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A p r e s e n t a ç ã o: 

 

São alarmantes os dados sobre o lixo em nosso Estado. A 
liderança de São Paulo na industrialização, na atividade comercial e 

na de serviços, assim como a explosão populacional e o crescimento 
das cidades, trouxe como "efeito colateral" uma geração de lixo que, 

só na capital, é de 15 mil toneladas/dia. Desse total, só 0,1% passa 
por algum tipo de reciclagem. Por outro lado, o desperdício de 

material reciclável é calculado em R$ 300 milhões ao ano. 
A falta de uma política clara a respeito do tema acarreta danos 

ambientais, ameaça à saúde pública e desperdício de material, tudo 

isso num País extremamente carente de recursos. O setor da 
construção civil, por exemplo, estima que, para cada 4 casas 
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construídas, desperdiça-se material suficiente para a construção de 

uma quinta casa. 
Nesse contexto, o Grupo de Trabalho sobre Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, instituído pelo Ato nº 20, de 22 de abril de 2003,  a  

Presidência da Assembléia Legislativa, tem como objetivo formular  
uma proposta de política de resíduos para o Estado de São Paulo. A 

legislação existente é muito dispersa e, em alguns pontos, não 
acompanhou a evolução do setor, ocorrida sobretudo na última  

década. Além disso, a vantagem de unificar os dispositivos a respeito  
do assunto numa mesma lei torna mais eficaz a fiscalização de seu 

cumprimento. 
 

    
Presidente Sidney Beraldo dirige a cerimônia de instalação     

 
A idéia que norteia a atuação do Grupo de Trabalho é a de, 

mediante permanente diálogo e consulta aos vários segmentos 

sociais e econômicos, envolvendo também órgãos públicos, o meio 
acadêmico e organizações não-governamentais, elaborar uma 

proposição de tal forma abrangente, que atenda às necessidades de 
desenvolvimento econômico, bem como às preocupações com a 

preservação ambiental e a saúde pública. 
O ponto de partida das discussões são os seguintes projetos: o 

PL nº 281/2003, do Deputado Rodolfo Costa e Silva, o PL nº 
230/2003, do Deputado Donisete Braga e o PL nº 760/1999, do 

Deputado Luis Carlos Gondim, com Substitutivo do Deputado Jorge 
Caruso, além da proposta apresentada, na Câmara dos Deputados, 

pelo Deputado Emerson Kapaz, na forma de Substitutivo ao PL 
203/1991, versando sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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R e l a t ó r i o  d e  A t i v i d a d e s 

 
2 0 0 3  2 0 0 4 

 

 30 de outubro   

Audiência Pública sobre "Modelo 

Institucional de uma Política Estadual 

de Resíduos Sólidos". 

Foram expositores: Lineu Bassoi, Diretor 

de Engenharia, Tecnologia e Qualidade 

Ambiental da CETESB; Lúcia Sena, 

Coordenadora de Planejamento Ambiental 

Estratégico e Educação Ambiental, da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

Wanda Risso, Docente da Faculdade de 

Saúde Pública da USP; Daniel Fink, 

Procurador de Justiça, Curador de Meio 

Ambiente; Antonio Fernando Pinheiro 

Pedro, advogado; Maria de Lourdes 

Ribeiro Gandra, Coordenadora da Unidade 

de Políticas Públicas do CEPAM; Walter 

Lazzarini, engenheiro agrônomo e 

consultor ambiental. 

 

15 de outubro  
Painel sobre "Resíduos de Serviços de 

Saúde", coordenado pelo Deputado 

 

 28 de junho  

 Terceira Audiência Pública de 

discussão e deliberação das sugestões 

ao Anteprojeto, no Plenário D. Pedro I, 

das 9 às 12 horas. 

  

21 de junho  

Segunda Audiência Pública de 

discussão e deliberação das sugestões 

apresentadas ao Anteprojeto de 

Política Estadual de Resíduos Sólidos, 

realizada no Plenário D. Pedro I, das 9 

às 12 horas. 

 

 15 de junho  

Primeira Audiência Pública de 

discussão e deliberação das sugestões 

apresentadas ao Anteprojeto de 

Política Estadual de Resíduos Sólidos, 

realizada no Plenário D. Pedro I, da 

Assembléia  

  

05 de fevereiro  
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Donisete Braga. Foram expositores o Sr. 
João Luiz Tedeschi, do Setor de Resíduos 

Sólidos Domiciliares e de Serviços de 

Saúde, da CETESB; a Sra. 
Roberta Simione, Diretora da Divisão de 

Resíduos Sólidos de Saúde da Prefeitura 
Municipal de São Paulo; a Sra. Sueli 

Sanches, Gerente de Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde da Medial Saúde e dos 
Hospitais Alvorada; o Sr. Edson Rodriguez, 

Vice-Diretor do Departamento de 

Resíduos Sólidos da ABRELPE – 

Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 

  

09 de outubro  
Painel sobre "Resíduos Especiais" 

(Agrotóxicos e Resíduos de Saneamento), 

coordenado pelo Deputado Orlando 

Morando. Foram expositores os 
Engenheiros Agrônomos: Fernando 

Carvalho Oliveira, consultor da Prefeitura de 

Jundiaí; João César Rando, Presidente do 

INPEV - Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos; Wagner Bettiol e José Maria 

Gusman Ferraz, ambos pesquisadores da 

EMBRAPA e Docentes da ESALQ-Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 

 

 25 de setembro  
Painel sobre "Resíduos Especiais", 

coordenado pelo Deputado Giba Marson, 

focalizando os setores de lâmpadas, 

pilhas, baterias e pneumáticos. Foram 
expositores os Srs. Roberto Castañon, 

Coordenador do Grupo de Meio Ambiente 

da ABILUX - Associação Brasileira da 
Indústria de Iluminação; Jaime Cynamon, 

representante da ABINEE - Associação 

Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica; Gerardo Tommasini e José Carlos 

Arnaldi, da ANIP- Associação Nacional das 

Indústrias de Pneumáticos. 
  

28 de agosto  

3ª Audiência Pública, enfocando os 

Legislativa, das 9 às 12 horas, 

coordenada pelo Deputado Rodolfo Costa 

e Silva (Relator), com a participação de 

representantes das entidades subscritoras 

das sugestões. 

 

22 de agosto  

Painel sobre "Gestão de Resíduos da 

Construção Civil", promovido em 

parceria com o SindusCon/SP (Sindicato 

Apresentação pública do 

Anteprojeto de Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, no Salão Nobre da 

Presidência. Abre-se prazo para 

apresentação de sugestões e emendas, 

conforme Regimento Interno. 
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da Indústria da Construção Civil do 

Estado de São Paulo) e realizado na sede 

daquela entidade, tendo como 

expositores: Francisco Vasconcellos, Vice-

Presidente do SindusCon; Osvaldo Misso, 

Secretário Municipal de Serviços e Obras 

da Capital; Maria Cecília Pires, Gerente da 

Divisão de Resíduos Sólidos da CETESB; 

Arquiteto Tarcísio de Paulo Pinto, Diretor 

da Empresa  I&T- Informações e Técnicas. 

 

 21 de agosto  

2ª Audiência Pública, tratando de 

"Gestão de Resíduos Sólidos", tendo 

como expositores: O Prof. Dr. Arlindo 

Phillippi Jr., Engenheiro, Docente da 

Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo e Presidente 

do ICTR - Instituto de Ciência e 

Tecnologia em Resíduos e 

Desenvolvimento Sustentável; O Dr. 

Fernando Carvalho Oliveira, Engenheiro 

Agrônomo, Consultor da Companhia de 

Saneamento do Município de Jundiaí; a 

Dra. Sônia Lima, Geógrafa, Diretora de 

Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

São Bernardo do Campo. 
  

28 de julho  

O grupo de trabalho, presidido pelo 

deputado estadual Arnaldo Jardim (PPS-

SP), que é responsável pela elaboração de 

uma nova legislação para a destinação 

dos resíduos sólidos do Estado de São 

Paulo, recebeu, em 28 de julho, na 

Assembléia Legislativa,  especialistas do 

setor acadêmico. Na ocasião, estiveram 

presentes: os professores da Faculdade 

de Saúde Pública da USP, Arlindo Philippi 

e Sabetai Calderoni; o professor da Escola 

Politécnica da USP, Jorge Alberto Soares 

Tenório; e a professora da Faculdade de 

Engenharia Civil da Unicamp, Eglé Novaes 

Teixeira. Todos os participantes da 

comitiva, que integram a diretoria do 

Instituto de Ciência e Tecnologia em 

Resíduos - ICTR e dirigem grupos de 

estudos sobre o assunto em suas 

instituições, colocaram à disposição do 

grupo trabalho as pesquisas que vêm 

desenvolvendo na área. 
 

26 de junho  

1ª Audiência Pública, tendo como 
temas "Conceituação e Classificação de 

Resíduos Sólidos" e "Princípios e Objetivos 
de uma Política Estadual de Resíduos 
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Sólidos". Foram expositoras: a Dra. Maria 

Cecília Pereira de Mello, Procuradora do 

Estado, a Dra. Lady Virginia Menezes 

Rodrigues, da Diretoria de Engenharia, 

Tecnologia e Qualidade Ambiental, da 

CETESB e a Sra. Téia Magalhães, 

Presidente da Organização Não- 

Governamental "Água e Vida" e 

Coordenadora do Fórum Nacional Lixo e 

Cidadania. 
  

24 de junho  

Reuniões do Grupo de Trabalho com 

entidades ligadas à área de resíduos. 

São recebidos, em encontros sucessivos: 
a ABETRE - Associação Brasileira de 

Empresas de Tratamento de Resíduos 
Sólidos; a ABRELPE - Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais; o SELUR - 

Sindicato das Empresas de Limpeza 

Urbana do Estado de São Paulo; o Forum 

Estadual Lixo e Cidadania; a ABIQUIM - 

Associação Brasileira da Indústria Química 

e a FIESP - Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo, por meio de seu 

Departamento de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável   

 

21 de maio  

Seminário de apresentação, no qual são 

expostos perante os vários segmentos 

sociais e econômicos do Estado os 

objetivos estabelecidos e o método de 

trabalho adotado; o evento conta com a 

presença do ex-Deputado Federal 

Emerson Kapaz, que fala de sua 

experiência como Relator da proposta de 

Política Nacional de Resíduos (PL 203/91), 

em andamento na Câmara dos 

Deputados;   

 

08 de maio  

Instalação oficial do Grupo de Trabalho, 

em cerimônia dirigida pelo Presidente da 

Assembléia Legislativa, Deputado Sidney 

Beraldo;   

 

23 de abril  

Publicado no Diário Oficial (Poder 

Legislativo) o Ato nº 20, de 2003, da 

Presidência da Assembléia Legislativa, 

criando o Grupo de Trabalho e designando 

seus membros  
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ANTEPROJETO DE POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Excelentíssimo Senhor Deputado Sidney Beraldo Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo    

Temos a satisfação de trazer ao conhecimento de Vossa 

Excelência o presente Anteprojeto de uma Política de Resíduos 
Sólidos para o Estado de São Paulo. 

 
  I – Apresentação e Histórico   

 
“Resíduos Sólidos” é um tema obrigatório na sociedade 

industrial em que vivemos, ante os padrões de produção, consumo e 
ocupação do espaço que se estabeleceram e se intensificaram ao 

longo de século vinte. É também um tema  abrangente. Ao contrário 
do que possa parecer à primeira vista, não se restringe à esfera 

ambiental, mas apresenta interfaces com a saúde pública, com o 
saneamento básico, com a economia e, nos grandes centros urbanos, 

com as questões sociais. 
Honrados que fomos com a designação de Vossa Excelência 

para integrar o Grupo de Trabalho sobre Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, constituído por essa Presidência pelo Ato nº 
20/2003, com o propósito de enfrentar a questão no Estado de São 

Paulo e suprir a falta de regras gerais de caráter nacional, 
propusemo-nos a estabelecer um amplo processo de interlocução 

com a comunidade, a fim de que o diploma a ser entregue ao povo 
paulista seja fruto de ampla reflexão. 

