio de declaração das 

respectivas associações e cooperativas. 

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Lei n° 14.691, de 06/01/2012 

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

reciclagem de pneus inservíveis na conservação das estradas estaduais, nas 

condições que especifica. 

Artigo 1º - Na conservação das estradas estaduais será utilizado, sempre que 

possível, asfalto enriquecido com borracha pulverizada proveniente da reciclagem 

de pneus inservíveis. 

Parágrafo único - vetado. 

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

Lei n° 15.413, de 09/05/2014 

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

provenientes de estabelecimentos de ensino e pesquisa e de assistência à saúde 

veterinária sediados no Estado de São Paulo. 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
Artigo 1º - Esta lei dispõe sobre o tratamento térmico por cremação de animais 
mortos provenientes de estabelecimentos de ensino e pesquisa, e de assistência à 
saúde veterinária e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos do 
ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500g 
(quinhentos gramas) ou estatura menor que 25cm (vinte e cinco centímetros) ou 
idade gestacional menor que 20 (vinte) semanas, que não tenham valor científico 
ou legal, e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares, provenientes de 
estabelecimento de assistência à saúde, de ensino e pesquisa, sediados no Estado 
de São Paulo, e dá outras providências. 
Artigo 2º - São princípios desta lei: 
I - a prevenção e a precaução enquanto medidas aplicáveis ao gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde, enquanto instrumento de reconhecimento e 
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controle do inerente potencial de risco biológico, químico, radioativo de acidentes 
causados por materiais perfurantes e cortantes destes resíduos; 
II - a minimização de riscos ocupacionais, ambientais e de saúde pública derivados 
do manuseio de resíduos dos Grupos A2, A3 e A4; 
III - a correção dos procedimentos de manuseio de resíduos de serviços de saúde e 
dos materiais, equipamentos e instalações utilizados tanto intra quanto extra 
estabelecimento; 
IV - a adoção do tratamento prévio, por cremação, de: 
a) animais mortos (carcaças, peças anatômicas, vísceras, camas e forrações), 
enquanto instrumento de prevenção, precaução e minimização de riscos; 
b) peças anatômicas (membros, órgão e tecidos) e outros resíduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, 
com peso menor que 500g (quinhentos gramas) ou estatura menor que 25cm (vinte 
e cinco centímetros) ou idade gestacional menor que 20 (vinte) semanas, que não 
tenham valor científico ou legal, e não tenha havido requisição pelo paciente e 
familiares; 
V - vetado. 
 TÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 
Artigo 3º - Para efeitos desta lei, definem-se como: 
I - animais mortos: resíduos de serviços de saúde classificados pelas resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 358/2005 e RDC Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 306/2004 e suas atualizações, como 
pertencentes aos Grupos: 
a) A2 (“Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 
animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 
microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos 
de serem portadores de microorganismos de relevância epidemiológica e com risco 
de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou 
confirmação diagnóstica.”); 
b) A4 (“Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 
animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 
microorganismos, bem como suas forrações.”); 
II - cremação: processo de tratamento térmico de redução de restos mortais por 
desidratação e combustão, ao fim do qual a matéria orgânica constitutiva dos 
corpos é integralmente consumida, eliminando qualquer risco de contaminação ou 
propagação de agentes etiológicos efetiva ou potencialmente presentes na matéria 