Norteado por essa diretriz, o Grupo de Trabalho promoveu nove 
eventos públicos, entre audiências e seminários específicos, contando 

com a participação dos vários segmentos sócioeconômicos, 
organizações não-governamentais, órgãos do Poder Público, o meio 

acadêmico, pesquisadores e estudiosos da matéria, enfim, parcela 
expressiva da sociedade civil organizada. 

Além dos eventos públicos, serviu de elo do Grupo com o 
público o “site” do Poder Legislativo na Internet, por cujo ícone 

“resíduos sólidos” divulgamos informações sobre nossos trabalhos e 

recebemos centenas de visitas com sugestões. 
Digno de nota e motivo de satisfação para nós foi o diálogo 

permanente com o Poder Executivo, de quem recebemos importantes 
dados técnicos, e com o Ministério Público, cuja Coordenadoria de 

Meio Ambiente tem participado e contribuído em todas as fases da 
discussão. 

Permita-nos, Sr. Presidente, fazer resumida exposição das 
características que julgamos fundamentais no anteprojeto ora 

apresentado. 
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 II – O Anteprojeto  

  
Como costuma ocorrer em todo processo transparente e 

democrático de elaboração legislativa, com ampla consulta à 

sociedade, o legislador deve lidar com vasto material, imenso volume 
de informações e dados e, principalmente, demandas as mais 

diversas, oriundas dos segmentos consultado. 
Esse sistema dinâmico e altamente desejável, que revela, por 

um lado, a saúde dos mecanismos democráticos, impõe-nos, por 
outro, sérias responsabilidades. Com efeito, parte das sugestões são 

divergentes e algumas são até mesmo antagônicas entre si; outras 
dizem respeito a minúcias técnicas cujo acolhimento em texto legal 

não é recomendável, de vez que nosso propósito não é invadir a 
seara dos especialistas e pesquisadores, mas delinear diretrizes para 

uma  política de resíduos sólidos. Igualmente incompatíveis com o 
escopo de nosso projeto são as sugestões que, por serem mais 

próprias à legislação sobre a atividade econômica, ou à área de 
promoção social e criação de empregos, seriam melhor atendidas em 

outra proposta legislativa.  Partimos do princípio de que o texto legal 

deve evitar redundâncias e prolixidade, de vez que a clareza e a 
concisão são as principais aliadas de uma adequada compreensão da 

lei e, portanto, de seu correto cumprimento. Assim, o anteprojeto, 
que teve como ponto de partida a consolidação das propostas em 

tramitação na Assembléia Legislativa, veio de um primeiro texto com 
165 artigos para os atuais 77. O rol dos princípios (artigo 2º) e o dos 

objetivos da política de resíduos (artigo 3º, incisos I a IV) restringe-
se aos pontos considerados realmente fundamentais, a fim de evitar-

se confundí-los com as ações (artigo 3º, parágrafo único e seus 
incisos) e com os instrumentos da política (artigo 4º), esses sim, 

mais detalhados. 
Aos Resíduos Urbanos foi dedicado todo o Capítulo III do 

Título II (artigos 28 a 38). Conquanto a matéria seja de competência 
preponderantemente municipal, é imperioso que princípios gerais 

sejam estabelecidos em lei estadual, pois as consequências da (boa 

ou má) gestão de resíduos no município extravasam os limites deste. 
Dois exemplos típicos são a disposição de resíduos (para a qual 

muitas cidades não encontram espaço físico) e os reflexos do 
lançamento de lixo nos cursos d’água. 

Os Resíduos Especiais vêm tratados no Capítulo VI do Título 
II, em seis artigos (do 48 ao 53). Também aqui o Grupo de Trabalho 

procurou resistir ao impulso de descer às minúcias próprias de 
regulamento ou de normas técnicas, restringindo-se a fixar diretrizes 

para todo resíduo sólido classificado como especial.  Especial 
destaque cabe à previsão inovadora do “Inventário Estadual de 

Resíduos Sólidos” (artigo 3º, parágrafo único, inciso XIV), do 
“Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos” (artigo 4º, 

incisos III e IV) e do “Rastreamento” de Resíduos (artigo 4º, inciso 
XIII). Além disso, o Sistema Declaratório vem explicitado no Capítulo 
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II do Título III (artigos 57 e 58). Todos esses mecanismos podem ser 

implementados pela via da Informática, a exemplo das áreas 
atendidas, com sucesso, no âmbito da administração paulista, pelo 

chamado “governo eletrônico”. 

Por fim, o Anteprojeto orienta no sentido de que haja “diálogo” 
entre os sistemas estaduais de meio ambiente (SEAQUA), de 

recursos hídricos (SIGRH), de saneamento (SESAN), assim 
como os respectivos órgãos executores (artigo 2º, inciso III e artigo 

75, inciso II), sem o que, nenhuma tentativa de política eficaz será 
bem-sucedida. 

 
 III – Próximos passos - CONCLUSÃO   

 
Eis, Senhor Presidente, em linhas gerais, o perfil do 

Anteprojeto, tal como ora se encontra. Longe da pretensão de 
considerá-lo proposta acabada, mesmo que fruto de todo o processo 

de consulta que relatamos, é nossa intenção promover novas rodadas 
de estudos e debates. 

A esse respeito, estamos, com o auxílio da Secretaria Geral 

Parlamentar, organizando essa nova fase sob a forma de uma “mini-
constituinte”, ou seja, um sistema com mecanismos análogos aos do 

processo legislativo (apresentação de emendas e seu exame pelo do 
Grupo de Trabalho, debates públicos etc), visando a que o projeto 

submetido à tramitação legislativa regular seja provido de substância 
técnica e sustentação social. Os procedimentos estão delineados no 

Regimento Interno em anexo. 
Queremos, por derradeiro, consignar publicamente nossos 

agradecimentos ao Dr. Auro Augusto Caliman, Secretário Geral 
Parlamentar, à Dra. Marcia Pupo de Moura, Diretora da Divisão de 

Proposições Legislativas, à Dra. Tânia Rodrigues Mendes, Assessora 
Técnico-Legislativa, cujos estudos serviram de base para a primeira 

consolidação das propostas e aos senhores Assessores dos 
integrantes desse Grupo de trabalho, a quem saúdo na pessoa do Sr. 

Filemom Reis da Silva. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de respeito. 
 

 Palácio 9 de Julho, em 05 de fevereiro de 2004. 
  

Deputado ARNALDO JARDIM  
Deputado DONISETE BRAGA  

Deputado ELI CORRÊA FILHO  
Deputado GIBA MARSON  

Deputado JORGE CARUSO  
Deputado LUÍS CARLOS GONDIM  

Deputado ORLANDO MORANDO  
Deputado RODOLFO COSTA E SILVA     
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ANTEPROJETO DE POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS   
 

Apresentado pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Ato nº 

20/2003, da Presidência, com o objetivo de propor uma Política de 
Resíduos Sólidos para o Estado de São Paulo    

 

PROJETO DE LEI N° DE 2004 
 

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos edá providências 
correlatas  

 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta:   

 
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 o 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos, com vistas à prevenção 
e o controle da poluição, a proteção e a recuperação da qualidade do 

meio ambiente e a 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 por meio da articulação 

entre Poder Público, produtores e demais segmentos da sociedade 
civil; 

III. a cooperação interinstitucional com os órgãos da União e 
dos municípios, bem como entre secretarias, órgãos e agências 

estaduais das áreas de meio ambiente, de recursos hídricos, de 

saneamento e de saúde pública; 
IV. a gradação de metas ambientais com estabelecimento de 

etapas a serem cumpridas 
VI -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, bem como a 
reutilização, a reciclagem e a recuperação; 

VI. o direito do consumidor à informação, pelo gerador, sobre o 
potencial de degradação ambiental dos produtos e serviços; 

VII. o acesso da sociedade à educação ambiental. 



11 
 

VIII. a adoção do princípio do poluidor-pagador; 

IX. a responsabilidade dos produtores ou importadores de 
matérias primas, de produtos intermediários ou acabados, 

transportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

coletores e operadores de resíduos sólidos em qualquer das fases de 
seu gerenciamento; 

X. a responsabilidade do produtor pela a informação do 
potencial de degradação ambiental inerente ao produto ou serviço 

ofertado. 
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 e 
a recuperação das áreas degradadas ou contaminadas; 

III. reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos, 
evitar o agravamento dos problemas ambientais e de saúde pública 

por eles gerados e erradicar os "lixões", “aterros controlados” e 
demais destinações inadequadas;  

IV. promover a ressocialização de catadores, inserindo-os na 

execução de projetos de coleta seletiva; 
V. promover programas de integração social das crianças 

trabalhadoras em resíduos sólidos e seu encaminhamento à escola; 
VI. incentivar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca 

de soluções consorciadas e a solução conjunta dos problemas de 
destinação final de resíduos de todas as origens. 

 
Parágrafo Único - Para alcançar os objetivos colimados, caberá 

ao Poder Público, em parceria com a iniciativa privada, quando 
cabível: 

I. articular, estimular e assegurar as ações de eliminação, 
redução, reutilização, reciclagem, recuperação, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; 
II. incentivar a pesquisa de novas técnicas de tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos e de tecnologias limpas e sua 

divulgação; 
III. promover a informação sobre o perfil e o impacto ambiental 

de produtos e serviços, através de incentivo à autodeclaração na 
rotulagem, análise de ciclo de vida e certificação ambiental; 

IV. promover ações direcionadas à criação de mercados locais e 
regionais para os materiais recicláveis e reciclados; 

V. incentivar e promover ações que visem ao uso racional de 
embalagens; 

VI. instituir linhas de crédito e financiamento para a elaboração 
e implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos; 

VII. instituir programas específicos de incentivo para a 
implantação de sistemas ambientalmente adequados de tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos; 
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VIII. promover a implantação, em parceria com os Municípios, 

empresas privadas e organizações não governamentais, de programa 
estadual de capacitação de recursos humanos com atuação na área 

de resíduos sólidos; 

IX. incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas e 
associações de trabalhadores autônomos que realizam a coleta e a 

separação de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis; 
X. promover ações que conscientizem e disciplinem os cidadãos 

para o adequado uso do sistema de coleta de resíduos sólidos 
urbanos; 

XI. assegurar a regularidade, continuidade e universalidade nos 
sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos; 

XII. criar incentivos aos municípios que se dispuserem a 
implantar, ou permitir a implantação, em seus territórios, de 

instalações licenciadas para tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos, oriundos de quaisquer outros municípios; 

XIII. implementar ações que permitam rastrear os resíduos 
sólidos perigosos, bem como os resíduos sólidos especiais, cujo 

controle tenha sido determinado em norma regulamentadora; 

XIV. implantar Sistema Declaratório Anual para o controle da 
geração, estocagem, transporte e destinação de resíduos industriais; 

XV. promover e exigir a recuperação das áreas degradadas ou 
contaminadas em razão de acidentes ambientais ou do 

gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos mediante 
procedimentos específicos fixados em regulamento; 

 
CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS 
 

Artigo 4º - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos 
Sólidos: 

I. o planejamento integrado do gerenciamento dos resíduos 
sólidos; 

II. os Planos de Gerenciamento de Resíduos; 

III. o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos; 
IV. o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos; 

V. o termo de compromisso e o ajustamento de conduta; 
VI. os acordos voluntários por setores da economia; 

VII. o gerenciamento por intermédio da articulação entre o 
Poder Público, produtores e demais segmentos da sociedade 

civil; 
VIII. a disseminação de informações a respeito do impacto 

ambiental dos produtos e serviços; 
IX. o licenciamento, a fiscalização e as penalidades; 

X. o monitoramento e a avaliação dos indicadores da qualidade 
ambiental; 
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XI. o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados às 

práticas de prevenção da poluição, à minimização dos 11 resíduos 
gerados e à recuperação de áreas contaminadas por resíduos sólidos; 

XII. os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem 

as práticas de prevenção da poluição e de minimização dos resíduos 
gerados; 

XIII. medidas fiscais, tributárias, creditícias e administrativas 
que inibam ou restrinjam a produção de bens e a prestação de 

serviços com maior impacto ambiental; 
XIV. os incentivos à gestão regionalizada dos resíduos sólidos; 

XV. linhas de financiamento de fundos estaduais; 
XVI. a divulgação pública dos programas, das metas, dos 

indicadores e dos relatórios ambientais; 
XVII. a disseminação de informações sobre as técnicas de 

prevenção da poluição, de minimização, de tratamento e destinação 
final de resíduos; 

XVIII. a educação ambiental; 
XIX. a gradação de metas visando à produção de bens menos 

perigosos à saúde pública e menos impactantes sobre o meio 

ambiente; 
XX. a certificação ambiental de produtos e serviços; 

XXI. a auto-declaração ambiental na rotulagem dos produtos; 
XXII. as auditorias ambientais; 

XXIII. o seguro ambiental; 
Artigo 5º – Terão prioridade na concessão de incentivos fiscais 

e financeiros as instituições públicas e privadas que: 
I. adotem práticas de prevenção à poluição e de minimização 

dos resíduos; 
II. fabriquem produtos com certificação ambiental; 

III. estimulem, mediante programas específicos, a implantação 
de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem de 

resíduos; 
IV. utilizem resíduos e materiais reciclados como matéria – 

prima; 

V. fabriquem produtos com alto rendimento, recicláveis, 
reutilizáveis, retornáveis e reaproveitáveis; 

VI. incentivem a pesquisa e a implementação de processos que 
utilizem as chamadas tecnologias limpas; 

VII. promovam melhorias nos sistemas de limpeza urbana.  
 

 
CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 
 

Artigo 6º - Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
I. Resíduos Sólidos - os materiais decorrentes de atividades 

humanas em sociedade, gerados como sobras de processos ou 
aqueles que não possam ser utilizados com a finalidade para as quais 
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foram originalmente produzidos 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   
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. Periculosidade de um resíduo – característica apresentada 
por um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, 

químicas o infecto-contagiosas, possa apresentar riscos à saúde 
pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices, ou ainda riscos ao meio ambiente, quando o 
resíduo for gerenciado de forma inadequada; 

V. Padrão de Produção e Consumo Sustentáveis – a produção e 
o consumo de produtos e serviços que otimizem o uso de recursos 

naturais, eliminando ou reduzindo o uso de substâncias nocivas, a 

emissão de poluentes e o volume de resíduos durante o ciclo de vida 
do serviço ou do produto, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida e resguardar as gerações presentes e futuras; 
VI. Gestão Integrada 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; 
VII. Unidades receptoras de resíduos - as instalações 

licenciadas pelas autoridades ambientais para a recepção, 
segregação, reciclagem, tratamento ou destinação final de resíduos; 

VIII. Aterro controlado - local de disposição de resíduos sólidos 
com cobertura diária por camadas de terra, porém sem outras 

medidas que assegurem efetiva proteção ao meio ambiente e à saúde 
pública; 

IX. 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; 

X. 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. 

XI. Passivo ambiental – conjunto de obrigações, contraídas de 
forma voluntária ou involuntária, que exigem a adoção de ações de 

controle, preservação ou recuperação ambiental; 
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XII. 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 ou ao bem estar da população, à fauna ou flora, à qualidade do 

solo, das águas e do ar, aos interesses de proteção à natureza e à 
paisagem, à ordenação territorial ou ao planejamento regional e 

urbano, ou à segurança e à ordem pública. 
Artigo 7º - Nos termos desta lei, os resíduos sólidos enquadrar-

se-ão nas seguintes categorias:  
I - resíduos urbanos os provenientes de residências, 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da varrição, 
de podas e da limpeza de vias, logradouros públicos e sistemas de 

drenagem urbana passíveis de contratação ou delegação a particular, 
nos termos de lei municipal, a serem objeto de: 

a) serviços essenciais divisíveis: os serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de lixo oriundo de fontes 

identificáveis; 
b) serviços essenciais indivisíveis: os serviços gerais de limpeza 

urbana correlatos à manutenção da saúde pública e preservação 

ambiental para remoção, transporte, tratamento e disposição final do 
lixo oriundo de fontes dispersas; a organização e o gerenciamento 

dos sistemas de segregação, acondicionamento e armazenamento de 
resíduos; 

c) serviços complementares: os demais serviços de limpeza e 
conservação urbana entre os quais os realizados com finalidades 

urbanísticas. 
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; 

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 especiais – os provenientes do meio urbano e 
rural que pelo seu volume, ou por suas propriedades intrínsecas, 

exigem sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, 
coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar 

danos ao meio ambiente, tais como: 
a) os resíduos de agrotóxicos e suas embalagens; 

b) as pilhas, baterias e assemelhados; 
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c) as lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio e vapor de 

sódio; 
d) as embalagens não retornáveis; 

e) os pneus; 

f) os óleos lubrificantes e assemelhados; 
g) os resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais 

rodoviários e ferroviários, postos de fronteira e estrutura similares; 
h) os resíduos gerados nas Estações de Tratamento de Água - 

ETAs e de Esgotos Domésticos ETEs-; 
i) os resíduos urbanos gerados em grandes quantidades por um 

único gerador, que exceda o limite fixado pela autoridade municipal 
competente; 

j) os resíduos gerados em obras civis e em atividades de 
demolição de edificações; 

k) outros a serem definidos pelo órgão ambiental competente. 
§ 1° – Tendo em vista os riscos de contaminação, os resíduos 

gerados nas operações de emergência ambiental, em acidentes 
dentro ou fora das unidades geradoras ou receptoras de resíduos e 

nas operações de remediação de áreas contaminadas são 

considerados, para efeito desta Lei, como resíduos industriais. 
§ 2º - Os materiais gerados nas operações de escavação e 

dragagem deverão ser previamente caracterizados e em seguida 
encaminhados para destinação em locais devidamente licenciados. 

 
TÍTULO II 

DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Artigo 8º - Nas regiões metropolitanas, as soluções para a 

gestão dos resíduos sólidos urbanos deverão prever ação integrada 
do Estado e dos municípios, com participação dos organismos da 

sociedade civil, tendo em vista a máxima eficiência e adequada 

proteção ambiental. 
Artigo 9º – A gestão dos resíduos sólidos urbanos será feita 

pelos municípios, de forma preferencialmente integrada e com a 
cooperação do Estado. 

Artigo 10 – 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. 
Parágrafo Único - As unidades referidas no “caput” deste artigo 

deverão apresentar ao órgão ambiental competente relatório 
conclusivo de auditoria ambiental sobre a qualidade do solo e das 

águas subterrâneas a cada solicitação de renovação de licença e 
previamente ao encerramento das atividades. 
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Artigo 11 - 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 pelo 
órgão de controle ambiental. 

Artigo 12 - As unidades receptoras de resíduos de caráter 
regional e de uso intermunicipal terão prioridade na obtenção de 

financiamentos pelos organismos oficiais de fomento. 
Artigo 13 - Os governos municipais deverão indicar, nos seus 

Planos Diretores e na legislação de uso e ocupação do solo as áreas 
antigas, atuais e as necessárias para as futuras unidades receptoras 

de resíduos urbanos, assim como estabelecer as restrições 
ocupacionais no seu entorno, em raio de no mínimo 500 metros. 

Artigo 14 - Os governos municipais, consideradas as suas 
particularidades, deverão incentivar e promover, com apoio do 

Estado, ações que visem a reduzir a poluição difusa por resíduos 
sólidos nas zonas urbana e rural. 

Artigo 15 - As soluções para a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos deverão prever ação integrada do Estado e dos municípios, 
com a participação dos organismos da sociedade civil, tendo em vista 

a máxima eficiência e a adequada proteção ambiental e à saúde 
pública. 

Artigo16 – São proibidas as seguintes formas de destinação e 
utilização de resíduos sólidos: 

I. lançamento “in natura” ao ar livre ou a céu aberto; 
II. disposição em “aterros controlados”, observado o disposto 

no § 2º deste artigo; 
III. queima a céu aberto, ao ar livre ou em instalações, 

caldeiras ou fornos; 
IV. lançamento ou disposição em mananciais e em suas áreas 

de drenagem, cursos d’água, lagoas, praias, mar, manguezais, áreas 
de várzea, terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços e 

cacimbas, mesmo que abandonadas, em áreas de preservação 

permanente e em áreas sujeitas a inundação com períodos de 
recorrências de 100 (cem) anos; 

V. lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas 
pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telefone, bueiros e 

assemelhados; 
VI. infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto 

aprovado pelo órgão de controle ambiental estadual competente; 
VII. armazenamento em locais não licenciados; 

VIII. disposição de resíduos perigosos em aterros sanitários, 
sem tratamento prévio que assegure a eliminação de suas 

características de periculosidade, e a descaracterização física que 
impossibilite sua reutilização indevida; 



18 
 

IX. utilização de resíduos perigosos como matéria-prima e fonte 

de energia, bem como a sua incorporação em materiais, substâncias 
ou produtos, sem prévia aprovação do órgão ambiental competente; 

X. utilização para alimentação animal, em desacordo com as 

normas federais, estaduais e municipais; 
XI. utilização de resíduos sólidos para alimentação humana; 

XII. utilização de resíduos sólidos “in natura” como insumo 
agrícola; 

XIII. encaminhar resíduos de serviços de saúde para disposição 
final em aterros, licenciados ou não, sem submetê-los previamente a 

tratamento específico, que neutralize sua periculosidade. 
§1º - Em situações excepcionais de emergência sanitária, 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 - Os aterros controlados devem ser desativados no prazo 

de dois anos do início da vigência desta lei ou no prazo definido nos 
respectivos Termos de Ajustamento de Conduta, e substituídos por 

aterros sanitários licenciados. 

Artigo 17 - 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 em conformidade com procedimentos específicos, 

estabelecidos em regulamento e que deverão conter o projeto de 
equacionamento do passivo, o prazo máximo de trezentos e sessenta 

dias, prorrogável mediante justificativa e a indicação da respectiva 
fonte de financiamento. 

Artigo 18 - A importação, a exportação e o transporte 
interestadual de resíduos, no Estado de São Paulo, dependerão de 

prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. 
Parágrafo Único – Os resíduos sólidos gerados no Estado de São 

Paulo somente poderão ser enviados para outros Estados da 
Federação, mediante prévia aprovação do órgão ambiental do Estado 

receptor. 

Artigo 19 - O transporte de resíduos deverá ser feito em 
condições que garantam a proteção à saúde pública, à preservação 

ambiental e à saúde e segurança do trabalhador. 
§ 1º - O transporte dos resíduos perigosos deverá se dar por 

meio de equipamentos adequados, devidamente acondicionados e 
rotulados em conformidade com as normas nacionais e internacionais 

pertinentes. 
§ 2º - Quando houver movimentação de resíduos perigosos 

para fora da unidade geradora, os geradores, transportadores e as 
unidades receptoras de resíduos sólidos perigosos deverão, 

obrigatoriamente utilizar o Manifesto de Transporte de Resíduos, de 
acordo com critérios estabelecidos em regulamento. 