44 |  
 

de origem. As cinzas resultantes do processo - ossos calcinados - são absolutamente 
inertes, uma vez constituídas da matriz mineral; 
III - disposição final: descarte de resíduos no solo, em aterro sanitário ou industrial, 
conforme definidos nos incisos VII e VIII do artigo 5º da Lei Estadual nº 12.300, de 
16 de março de 2006: 
a) aterro sanitário: local utilizado para disposição final de resíduos urbanos, onde 
são aplicados critérios de engenharia e normas operacionais especiais para confinar 
esses resíduos com segurança, do ponto de vista de controle da poluição ambiental 
e proteção à saúde pública; 
b) aterro industrial: técnica de disposição final de resíduos sólidos perigosos ou não 
perigosos, que utiliza princípios específicos de engenharia para seu seguro 
confinamento, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e que 
evita a contaminação de águas superficiais, pluviais e subterrâneas, e minimiza os 
impactos ambientais; 
IV - coleta externa: operação de recolhimento dos resíduos de serviços de saúde 
definidos no artigo 3º desta lei, desde o estabelecimento gerador até o sistema 
crematório ou, quando couber, até a instalação de transbordo; 
V - forno crematório: equipamento onde, pelas características de construção e 
operação, se dá, efetivamente, o processo de cremação, devendo observar: 
a) sistema de câmaras múltiplas, dispostas em retorta com grelha (soleira) fixa; 
b) no mínimo duas câmaras, a primeira destinada à queima de resíduos e a segunda 
à queima dos gases, sendo desejável uma terceira para pós combustão; 
c) temperatura de operação de 850ºC (oitocentos e cinquenta graus Celsius) na 
câmara primária, 950ºC (novecentos e cinquenta graus Celsius) na câmara 
secundária e 1000º C (mil graus Celsius) na câmara terciária; 
d) tempo de retenção na câmara primária maior ou igual a 60min (sessenta 
minutos) e na secundária maior ou igual a 0,8s (oito décimos de segundo); 
e) injeção controlada de ar a fim de assegurar operação sob atmosfera saturada 
(excesso de ar); 
f) cremadores dispostos de sorte a possibilitar incidência direta da chama 
provocando a exposição dos restos a cremar a elevadas temperaturas acelerando 
assim sua redução; 
g) monitoramento contínuo do processo; 
VI - instalação de transbordo - edificação que abriga equipamento de 
armazenamento de resíduos definidos no artigo 3º desta lei, sob refrigeração a 
temperaturas iguais ou inferiores a -4ºC (quatro graus Celsius negativos), no 
aguardo do encaminhamento ao sistema crematório; 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=61778
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=61778
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VII - sistema crematório - conjunto de instalações, recursos e serviços necessários à 
operação do forno em si de apoio tais como: administrativo, controle operacional, 
saúde e segurança ocupacional, e desinfecção de instalações e equipamentos; 
VIII - tratamento - aplicação de técnica destinada a eliminar, com eficiência e 
eficácia, as características de risco presentes num resíduo, por meio de processos 
físicos, químicos ou biológicos. 
 