Artigo 20 - As empresas geradoras, transportadoras e 
receptoras de resíduos deverão contratar seguro ambiental visando a 
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garantir a recuperação das áreas degradadas em função de suas 

atividades por acidentes, ou pela disposição inadequada de resíduos. 
Artigo 21 - 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. 
Artigo 22 – O transporte, armazenamento, reciclagem, 

tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos dependerão de 
projetos específicos, aprovados pelo órgão ambiental competente. 

 
CAPÍTULO II 

DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 
Artigo 23 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a 

ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de acordo com os critérios 
estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e do meio 

ambiente, constitui documento obrigatoriamente integrante do 

processo de licenciamento ambiental 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. 
Artigo 24 - Os planos de gerenciamento de resíduos previstos 

nesta lei e os demais que vierem a ser elaborados com base na 
Política Estadual de Resíduos Sólidos deverão contemplar em sua 

elaboração e implementação: 
I. as diretrizes estabelecidas no Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Urbanos, quando houver; 
II. as diretrizes estabelecidas nos Planos 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 25 – 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, 
licenciados pelo órgão ambiental competente. 

§ 1º- Os Planos referidos no “caput” deverão ser elaborados a 
cada quatro anos e contemplar: 

I. a origem, a quantidade e a caracterização dos resíduos 
gerados, bem como os prazos máximos para sua destinação, 

limitados a cento e oitenta dias; 
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II. a estratégia geral dos responsáveis pela geração, 

reciclagem, tratamento e disposição dos resíduos sólidos, inclusive os 
provenientes dos serviços de saúde, com vistas à proteção da saúde 

e do meio ambiente; 

III. 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; 

IV. 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; 
V. os tipos e a setorização da coleta; 

VI. a forma de transporte, armazenamento e disposição final; 
V. as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso 

de manuseio incorreto ou de acidentes; 

VI. as áreas para as futuras instalações de recebimento de 
resíduos, em consonância com os Planos Diretores e legislação de uso 

e ocupação do solo; o diagnóstico da situação gerencial atual e a 
proposta institucional para a futura gestão do sistema; 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; 
XI. 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 a plano anteriormente vigente. 
§ 3º- Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos 

deverão ser discutidos em audiência pública amplamente divulgada 

nos meios de comunicação, antes de sua aprovação pelos órgãos 
ambientais competentes. 

§ 4º- Os municípios com menos de 10.000 habitantes de 
população urbana, conforme último censo, poderão apresentar Planos 

de Gerenciamento de Resíduos Urbanos simplificados, na forma 
estabelecida em regulamento. 

Artigo 26 – Os geradores de resíduos industriais e dos resíduos 
especiais deverão elaborar os respectivos Planos de Gerenciamento 

com base nos planos de suas associações representativas setoriais, 
quando cabível, inclusive com prazos de equacionamento de 

passivos, na forma estabelecida em regulamento. 
§ - 1º - Para os efeitos deste artigo, serão considerados os 

seguintes setores produtivos: 
I Atividade de Extração de Minerais; 



21 
 

II. Indústria Metalúrgica; 

III. Indústria de Produtos de Minerais não Metálicos; 
IV Indústria de Materiais de Transporte; 

V. Indústria Mecânica; 

VI Indústria de Madeira, de Mobiliário, e de Papel, Papelão e 
Celulose; 

VII Indústria da Borracha; 
VIII. Indústria de Couros, Peles e Assemelhados e de Calçados; 

IX. Indústria Química e Petroquímica; 
X. Indústria de Produtos Farmacêuticos, Veterinários e de 

Higiene Pessoal; 
XI. Indústria de Produtos Alimentícios; 

XII. Indústria de Bebidas e Fumo; 
XIII. Indústria Têxtil e de Vestuário, Artefatos de Tecidos e de 

Viagem; 
XIV. Indústria da Construção; 

XV. Indústria de Produção de Materiais Plásticas; 
XVI. Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e de 

Comunicação. 

§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais 
poderá prever a implantação de Bolsas de Resíduos, objetivando o 

reaproveitamento e o gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos, 
conforme definido em regulamento. 

§ 3º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais 
poderá prever a destinação em centrais integradas de tratamento 

para múltiplos resíduos. 
§ 4º - Os órgãos ambientais competentes poderão, na forma 

estabelecida em regulamento, exigir a apresentação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Industriais para efeito de aprovação 

avaliação e controle. 
Artigo 27 - Os órgãos do meio ambiente e da saúde definirão, 

conjuntamente, os estabelecimentos de saúde que estão obrigados  
apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos. 

 

CAPÍTULO III 
DOS RESÍDUOS URBANOS 

 
Art. 28 - Os Municípios são responsáveis pelo planejamento e 

execução com regularidade e continuidade dos serviços de limpeza 
urbana, 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 29 - A taxa de limpeza urbana é o instrumento passível 

de ser adotado pelos municípios para atendimento do custo da 
implantação e operação dos serviços de limpeza urbana. 
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§ 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: 

I. a classificação dos serviços; 
II. a correlação com o consumo de outros serviços públicos; 

III. a quantidade e freqüência dos serviços prestados; 
IV - avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança 

em cada região geográfica homogênea. 
V - Autodeclaração do usuário. 

§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de 
serviços especiais, referentes aos resíduos que: 

I. contenham substâncias ou componentes potencialmente 
perigosos à saúde pública e ao meio ambiente; 

II. por sua quantidade ou suas características, tornem onerosas 
a operação do serviço público de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos urbanos. 
Artigo 30 - São considerados usuários dos serviços de limpeza 

urbana: 

I. a pessoa física ou jurídica que gerar resíduos ou auferir 
efetivo e imediato ou mediato proveito, decorrente da prestação dos 

serviços de limpeza urbana, na condição de proprietário, condômino, 
titular do domínio útil ou possuidor, direto ou indireto e a qualquer 

título, de imóvel ou condomínio situado em via ou logradouro 
atendido pelos serviços de limpeza urbana; 

II. a pessoa jurídica de direito público ou privado responsável 
pela coleta e remoção do lixo, no caso de concessão dos serviços de 

tratamento e destinação final; 
III. o Município, nos casos de concessão, isoladamente ou em 

consórcio, representando a comunidade ou parte dela. 
Parágrafo Único - Os usuários mencionados no inciso I serão 

individualizados em relação à geração do resíduo de origem 
identificada ou nãoidentificada, segundo cadastro efetuado, com base 

em fatores que determinarão o índice de classificação de cada um, 

especialmente: 
I. zoneamento da cidade em regiões geográficas homogêneas; 

II. tipo de edificação, natureza e destinação do imóvel ou do 
local de exercício da atividade; 

III. quantidade de lixo gerada, mediante declaração do usuário. 
Artigo 31 - Os Municípios avaliarão a conveniência de 

implementar Fundo Municipal de Limpeza Urbana com a finalidade de 
assegurar a universalização do atendimento, a efetividade da 

proteção ambiental e da saúde pública e para dar suporte às ações 
voltadas à melhoria e à manutenção dos serviços de limpeza urbana 

na área territorial de sua jurisdição, independentemente da 
modalidade adotada para sua execução. 

Artigo 32 - Os recursos dos fundos de limpeza urbana serão 
previstos na lei que os criar, consistindo especialmente em: 
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I. recursos orçamentários dos Municípios; 

II. o produto da arrecadação da taxa e dos preços públicos de 
limpeza urbana; 

III. transferências da União, Estados ou de Municípios vizinhos, 

destinadas à execução de planos e ações de interesse comum, na 
área dos resíduos sólidos; 

IV. transferências destinadas à contrapartida financeira pelo 
 recebimento de resíduos sólidos de Municípios vizinhos para fins de 

tratamento ou disposição final; 
V. doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras e recursos eventuais; 
VI. rendas provenientes de aplicações financeiras; 

VII. o saldo positivo do fundo, apurado em seu balanço do ano 
anterior; 

VIII. rendas provenientes da exploração de qualquer recurso, 
produto ou serviço oriundo do gerenciamento de resíduos sólidos. 

Artigo 33 - A programação e a aplicação dos recursos dos 
Fundos Municipais de Limpeza Urbana, observado o que estabeleçam 

o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, serão 

orientadas pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Urbanos, e pelo detalhamento constante da Lei Orçamentária do 

Município. 
Artigo 34 - 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 - Incumbe 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. 

Artigo 35 - 0 Estado deve, nos limites de sua competência e 

atribuições: 
I. promover ações objetivando a que os sistemas de coleta, 

transporte e disposição final de resíduos sólidos sejam estendidos a 
todos os Municípios e atendam aos princípios de regularidade, 

permanência, modicidade e sistematicidade em condições sanitárias 
de segurança;  

II. incentivar a implantação, gradativa, nos Municípios da 
segregação dos resíduos sólidos na origem, visando ao 

reaproveitamento otimizado dos materiais para os quais exista 
viabilidade técnica;  

III. estimular os Municípios a atingirem a auto-sustentabilidade 
econômica dos seus sistemas de limpeza urbana, mediante 

orientação para a criação e implantação de mecanismos de cobrança 
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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 a comercialização dos 

recicláveis em todas as regiões do Estado;  
VI. incentivar a formação de consórcios entre Municípios com 

vistas ao tratamento, processamento e comercialização de resíduos 
recicláveis e destinação final;  

VII. fomentar parcerias das indústrias recicladoras com o Poder 
Público e a iniciativa privada nos programas de coleta seletiva e no 

apoio à implantação e desenvolvimento de associações ou 
cooperativas de catadores. 

Artigo 36 – As soluções locacionais e tecnológicas para 
recebimento, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos 

urbanos serão fixadas pelo Poder Público Municipal, observadas as 
normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, em consonância 

com os Planos Diretores Municipais e de Recursos Hídricos da região 

em que estão compreendidos, e serão submetidos ao órgão 
ambiental estadual. 

Artigo 37 - A produção de composto orgânico somente poderá 
ser realizada quando a matéria orgânica for separada na fonte. 

Artigo 38 – Os resíduos gerados a bordo de unidades de 
transporte e suas respectivas estruturas de apoio provenientes de 

áreas não endêmicas deverão ser enquadrados como resíduos 
urbanos, para efeito de manuseio e disposição final. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 

Artigo 39 – 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 40 - 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. 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;  
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V. o transporte, tratamento e destinação dos resíduos, na 

forma exigida pela legislação pertinente. 
Art. 41- 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 do órgão ambiental competente, 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. 
§ 2º - Os produtos fabricados por meio de processos que 

utilizem resíduos industriais deverão apresentar qualidade final 
similar aos produtos gerados em processos que não incluam o 

reaproveitamento industrial de resíduos. 
§ 3° - O fabricante deverá demonstrar que as incorporações 

referidas no “caput” deste artigo dar-se-ão exclusivamente para 
substituição de energia ou de matéria-prima virgem, sendo vedada a 

incorporação para fins de diluição de substâncias perigosas. 

Artigo 42 – As instalações industriais para o processamento de 
resíduos são consideradas unidades receptoras de resíduos, estando 

sujeitas às exigências desta lei. 
Artigo 43 – Os resíduos provenientes de áreas de manutenção, 

depósitos de combustíveis, áreas de treinamento contra incêndio e 
similares, que apresentem risco potencial à saúde pública e ao meio 

ambiente devido às suas características químicas, deverão ser 
gerenciados como resíduos industriais. 

  
CAPÍTULO V 

DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

Artigo 44 - Compete aos estabelecimentos dos serviços de 
saúde a responsabilidade pelo gerenciamento completo de seus 

resíduos, de acordo com as peculiaridades dos serviços por eles 

oferecidos, desde sua geração até a disposição final, sem prejuízo da 
responsabilidade dos transportadores e depositários finais e de outros 

agentes envolvidos no processo. 
Artigo 45 - Como medida de proteção à saúde pública, ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos, cabe ao município efetuar o 
controle da geração, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos dos serviços de saúde em seu território. 
Artigo 46 - Os estabelecimentos de saúde deverão manter 

locais adequados de armazenamento de resíduos, bem como 
procedimentos para treinamento de pessoal, segregação, 

identificação, transporte, tratamento e disposição final de seus 
resíduos. 

Artigo 47 - Os resíduos gerados a bordo de unidades de 
transporte provenientes de áreas endêmicas, definidas pelas 



26 
 

autoridades de saúde pública competentes, e os resíduos sólidos 

provenientes de instalações de serviços de atendimento médico e 
animais mortos a bordo serão considerados resíduos de serviços de 

saúde, para efeitos de gerenciamento. 

  
CAPÍTULO VI 

DOS RESÍDUOS ESPECIAIS 
 

Artigo 48 - Os fabricantes e importadores de produtos que após 
seu uso dêem origem a resíduos classificados como especiais, ficam 

obrigados a estabelecer mecanismos operacionais, assim como os 
cronogramas de implantação para:  

I. criação de Centros de Recepção para a coleta do resíduo a 
ser descartado, devidamente sinalizado e divulgado;  

II. estabelecer formas de recepção, acondicionamento, 
transporte, armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição 

final destes produtos, visando a garantir a proteção da saúde pública 
e a qualidade ambiental. 

Artigo 49 – Os fabricantes, fabricantes-registrantes ou 

importadores dos produtos e bens que derem origem aos resíduos 
classificados como especiais deverão dispor os resíduos coletados 

pelos Centros de Recepção em locais destinados para esse fim, 
aprovados pelo órgão ambiental competente. 

Artigo 50 – O órgão ambiental competente deverá estabelecer, 
juntamente com os setores produtivos envolvidos, gradação de metas 

visando à produção de bens menos perigosos à saúde pública e 
menos impactantes ao meio ambiente. 

Artigo 51 – Os usuários de agrotóxicos, seus componentes  
afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos 

produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos. 
§ 1° - Os estabelecimentos comerciais deverão dispor de 

instalações adequadas, devidamente dimensionadas, para 
recebimento e armazenamento das embalagens vazias devolvidas 

pelos usuários, até que sejam recolhidas pelas respectivas empresas 

produtoras e comercializadoras, responsáveis pela destinação final 
destas embalagens. 

§ 2° - Os fabricantes-registrantes responderão solidariamente 
pela existência de instalações adequadas referidas no parágrafo 

anterior. 
Artigo 52 – O descarte de pilhas, baterias e assemelhados e de 

produtos eletro-eletrônicos que as contenham integradas em sua 
estrutura de forma não removível, somente poderá ser efetuado em 

locais adequados e autorizados para este fim. 
Artigo 53 – A produção, a importação, a distribuição e a 

comercialização, no Estado de São Paulo, de pilhas, baterias e 
assemelhados poderá ser realizada desde que esses produtos não 

apresentem potencial de poluição ao meio ambiente, conforme 
definido em regulamento. 
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Parágrafo Único - O poder público estabelecerá, ouvidos os 

setores produtivos envolvidos e a sociedade civil, metas anuais para 
reciclagem e reutilização de embalagens não retornáveis 

considerando que a diferença entre o total gerado e a meta 

programada poderá ter destinação final em aterros ou outras 
instalações de recepção de resíduos, desde que previamente 

aprovada pelo órgão ambiental competente. 
 

TÍTULO III 
DA INFORMAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DA INFORMAÇÃO E DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Artigo 54 – O órgão de controle ambiental elaborará e divulgará 

anualmente: 
I - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos;  

II - o cadastro de fontes prioritárias, efetiva ou potencialmente, 
poluidoras, industriais, de transportadoras e locais de disposição de 

resíduos sólidos, especialmente, os industriais e os perigosos;  

III - a relação de fontes e substâncias consideradas de 
interesse. 

Parágrafo Único – O inventário referido no “caput” deverá ser, 
obrigatoriamente, apresentado à Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo. 
Artigo 55 – Fica assegurado ao público em geral, o acesso às 

informações relativas aos resíduos sólidos, existentes nos bancos de 
dados dos órgãos e das entidades da administração, direta e indireta, 

do Estado. 
Artigo 56 – Compete ao Estado fomentar e promover a 

educação ambiental sobre resíduos sólidos, inclusive por meio de 
convênios com entidades públicas e privadas. 

  
CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DECLARATÓRIO ANUAL 

 
Artigo 57 - As fontes geradoras, os transportadores e as 

unidades receptoras de resíduos ficam obrigadas a apresentar, 
anualmente, ao órgão ambiental, declaração formal contendo as 

quantidades de resíduos gerados, armazenados, transportados e 
destinados, na forma fixada no regulamento desta Lei. 

§ 1o - No relatório mencionado no “caput” deste artigo deverão 
constar informações sobre os resíduos gerados nos processos 

produtivos em tipos, características, código, quantidade e respectivo 
destino. 

§ 2º - Os transportadores e as unidades receptoras de resíduos 
industriais devem realizar, no recebimento dos resíduos, controle das 

suas quantidades e características, de acordo com a sistemática 
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aprovada pelo órgão ambiental estadual competente e comunicando 

tais informações ao mesmo órgão, anualmente. 
§ 3º - A acumulação temporária de resíduos sólidos de qualquer 

natureza somente será tolerada se estiver de acordo com as 

condições fixadas no licenciamento do estabelecimento e em 
quantidades compatíveis com a capacidade de processamento ou 

utilização, mediante autorização do órgão de controle ambiental. 
§ 4º - Entende-se por acumulação temporária a manutenção de 

estoque de resíduos gerados, até a sua destinação final. 
§ 5º - Os prazos e condições para armazenamento temporário 

serão especificados pelo órgão ambiental estadual, não podendo ser 
superiores a noventa dias para resíduos perigosos e cento e oitenta 

dias para os demais. 
Artigo 58 - O órgão de controle ambiental poderá estabelecer 

regimes específicos de registro e controle da movimentação de 
resíduos entre gerador, transportador e unidade receptora, nos casos 

em que essa medida se mostrar necessária por razões de segurança. 
  

CAPÍTULO III 

DA ROTULAGEM E DA CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
 

Artigo 59 - O produtor e o fornecedor de produtos e serviços 
que gerem resíduos potencialmente nocivos ou perigosos à saúde e 

ao meio ambiente devem informar sobre os riscos decorrentes de seu 
manejo, de maneira ostensiva e adequada, sem prejuízo da adoção 

de outras medidas cabíveis, em conformidade com o estabelecido 
pelo órgão ambiental estadual competente. 

Artigo 60 - Os fabricantes, importadores ou fornecedores de 
produtos e serviços que gerem resíduos 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, por meio de rotulagem e outros meios eficazes, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis, em conformidade 

com o estabelecido pelos órgãos ambientais competentes. 

§1º - Os produtos e serviços de que trata o “caput”, devem ser 
acompanhados por instruções claras e detalhadas sobre os 

procedimentos a serem executados pelo consumidor quanto à sua 
devolução e sobre os cuidados a serem tomados no seu uso e 

manuseio. 
§ 2º - Cabe aos fabricantes e aos importadores dos produtos 

mencionados no “caput”, a elaboração das instruções e a informação 
ao consumidor. 

§ 3º - No caso de produto fabricado em outro Estado, o 
comerciante é o responsável pelo cumprimento das obrigações 

previstas neste artigo. 
Artigo 61- Os fabricantes e os importadores de produtos que 

gerem resíduos potencialmente nocivos ao meio ambiente devem 
informar os consumidores sobre os impactos ambientais deles 
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decorrentes, bem como sobre o seu processo de produção, por meio 

de rotulagem, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo 
órgão ambiental estadual competente. 

§ 1º - No caso de produto fabricado em outro Estado, o 

comerciante é o responsável pelo cumprimento da obrigação prevista 
no “caput”. 

§ 2º - A rotulagem mencionada no “caput” deve conter, em 
língua portuguesa, simbologia e informações corretas, claras, 

precisas e ostensivas. 
§ 3º - As informações ambientais constantes da rotulagem 

devem ser passíveis de teste, cabendo ao fabricante, ao importador 
ou ao comerciante, o ônus da prova da veracidade da afirmação. 

§ 4º - As informações constantes da rotulagem devem ser 
tecnicamente verdadeiras e exeqüíveis sob o ponto de vista dos 

custos e da realização prática. 
Artigo 62 – Os fabricantes de embalagens devem informar aos 

consumidores sobre os procedimentos para o seu retorno e a sua re-
compra, na rotulagem das embalagens. 

Artigo 63 – O Poder Público deve incentivar a implantação de 

certificação do Sistema de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos das 
empresas e dos respectivos sistemas de rotulagem, para os produtos 

(e serviços) fabricados e comercializados no Estado. 
Parágrafo Único – O Sistema de que trata o “caput” deve 

contemplar a análise do ciclo de vida do produto. 
  

TÍTULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES, INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
CAPÍTULO I 

DAS RESPONSABILIDADES 
 

Artigo 64 – São responsáveis pelo gerenciamento, desde a 
geração até a disposição final dos resíduos, de forma a atender os 

requisitos ambientais e de saúde pública:  

I – os geradores de resíduos sólidos industriais;  
II – os geradores de resíduos de serviços de saúde  

III – os usuários e prestadores de serviços de limpeza urbana 
em quaisquer de suas etapas;  

IV - os usuários de agrotóxicos; 
 V - os fabricantes e importadores de pilhas, baterias  

assemelhados que contenham em suas composições chumbo, 
cádmio, mercúrio e seus compostos, em concentrações que não 

atendam aos limites impostos pelo regulamento;  
VI - os fabricantes e importadores de lâmpadas fluorescentes, 

de vapor de mercúrio, vapor de sódio, luz mista e assemelhados;  
VII - os produtores e distribuidores das embalagens não-

retornáveis utilizadas para a comercialização de seus produtos;  
VIII - os fabricantes ou importadoras de pneus;  
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IX - os fabricantes e importadores de óleos lubrificantes e 

assemelhados;  
X - os responsáveis pelos terminais de transporte o 

gerenciamento de resíduos sólidos;  

XI - os responsáveis pelas Estações de Tratamento de Água – 
ETAs e pelas Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs;  

XII - o gerador de resíduos da construção civil, assim 
entendidos:  

a) o proprietário do imóvel e o do empreendimento;  
b) construtor ou empresa construtora, bem como qualquer 

pessoa, física ou jurídica, que tenha poder de decisão sobre a 
construção ou a reforma; 

c) as empresas e as pessoas que prestem serviços de coleta e 
de disposição de resíduos da construção. 

Parágrafo único – A responsabilidade dos usuários dos serviços 
de limpeza urbana restringe-se ao adequado encaminhamento para a 

coleta. 
Artigo 65 – 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; e  

III. do gerador e do gerenciador de unidades receptoras, nos 
eventos ocorridos em suas instalações. 

§ 1º - Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos 
acidentais de resíduos deverão ser comunicados por qualquer dos 

responsáveis, imediatamente após o ocorrido, à defesa civil aos 
órgãos ambiental e de saúde pública competentes. 

§ 2º - O gerador do resíduo derramado, vazado ou despejado 
acidentalmente deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão 

ambiental competente, todas as informações relativas à quantidade e 
composição do referido material, periculosidade e procedimentos de 

desintoxicação e de descontaminação. 