 TÍTULO III 
DO SISTEMA CREMATÓRIO 
 Artigo 4º - Toda instalação destinada à cremação de animais deverá ser projetada, 
implantada e operada conforme a legislação vigente do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA e dos órgãos competentes de controle ambiental e de saúde 
pública. 
Parágrafo único - Os aspectos relativos à saúde e segurança ocupacional deverão 
observar as determinações da Norma Regulamentadora NR 32, do Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE, e suas atualizações. 
Artigo 5º - O forno crematório é objeto de licenciamento ambiental conforme 
estabelecido na Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, e no Decreto nº 8.468, 
de 8 de setembro de 1976, observadas suas atualizações. 
Parágrafo único - São exigíveis, igualmente, os critérios estabelecidos na Norma 
Técnica CETESB E15.011 e suas atualizações. 
Artigo 6º - São requisitos exigíveis para as instalações constitutivas do sistema 
crematório: 
I - área de recepção: 
a) vetado; 
b) vetado; 
II - área de estocagem pré-cremação: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
III - área de estocagem de cinzas: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
IV - área de higienização: 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=46075
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=62153
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=62153
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a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
f) vetado. 
Artigo 7º - O sistema crematório, por sua administração, deverá elaborar e manter 
atualizado o Plano de Manejo de Resíduos, constante de: 
I - plano de procedimentos operacionais (POP); 
II - plano de monitoramento ambiental; 
III - plano de contingências; 
IV - plano de atuação em emergências; 
V - plano de encerramento de atividades. 
Parágrafo único - A elaboração destes planos deverá observar tanto as 
determinações emanadas da Resolução CONAMA 316/2002 e suas atualizações, 
quanto as definidas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. 
Artigo 8º - Os sistemas crematórios poderão prestar serviços de cremação dos 
resíduos definidos no artigo 3º desta lei sob os regimes de contratação direta, 
concessão, empreitada, conforme as peculiaridades locais do município onde 
estejam instalados. 
 TÍTULO IV 
DOS SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Artigo 9º - Vetado. 
Artigo 10 - Os estabelecimentos de serviços de saúde geradores dos resíduos 
definidos no artigo 3º desta lei deverão: 
I - ser cadastrados junto aos órgãos locais de limpeza urbana e saúde pública; 
II - acondicionar os resíduos em sacos plásticos conforme Norma ABNT NBR 9191, a 
serem mantidos sob refrigeração a temperaturas iguais ou inferiores a -4ºC (quatro 
graus Celsius negativos) até o momento da coleta externa; 
III - elaborar e entregar, no momento da coleta externa, documentação de 
transporte conforme determinações da Resolução ANTT/ 420/2004. 
Artigo 11 - Os veículos de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde, 
definidos no artigo 3º desta lei, devem: 
I - observar as determinações da Norma ABNT NBR 12810; 
II - possuir sistema de refrigeração operando a temperaturas iguais ou inferiores a -
4ºC (quatro graus Celsius negativos); 
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III - ser identificados com a simbologia de substância infectante, conforme Norma 
ABNT NBR 7500 e com o número de risco dos resíduos; 
IV - possuir identificação da municipalidade e da empresa coletora. 
§ 1º - A acomodação da carga no interior do veículo poderá se realizar em 
contêineres conforme a Norma ABNT NBR 12810. 
§ 2º - O veículo poderá operar com sistema de plataforma elevatória para a carga e 
descarga dos contêineres. 
Artigo 12 - A depender das condições locais, das quantidades a serem coletadas e 
da logística própria da coleta, desde o estabelecimento gerador até o transporte 
para o sistema crematório, uma estação de transbordo poderá ser construída e 
operada, observando-se: 
I - área com acesso restrito às operações de carga e descarga da coleta externa e do 
transporte ao sistema crematório, com estrutura em alvenaria e laje de cobertura, 
piso, paredes e teto de material liso, resistente, lavável e impermeável; 
II - ponto de água, iluminação natural e artificial, ralo sifonado ligado à rede de 
esgoto, com tampa dotada de dispositivo de fechamento; 
III - sistema de armazenamento temporário da carga, operando com temperatura 
igual ou inferior a -4ºC (quatro graus Celsius negativos); 
IV - acomodação da carga de resíduos definidos no artigo 3º desta lei em 
contêineres conforme Norma ABNT NBR 12810, a serem dispostos no interior do 
sistema de armazenamento; 
V - identificação de simbologia de substância infectante, conforme Norma ABNT 
NBR 7500; 
VI - limpeza e desinfecção simultâneas do sistema de armazenamento temporário e 
da área onde se encontra, com solução bactericida associada a detergente, e água, 
preferencialmente quente, e sob pressão; 
VII - instalação de apoio à higienização das mãos dos funcionários responsáveis 
pelas operações, conforme preconizado pela Norma Regulamentadora NR32 do 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 
VIII - registro de entrada e saída da carcaça. 
 TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 13 - Vetado. 
Artigo 14 - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentará esta 
lei. 
Artigo 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Decretos 

Decreto 8.468, de 08/09/1976 – Dispõe sobre a prevenção e controle da poluição 
do meio ambiente. 
 
Decreto 54.645, de 05/08/2009 - Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 
2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do artigo 
74 do Regulamento da Lei n° 997, de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 
1976. 
 
Decreto 57.817, de 28/02/2012 - Institui, sob coordenação da Secretaria do Meio 
Ambiente, o Programa estadual de implementação de projetos de resíduos sólidos 
e dá providências correlatas. 
 

Resoluções -  Secretaria do Meio Ambiente 

Disponíveis em http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/category/resolucoes-
sma/ 
 
Resolução SMA 28, de 17/03/2016 - Altera dispositivo da Resolução SMA n° 24, de 
19 de fevereiro de 2016, que institui a Coordenação e os Comitês de Apoio 
Executivo à Gestão de Resíduos Sólidos do Sistema Ambiental Paulista. 
 