§ 3º - 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 66 – Os geradores e gerenciadores de unidades 

receptoras de resíduos sólidos deverão requerer junto ao órgão 
ambiental competente, com pelo menos seis meses de antecedência, 

registro de encerramento de atividades. 
Parágrafo Único – A formalização do pedido de registro a que se 

refere o “caput” deste artigo deverá ser acompanhada de relatório 
conclusivo de auditoria ambiental atestando a qualidade do solo e das 

águas subterrâneas na área do empreendimento. 
Artigo 67 – O gerador de resíduos de qualquer origem ou 

natureza e seus sucessores respondem pelos danos ambientais, 
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efetivos ou potenciais, decorrentes do gerenciamento inadequado 

desses resíduos. 
§ 1º - Os geradores dos resíduos referidos, seus sucessores, e 

os gerenciadores das unidades receptoras, em atendimento ao 

principio do poluidorpagador, 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 68 - 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 exigida 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 69 – Os fabricantes ou importadores de produtos que, 

por suas características de composição, volume, quantidade ou 
periculosidade, resultem em resíduos sólidos urbanos de significativo 

impacto ambiental, mesmo após o consumo desses itens, são 
responsáveis pelo atendimento de exigências estabelecidas pelo 

órgão ambiental, tendo em vista a eliminação, o recolhimento e o 
tratamento ou a disposição final desses resíduos, bem como a 

mitigação dos efeitos nocivos que causem ao meio ambiente. 
  

CAPÍTULO II 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Artigo 70 – Constitui infração, para efeitos desta lei, toda ação 

ou omissão que importe inobservância dos preceitos por ela 

estabelecidos. 
Artigo 71– 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 72 – Os custos resultantes da aplicação da sanção de 

interdição temporária ou definitiva correrão por conta do infrator. 
Artigo 73 – O produto da arrecadação das multas previstas 

nesta lei constituirá receita do órgão ou da entidade responsável pela 
aplicação das penalidades e deverá ser empregada na recuperação 

ambiental, ou em programas de prevenção à poluição 
preferencialmente na região da ocorrência da infração. 

Artigo 74 – Constatada a infração às disposições desta lei, os 
órgãos da administração pública encarregados do licenciamento e da 
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fiscalização ambientais poderão diligenciar, junto ao infrator, no 

sentido de formalizar termo de compromisso de ajustamento de 
conduta ambiental com força de título executivo extrajudicial, que 

terá por objetivo cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os 

efeitos negativos sobre o meio ambiente, independentemente da 
aplicação das sanções cabíveis. 

§ 1º - As multas pecuniárias aplicadas poderão ser reduzidas 
em até 50% (cinqüenta por cento) de seu valor, e as demais sanções 

terão sua exigibilidade suspensa, conforme dispuser o regulamento 
desta lei. 

§ 2º - O não-cumprimento total ou parcial do convencionado no 
termo de ajustamento de conduta ambiental ensejará a execução das 

obrigações dele decorrentes, sem prejuízo das sanções penais e 
administrativas aplicáveis à espécie. 

  
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 75 - 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 dos Sistemas de Meio Ambiente – 
SEAQUA, de Recursos Hídricos – SIGRH e de Saneamento – SESAN, 

assim como os de saúde pública, com vistas à execução da Política 
Estadual de Resíduos Sólidos. 

Artigo 76 – Esta lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) 
dias de sua publicação oficial. 

Artigo 77 - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nº 11.387, de 27 de maio de 2003. 

 
  

  



33 
 

REGIMENTO INTERNO 

 
Estabelece normas regimentais de organização e funcionamento 

do GRUPO DE TRABALHO sobre POLÍTICA ESTADUAL DE 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 
Artigo 1º - O Grupo de Trabalho sobre Política Estadual de 

Destinação de Resíduos Sólidos, criado pelo Ato nº 20, de 22 de abril 
de 2003, do Presidente da Assembléia Legislativa, com a finalidade 

de compilar a legislação vigente sobre a matéria, aprofundar o 
diagnóstico sobre o assunto visando a orientar futuras ações e a 

apresentar proposta de legislação, adota, para sua organização e 
funcionamento, o presente Regimento Interno. 

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho apresentará à Mesa, até 05 de 
fevereiro de 2004, anteprojeto de lei sobre Política Estadual de 

Destinação de Resíduos Sólidos. 

Artigo 3º - Publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo e 
disponibilizado no site www.al.sp.gov.br, o anteprojeto figurará em 

Pauta até 27 de fevereiro de 2004, para recebimento de emendas 
pelos membros do Grupo e sugestões de entidades interessadas. 

Parágrafo único – As emendas, após recebidas pelo Presidente 
do Grupo, serão publicadas no Diário Oficial. 

Artigo 4º - O Relator do Grupo emitirá parecer sobre as 
emendas dentro do prazo improrrogável de quinze dias contados da 

sua final publicação. 
Artigo 5º - A partir de 18 de março e até 15 de abril inclusive, o 

Grupo de Trabalho reunir-se-á das 9 às 13 horas, às quintas-feiras, 
no Plenário Tiradentes para discutir e votar o anteprojeto com as 

emendas a ele oferecidas. 
§ 1º - As deliberações serão tomadas por maioria de votos, 

presente maioria absoluta dos parlamentares. 

§ 2º - O processo nominal será praticado apenas quando o 
Grupo aprovar requerimento de parlamentar. 

§ 3º - No processo simbólico, o Deputado que tiver dúvida 
quanto ao resultado proclamado pelo Presidente poderá requerer 

verificação da votação, que será feita nominalmente. 
§ 4º - O Grupo de Trabalho poderá conceder, a requerimento 

de qualquer Deputado, que a votação do anteprojeto se faça por 
partes, tais como, capítulos, seções, grupos de artigos, ou artigos; e 

a votação das das emendas se faça englobadamente, ou uma a uma. 
§ 5º - Qualquer Deputado do Grupo de Trabalho, antes da 

votação daquela matéria, poderá requerer que ela se proceda com 
destaque de expressões ou dispositivos. 

§ 6º - Maioria absoluta dos membros do Grupo poderá 
apresentar emenda aglutinativa, antes de SE iniciar a votação de 

determinada matéria. 
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Artigo 6º - Ultimada a votação, o Presidente nomeará Relator 

para redigir o vencido, que se consubstanciará no projeto de lei de 
autoria conjunta dos membros do Grupo de Trabalho a ser 

apresentado, na forma regimental, à Mesa, até 30 de abril de 2004. 

  
Assembléia Legislativa, em 04 de fevereiro de 2004. 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER AO 

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991 E APENSOS - POLÍTICA NACIONAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991   
(e seus apensos)   

 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, seus princípios, 

objetivos e instrumentos, e estabelece diretrizes e normas de ordem 
pública e interesse social para o gerenciamento dos diferentes tipos 

de resíduos sólidos. 
 

O Congresso Nacional decreta:   
 

Capítulo I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

 
Art. 1º. Esta Lei, com fundamento nos incisos VI, VIII e XII do 

art. 24 e no art. 225 da Constituição, institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, seus princípios, objetivos e instrumentos e 
estabelece diretrizes e normas de ordem pública e interesse social 

para o gerenciamento dos diferentes tipos de resíduos sólidos. 
Art. 2º. Os rejeitos radioativos regem-se por legislação 

específica, não se lhes aplicando as disposições desta Lei. 
Art. 3º. Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta 

Lei, o disposto em normas regulamentadoras do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 

Certificação da Qualidade. 
Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se:  

I - resíduos - materiais resultantes de processo de produção, 
transformação, utilização ou consumo, oriundos de atividades 

humanas ou animais, ou decorrentes de fenômenos naturais, a cujo 
descarte se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder;  

II - resíduos sólidos - os resíduos que se apresentam no estado 
sólido, os resíduos gasosos contidos em recipientes, os lodos 

provenientes de sistema de tratamento de água e esgotos, os 
resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como os efluentes líquidos contendo particulados;  
III- gestão de resíduos sólidos - o processo que compreende 

atividades referentes à tomada de decisões estratégicas quanto aos 
aspectos institucionais, administrativos, operacionais, financeiros e 

ambientais com relação à limpeza urbana, envolvendo políticas, 
instrumentos e meios;  

IV - gerenciamento de resíduos sólidos - sistema de gestão dos 
processos internos ou externos de segregação, acondicionamento, 

identificação, coleta, manipulação, transporte, transbordo, 
armazenamento, tratamento, e destinação final dos resíduos sólidos;  
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V - limpeza urbana - o conjunto de ações, exercidas direta ou 

indiretamente pelo Distrito Federal e pelos Municípios, relativas aos 
serviços públicos de coleta, remoção, transporte, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos comuns, incluindo os serviços de 

limpeza pública;  
VI- limpeza pública - o conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente pelo Distrito Federal e pelos Municípios, relativas aos 
serviços de varrição de vias, praças, mercados, feiras e demais 

logradouros públicos, limpeza de dispositivos de drenagem de águas 
pluviais, além de outros serviços como poda, capina, raspagem, 

sacheamento e roçada, bem como o acondicionamento e coleta dos 
resíduos provenientes dessas atividades, visando a salubridade 

ambiental, a conservação e o embelezamento da cidade. 
VII- lixo - resíduos sólidos comuns, ou a essa classificação 

equiparados, produzidos individual ou coletivamente, pela atividade 
humana ou animal, ou por fenômenos naturais em áreas urbanas, 

nocivos à saúde, ao meio ambiente e ao bem estar da população, não 
enquadrados como resíduos perigosos. 

VIII- aterro sanitário - a técnica de disposição final de resíduos 

sólidos urbanos no solo, por meio de confinamento em camadas 
cobertas com material inerte, segundo normas técnicas específicas, 

de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, 
minimizando os impactos ambientais, incluindo impermeabilização 

lateral e inferior do terreno, drenagem de águas pluviais, coleta e 
tratamento de líquidos percolados e coleta do biogás;  

IX- aterro controlado - a técnica de disposição final de resíduos 
sólidos urbanos no solo, por meio de confinamento em camadas 

cobertas com material inerte, segundo normas técnicas específicas, 
de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais, sem promover a coleta e 
tratamento de líquidos percolados e a coleta e queima do biogás;  

X- aterro industrial - técnica de disposição final de resíduos 
sólidos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança, que evita a contaminação de águas superficiais, pluviais e 

subterrâneas, minimiza os impactos ambientais e utiliza princípios 
específicos de engenharia para a confinação desses resíduos;  

XI- coleta convencional - consiste no conjunto da coleta de 
resíduos sólidos domiciliares, feita porta a porta;  

XII- coleta seletiva - o recolhimento diferenciado de resíduos 
sólidos previamente segregados nas fontes geradoras, com o intuito 

de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento 
e destinação final;  

XIII- área de estocagem temporária - procedimento de 
controle, caracterizado pela contenção temporária de resíduos em 

área autorizada ou licenciada pela autoridade ambiental competente, 
à espera de reciclagem, recuperação, tratamento, ou disposição final, 

ou, ainda, à espera de alternativa que seja técnica, ambiental e 
economicamente viável, atendendo às condições de segurança 
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estabelecidas pelas normas pertinentes. Caberá à autoridade 

ambiental competente a fixação do prazo limite de estocagem de 
cada um dos resíduos específicos, considerando as alternativas de 

disposição final regional, os estudos ambientais apresentados no 

processo de licenciamento, as condições operacionais da estocagem e 
os prazos limites estabelecidos pela autoridade ambiental 

competente;  
XIV- compostagem - o processo de decomposição biológica de 

fração orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma 
população diversificada de organismos em condições controladas;  