Resolução SMA 24, de 19/02/2016 - Institui a Coordenação e os Comitês de Apoio 
Executivo à Gestão de Resíduos Sólidos do Sistema Ambiental Paulista. 
 
Resolução SMA 45, de 23/06/2015 – Define as diretrizes para implementação e 
operacionalização da responsabilidade pós-consumo no Estado de São Paulo, e dá 
providências correlatas. 
 
Resolução SMA 88, de 17/09/2013 - Institui o Cadastro de Entidades de Catadores 
de Materiais Recicláveis, no âmbito do Estado de São Paulo. 
 
Resolução SMA 38, de 05/06/2012 - Dispõe sobre ações a serem desenvolvidas no 
Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos.  
 

http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/category/resolucoes-sma/
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/category/resolucoes-sma/
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Resolução SMA 79, de 04/11/2009 - 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. 
 

Resolução SMA 75, de 01/11/2008 - Dispõe sobre licenciamento das unidades de 

armazenamento, transferência, triagem, reciclagem, tratamento e disposição final 

de resíduos sólidos de Classes IIA e IIB. 

Resolução SMA 50, de 13/11/2007 - Dispõe sobre o Projeto Ambiental Estratégico 
Lixo Mínimo e dá providências correlatas. 
 
Resolução SMA 39, de 21/07/2004 - Estabelecer as diretrizes gerais à caracterização 
do material a ser dragado para o gerenciamento de sua disposição em solo. 
 
Resolução SMA 31, de 22/07/2003 - Dispõe sobre procedimentos para o 
gerenciamento e licenciamento ambiental de sistemas de tratamento e disposição 
final de resíduos de serviços de saúde humana e animal no Estado de São Paulo. 
 

Normas Técnicas CETESB 

Disponíveis em http://www.cetesb.sp.gov.br/servicos/normas-tecnicas-
cetesb/normas-tecnicas-vigentes/ 
 
E15.010 - Sistemas de tratamento térmico sem combustão de resíduos de serviços 
de saúde contaminados biologicamente. 
 
E15.011 - Sistema para incineração de resíduos de serviços de saúde. 
 
P4.262 Gerenciamento de Resíduos Químicos provenientes de estabelecimentos de 
Serviços de Saúde. 
 
P4.263 Procedimento para utilização de Resíduos em Fornos de Produção de 
Clínquer. 
 



50 |  
 

Decisões de Diretoria 

Decisão de Diretoria CETESB 23-12-1, de 23/01/2012 – Homologação da Norma 
E15.010 – Sistemas de Tratamento Térmico sem Combustão de Resíduos de 
Serviços de Saúde contaminados biologicamente. 
 
Decisão de Diretoria CETESB 145-P, de 11/05/2010 – Dispõe sobre a aprovação do 
procedimento de gerenciamento de resíduos de aparas de couro e de pó de 
rebaixadeira (serragem e pós de couro) oriundos do curtimento ao cromo.  
 
Decisão de Diretoria CETESB 27-09-P, de 04/03/2008 – Dispõe sobre aprovação de 
Procedimento para utilização de resíduos não perigosos da indústria têxtil em 
caldeiras. 
 
Decisão de Diretoria CETESB 224-07-P, de 04/12/2007 – Dispõe sobre 
Gerenciamento de Resíduos Químicos provenientes de Estabelecimento de Serviços 
de Saúde. 
 
Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC-SP 1, de 15/07/2004 – Estabelece a classificação, 
as diretrizes básicas e o regulamento técnico sobre Resíduos de Serviços de Saúde 
Animal. 
 
Resolução Conjunta SMA/SS 1, de 05/03/2002 – Dispõe sobre a tritura ou o 
retalhamento de pneus para fins de disposição em aterros sanitários e dá 
providencias correlatas. 
 
Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC 1, de 29/06/1998 – Aprova as diretrizes básicas e 
o Regulamento Técnico para apresentação e aprovação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. 
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