XV - unidade de compostagem - a instalação dotada de pátio de 
compostagem e conjunto de equipamentos destinados a promover ou 

auxiliar o tratamento de frações orgânicas dos resíduos sólidos;  
XVI- desperdício - o ato de produzir, consumir ou dispor de algo 

além do que é socialmente necessário ou ambientalmente 
sustentável, contribuindo para o aumento de geração de resíduos 

sólidos;  
XVII- redução de resíduos sólidos - a diminuição de quantidade, 

em volume ou peso, tanto quanto possível, de resíduos sólidos 

gerados, tratados ou dispostos;  
XVIII- valorização de resíduos - operação que permite a 

requalificação de resíduos, notadamente por meio de reutilização, 
reciclagem, valorização energética e tratamento para outras 

aplicações;  
XIX- material secundário ou co-produto - material requalificado 

por meio de processos ou operações de valorização, para o qual 
exista utilização técnica, ambiental e economicamente viável;  

XX- incineração - o processo físico-químico que emprega 
destruição térmica via oxidação a alta temperatura para destruir a 

fração orgânica e reduzir o volume do resíduo;  
XXI- reciclagem - o processo de transformação de resíduos 

sólidos que envolve a alteração das propriedades físicas e físico-
químicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados a processos 

produtivos;  

XXII- reutilização - o aproveitamento do resíduo sem 
transformação física ou físico-química, assegurado, quando 

necessário, o tratamento destinado ao cumprimento dos padrões de 
saúde pública e meio ambiente;  

XXIII- nova unidade - qualquer unidade de tratamento cuja 
construção ou modificação substancial tenha começado pelo menos 

um ano depois da data da entrada em vigor da presente Lei;  
XXIV- lixão - forma de disposição inadequada do lixo em 

vazadouros a céu aberto, sem a devida preocupação com as 
conseqüências para o meio ambiente (contaminação do solo e do 

lençol freático, pelo chorume, e do ar, pela emissão de gases), com 
os riscos à saúde pública e os problemas sociais advindos da catação 

nesses locais;  
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XXV- disposição final - a colocação de resíduos sólidos em 

aterro sanitário/industrial devidamente licenciado onde possam 
permanecer por tempo indeterminado, em estado natural ou 

transformados em material adequado a essa permanência, sem 

causar dano ao meio ambiente e à saúde pública;  
XXVI- co-processamento - processo de destruição térmica de 

resíduos em alta temperatura, em equipamentos devidamente 
licenciados para este fim, com aproveitamento de poder calorífico ou 

de matérias primas. 
XXVII - unidades receptoras de resíduos - são as instalações 

licenciadas pelas autoridades ambientais para a recepção, 
segregação, tratamento ou destinação final de resíduos. 

Art. 5º - Os resíduos sólidos, quanto à origem, classificam-se 
em:  

I - resíduos sólidos de fonte não específica - são os resíduos 
sólidos urbanos de geração difusa, produzidos individual ou 

coletivamente, de forma extensiva e disseminada, pela ação humana, 
animal ou por fenômenos naturais, de geração não circunscrita e não 

identificável, abrangendo os resíduos provenientes de limpeza e 

varrição de ruas e logradouros públicos, inclusive aqueles cujo 
gerenciamento possa exigir procedimentos diferenciados;  

II - resíduos sólidos de fonte específica - são os resíduos sólidos 
de geração determinada, produzidos de forma intensiva e 

determinada, de geração circunscrita e identificável, abrangendo os 
resíduos industriais e de mineração, de serviços de saúde, de 

atividades rurais, de serviços de transporte, da construção civil, de 
comércio e de serviços, de tratamento de água e esgoto, inclusive os 

que exigem procedimentos diferenciados, tais como resíduos 
radioativos e da indústria bélica. 

Art. 6º. Os resíduos sólidos, quanto à natureza, observarão a 
classificação adotada pelas normas técnicas regulamentadoras, 

editadas nos termos do art. 3º, que considerarão o grau de 
nocividade ou a intensidade da periculosidade em potencial oferecidos 

pelos resíduos sólidos à saúde pública e ambiental, em razão de sua 

natureza tóxica, inflamável, reativa, corrosiva, patogênica ou 
radioativa, independentemente de sua origem. 

Art. 7º. Os resíduos sólidos, quanto à forma de gerenciamento, 
classificam-se em:  

I - resíduos sólidos comuns, provenientes de residências ou de 
qualquer outra atividade que gere resíduos com características 

domiciliares ou a estes equiparados, bem como os resíduos de 
limpeza pública e urbana;  

II - resíduos sólidos especiais, aqueles que necessitam ou 
podem necessitar de gerenciamento específico, em razão de sua 

tipologia ou quantidade, subdivididos em:  
a) resíduos industriais e de mineração;  

b) resíduos de serviços de saúde;  
c) resíduos rurais;  
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d) resíduos de transportes;  

e) resíduos radioativos; 
f) resíduos da construção civil;  

g) resíduos do comércio e de serviços;  

h) resíduos tecnológicos;  
i) resíduos de pneumáticos;  

j) resíduos de explosivos e armamentos;  
k) resíduos de embalagem;  

l) lodo de esgoto. 
Parágrafo único - As autoridades ambientais competentes, por 

meio de normas regulamentadoras, poderão classificar como resíduos 
sólidos especiais outros tipos de resíduos. 

Art. 8º. Para fins de regulamentação desta Lei, especialmente 
dos arts 5º, 6º e 7º, poderão ser adotadas subclassificações 

específicas. 
 

Capítulo II  
DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Art. 9º. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, desenvolvida 
em consonância com as políticas nacionais de meio ambiente, de 

recursos hídricos, de saneamento básico, urbana, de educação 
ambiental, agrícola, de ação social, de saúde pública, e das demais 

políticas relativas ao saneamento ambiental, atenderá aos seguintes 
princípios:  

I - descentralização político-administrativa;  
II - planejamento regional estabelecido em lei, ou da 

cooperação regional voluntária entre os entes federados para o 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos;  

III - busca da universalização e regularidade do atendimento 
nos serviços públicos de limpeza urbana, promovendose a prestação 

dos serviços essenciais à totalidade da população urbana, dentro dos 
padrões de salubridade indispensáveis à saúde humana e aos seres 

vivos;  

IV - regulamentação e fiscalização do manejo de resíduos nas 
áreas urbana e rural;  

V - constituição de sistemas de aprovisionamento de recursos 
financeiros que promovam a continuidade de atendimento dos 

serviços de limpeza urbana, tratamento de resíduos e implantação de 
sistemas de disposição final, com vistas à proteção do meio ambiente 

e da saúde pública;  
VI - proteção dos direitos e obrigações dos usuários e dos 

prestadores dos serviços de limpeza urbana, em especial no que se 
refere à promoção da continuidade e qualidade na sua prestação;  

VII- responsabilidade compartilhada entre o Poder Público e a 
sociedade, assegurando a participação da população no controle e 

acompanhamento da prestação dos serviços de limpeza urbana e no 
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gerenciamento dos resíduos sólidos, nos termos da legislação 

pertinente;  
VIII - responsabilidade dos produtores ou importadores de 

matérias primas, produtos intermediários ou acabados, 

transportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 
administradores e proprietários de área de uso público e coletivo, 

coletores e operadores de resíduos em qualquer das fases de 
gerenciamento;  

IX- responsabilidade pós-consumo compartilhada entre o Poder 
Público, os fabricantes, importadores, comerciantes e o consumidor, 

de maneira que este último cumpra as determinações de separação 
do lixo domiciliar e de adequada disponibilização para coleta;  

X - cooperação entre o Poder Público, o setor produtivo e a 
sociedade;  

XI- direito à informação quanto ao potencial impacto dos 
produtos e serviços sobre o meio ambiente e a saúde pública, bem 

como respectivos ciclos de vida e etapas;  
XII- gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, 

considerando, sempre, o ciclo total do produto e todas as etapas dos 

serviços, sem privilégio de formas de tratamento; 
XIII- limitação da fabricação e da importação de produtos cujas 

características dos resíduos impossibilitem a reciclagem, a 
reutilização, a aplicação de outros métodos de destinação final ou a 

utilização para a produção de energia;  
XIV- mobilização social e educação para limpeza urbana em 

consonância com os fundamentos da Política Nacional de Educação 
Ambiental;  

XV- precedência das soluções de redução, reutilização e 
reciclagem às formas de disposição final;  

XVI- incentivo à pesquisa e à capacitação profissional para a 
gestão integrada, implantação e desenvolvimento da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos;  
XVII- poluidor pagador;  

XVIII – desenvolvimento sustentável;  

XIX - compatibilidade e simultaneidade entre a expansão 
urbana e a prestação de serviço de limpeza urbana; 

XX - incentivo sistemático às atividades de reutilização, coleta 
seletiva, compostagem e reciclagem de resíduos. 

Art. 10. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem por 
objetivos: 

I - integrar e articular ações relativas à gestão de resíduos 
sólidos;  

II - disciplinar a gestão, reduzir a quantidade e a nocividade 
dos resíduos sólidos;  

III - preservar a saúde pública, proteger e melhorar a qualidade 
do meio ambiente, eliminando os prejuízos causados pela geração ou 

disposição inadequada de resíduos sólidos;  
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IV - formar uma consciência comunitária sobre a importância da 

opção pelo consumo de produtos e serviços que preservem a saúde 
pública, que não afrontem o meio ambiente e com menor geração de 

resíduos sólidos e de seu adequado manejo, bem como sobre a 

relevância da separação e adequada disponibilização do lixo domiciliar 
para fins de coleta;  

V - gerar incentivos aos Municípios que se dispuserem a 
licenciar, em seus territórios, instalações que atendam às ações de 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos;  
VI - estimular e valorizar as atividades de coleta de resíduos 

sólidos reutilizáveis e recicláveis; 
VII - fomentar o reaproveitamento de resíduos como matérias 

primas e fontes de energia;  
VIII - propugnar pela imediata regularização, ou na 

impossibilidade dessa medida, pelo encerramento das atividades e 
extinção de locais que se prestem a inadequada destinação de 

resíduos sólidos. 
Parágrafo único - Para alcançar esses objetivos, cabe ao Poder 

Público, no limite dos recursos que sejam alocados às ações 

respectivas pelas leis orçamentárias anuais:  
I- supervisionar e fiscalizar o gerenciamento dos resíduos 

sólidos executado pelos diversos responsáveis, de acordo com as 
competências e obrigações estabelecidas;  

II – implementar ações que permitam rastrear os resíduos 
sólidos perigosos, bem como os resíduos sólidos especiais cujo 

controle tenha sido determinado em norma regulamentadora;  
III- desenvolver e implementar ações relativas ao 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos;  
IV - implementar ações de licenciamento ambiental;  

V - fomentar:  
a) a adoção de métodos, técnicas e processos no 

gerenciamento dos resíduos sólidos e na prestação dos serviços de 
limpeza urbana que privilegiem a minimização desses resíduos;  

b) o desenvolvimento, a produção e a utilização de bens e 

serviços com menor potencial de geração de resíduos em todo o ciclo 
de vida;  

c) a reutilização de produtos;  
d) a destinação dos resíduos sólidos de forma não prejudicial à 

saúde pública e compatível com a conservação do meio ambiente;  
e) a formação de cooperativas ou associações de trabalhadores 

autônomos que realizem a coleta, transporte, triagem e 
beneficiamento de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis;  

f) a ampliação de mercado para materiais secundários e 
produtos reciclados direta ou indiretamente;  

g) a capacitação dos recursos humanos envolvidos em 
atividades relacionadas com o gerenciamento de resíduos sólidos, 

inclusive a proteção e a assistência à saúde física e mental do 
trabalhador envolvido na operação dos serviços de limpeza urbana;  
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h) o desenvolvimento, a apropriação, a adaptação, o 

aperfeiçoamento e o uso efetivo de tecnologias adequadas ao 
gerenciamento de resíduos sólidos;  

i) a divulgação de informações de interesse à proteção do meio 

ambiente relativas aos produtos comercializados e aos serviços 
prestados, especialmente declaração de composição e de riscos, bem 

como análise do ciclo de vida, rotulagem e certificação; 
j) o estímulo à cooperação nos níveis internacional, 

interestadual e intermunicipal visando à solução de problemas 
relativos aos resíduos sólidos;  

k) a implementação de ações de educação ambiental, em 
especial as relativas a padrões sustentáveis de consumo;  

l) a adoção de soluções locais ou regionais no encaminhamento 
dos problemas relativos ao acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos;  

m) a valorização dos resíduos sólidos, por meio da reciclagem 
de seus componentes, recuperação energética ou tratamento para 

fins de compostagem; 

n) o estímulo à implantação de unidades de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, observando-se a política de 

integração federativa. 
Art. 11. São instrumentos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos:  
I- o sistema integrado de informações estatísticas, voltado à 

sistematização de dados relativos às várias modalidades de ações no 
campo dos resíduos sólidos, incluído os propiciados pelo Cadastro 

Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  
II- o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos; 

III- a definição de indicadores, para o estabelecimento de 
padrões, visando a gestão de resíduos sólidos;  

IV- o estabelecimento de metas e prazos para cumprimento 
desta Lei; V - a cooperação técnica, científica e financeira; 

VI- os Fundos Nacional, Distrital e Municipais de Resíduos 

Sólidos, com suas programações orientadas para a produção, 
instalação e operação de sistemas e processos, para a criação, 

absorção ou adequação de tecnologias e para iniciativas de educação 
ambiental, em consonância com as prioridades definidas pela lei de 

diretrizes orçamentárias do exercício;  
VII- o fomento ao desenvolvimento de pesquisa de tecnologias 

adaptadas às necessidades e especificidades locais, destinadas à 
produção, instalação e operação de sistemas e processos, 

objetivando a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos 
sólidos;  

VIII - os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos; 
 IX - o controle e a fiscalização;  

X - as sanções penais e administrativas ;  
XI - a educação ambiental;  
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XII - o sistema de coleta, beneficiamento, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos;  
XIII - a instituição, quando decidido pelo Município ou pelo 

Distrito Federal, de valores de custeio e remuneração para o conjunto 

dos serviços de limpeza urbana. 
    

Capítulo III  
DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDO  

 
Seção I  

DISPOSIÇÕES GERAIS   
 

Art. 12. O gerenciamento de resíduos sólidos tem por 
finalidade:  

I- a redução da quantidade e nocividade dos resíduos gerados, 
por meio da implantação de medidas especificadas em normas 

regulamentadoras editadas pela autoridade ambiental competente, 
bem como pela autoridade municipal ou do Distrito Federal;  

II- a reutilização, a recuperação ou a reciclagem de resíduos 

que não puderem ser evitados;  
III- a disposição final realizada de maneira a assegurar a 

proteção ao meio ambiente e à saúde pública. 
Art. 13. Os sistemas de gerenciamento de resíduos da limpeza 

urbana, de resíduos especiais e de resíduos perigosos serão objeto, 
conforme disposto nesta Lei e em regulamento editado pela 

autoridade ambiental competente, de: 
I - Plano Municipal ou Distrital de Gerenciamento de Resíduos 

Urbanos;  
II - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais; e  

III- Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos. 
§ 1° - Os planos de gerenciamento que trata este artigo serão 

regulamentados pela autoridade ambiental competente e deverão 
contemplar, além dos princípios estabelecidos nesta Lei, no mínimo o 

quanto segue:  

I - a origem, a caracterização e a quantidade de resíduos 
gerados;  

II- os procedimentos a serem adotados na segregação, coleta, 
classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, conforme a 
classificação dos resíduos, indicando-se os locais e condições onde 

essas atividades serão implementadas;  
III- as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no 

caso de situações de manuseio incorreto ou acidentes obedecida a 
legislação específica aplicável;  

IV- a designação do responsável técnico pela elaboração e 
execução do plano, além da obrigatoriedade de apresentação da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pela entidade 
profissional competente do local da execução; 
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V- a indicação do projeto básico, acompanhado de planilha 

orçamentária;  
VI - o prazo para a destinação final dos resíduos; 

§ 2º - O Plano Municipal ou Distrital de Gerenciamento de 

Resíduos Urbanos deverá contemplar padrões mínimos de qualidade 
dos serviços a serem ofertados aos usuários, inclusive no que se 

refere à garantia do atendimento à população de baixa renda. 
§ 3°- Os Municípios ou o Distrito Federal, em conformidade com 

o zoneamento ambiental e o Plano Diretor se houver, indicarão, 
ouvidas as autoridades ambientais competentes, as áreas adequadas 

para o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos, de forma 
a: 

I- preservar o meio ambiente; 
II- impedir a contaminação dos recursos hídricos;  

III- impedir a drenagem de líquidos originados dos resíduos 
sólidos para os corpos d'água superficiais; 

IV- localizar-se em posição favorável no que diz respeito aos 
ventos dominantes, a fim de impedir o transporte de poeira e gases e 

a propagação de ruído excessivo para as áreas urbanizadas;  

V- garantir a segurança e a proteção à saúde pública. 
Art. 14. Os Planos Municipais ou Distrital de Gerenciamento de 

Resíduos Urbanos, os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Especiais e os Planos de Gerenciamento de Resíduos Perigosos, serão 

submetidos à analise das autoridades ambientais competentes. 
Parágrafo único - Autoridades ambientais competentes fixarão 

metas e prazos para o cumprimento do disposto no caput. 
Art. 15. A definição das hipóteses de dispensa do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais caberá, de forma 
justificada e nos termos das normas regulamentadoras, à autoridade 

ambiental competente. 
Art. 16. Os Planos Municipais ou Distrital de Gerenciamento de 

Resíduos Urbanos, os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Especiais e os Planos de Gerenciamento de Resíduos Perigosos, 

deverão ser disponibilizados às autoridades públicas competentes 

para fins de fiscalização, registro e estatística. 
Art. 17 . É vedado:  

I - o lançamento de resíduos sólidos in natura a céu aberto, em 
áreas urbanas ou rurais; 

II - a queima de resíduos sólidos a céu aberto ou em 
instalações, caldeiras ou fornos;  

III - o lançamento de resíduos sólidos no mar, em terrenos 
baldios, margens de vias públicas, sistemas hídricos, praias, 

cavidades subterrâneas, áreas erodidas e poços ou cacimbas, mesmo 
que abandonados e em áreas de preservação permanente;  

IV - o lançamento de resíduos sólidos em sistemas de redes de 
drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade, gás, telefone e 

similares;  
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V - o tratamento e disposição final de resíduos sólidos em áreas 

de segurança aeroportuária;  
VI – a catação de resíduos sólidos nos locais de disposição final;  

VII – a utilização de resíduos sólidos para fins de alimentação 

animal, sem o prévio e adequado tratamento. 
Parágrafo único - Ressalvam-se nos incisos I, II e III as áreas 

ou empreendimentos especialmente licenciados para essas 
finalidades. 

 
Seção II  

DAS RESPONSABILIDADES  
 

Art. 18. Os geradores de resíduos sólidos são responsáveis pelo 
seu gerenciamento, nos termos desta Lei e das demais disposições 

específicas aplicáveis. 
Parágrafo único - O transporte de resíduos sólidos deverá ser 

realizado com estrita obediência das normas pertinentes. 
Art. 19. Ressalvadas as hipóteses de responsabilidade exclusiva 

dos geradores de resíduos previstas nesta Lei, cabe aos fabricantes 

ou importadores de produtos que gerem resíduos sólidos especiais a 
co-responsabilidade com o Poder Público e com o consumidor final, 

relativamente à implantação de sistemas de retorno e gerenciamento 
desses resíduos, individualmente ou por meio de apoio a sistemas 

públicos existentes. 
Art. 20. O Poder Público é responsável pela implementação das 

ações de gerenciamento dos resíduos sólidos de fonte não específica, 
observando-se a responsabilidade compartilhada prevista no art. 19. 

Art. 21. O responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos 
especiais ou comuns, salvo disposição legal específica em contrário, 

poderá contratar terceiros para a execução de quaisquer das etapas 
do processo de gerenciamento de seus resíduos, os quais deverão 

estar devidamente licenciados pela autoridade ambiental competente. 
§1º - A autoridade, ambiental competente disciplinará o 

licenciamento das pessoas físicas ou jurídicas cujas atividades 

estejam enquadradas na prestação de serviços de gerenciamento dos 
resíduos sólidos previstos no caput. 

§2º - A contratação prevista neste artigo deve estar expressa e 
detalhadamente prevista no Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Especiais ou nos Planos Municipal ou Distrital de 
Gerenciamento de Resíduos Urbanos, a serem submetidos à 

apreciação da autoridade ambiental competente, nos termos desta 
Lei. 

Art. 22. A pessoa física ou jurídica contratada para a execução 
de quaisquer das etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

especiais ou comuns, bem como os geradores desses resíduos, é co-
responsável pelos atos praticados no exercício de sua atividade. 

Parágrafo único - A contratação não licenciada pela autoridade 
ambiental competente, ou sem a expressa e detalhada previsão no 



46 
 

respectivo Plano de Gerenciamento, devidamente aprovado, acarreta 

a responsabilização solidária de tantos quanto da relação jurídica 
tenham participado. 

Art. 23. As pessoas obrigadas a manter sistemas de 

gerenciamento de resíduos sólidos deverão prever, nos respectivos 
Planos de Gerenciamento, mecanismos que favoreçam a redução de 

volume, a reutilização, a valorização e a minimização de eventuais 
impactos ao meio ambiente. 

Art. 24. O disposto nesta Subseção aplica-se, no que couber, ao 
Poder Público e aos por ele contratados. 

 
Seção III  

DOS RESÍDUOS URBANOS 
 

Art. 25. O Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pelo 
planejamento e execução com regularidade e continuidade da 

limpeza urbana, exercendo a titularidade dos serviços em seus 
respectivos territórios, independentemente dos serviços serem 

prestados de forma indireta. 

§ 1º - Os serviços de limpeza urbana, passíveis de contratação 
ou delegação à particular nos termos da lei classificam-se em:  

I- serviços essenciais divisíveis: os serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de lixo oriundo de fontes 

identificáveis;  
II- serviços essenciais indivisíveis: os serviços gerais de limpeza 

urbana correlatos à manutenção da saúde pública e preservação 
ambiental para remoção, transporte, tratamento e disposição final do 

lixo oriundo de fontes dispersas;  
III - serviços complementares: os demais serviços de limpeza e 

conservação urbana entre os quais os realizados com finalidades 
urbanísticas. 

§ 2º - A prestação dos serviços mencionados no § 1º deverá 
adequar-se às peculiaridades e necessidades definidas pelo Distrito 

Federal ou pelo Município, nos Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos. 
§ 3º - Os critérios de divisibilidade dos serviços, para efeitos de 

cobrança da taxa de limpeza urbana, serão fixados com base, dentre 
outros, nos seguintes indicadores:  

I- a classificação dos serviços, nos termos do parágrafo único 
do art. 27;  

II- a correlação com o consumo de outros serviços públicos; 
III- a quantidade e freqüência dos serviços prestados; IV- 

avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada 
região geográfica homogênea. 

Art. 26. Para atender ao custo da implantação e operação dos 
serviços de limpeza urbana, o Distrito Federal e o Municípios poderão 

instituir taxa de limpeza urbana (taxa de coleta de lixo). 
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Art. 27. São considerados usuários dos serviços de limpeza 

urbana:  
I - a pessoa física ou jurídica que gerar resíduos ou auferir 

efetivo e imediato ou mediato proveito, decorrente da prestação dos 

serviços de limpeza urbana, na condição de proprietário, condômino, 
titular do domínio útil ou possuidor, direto ou indireto e a qualquer 

título, de imóvel ou condomínio situado em via ou logradouro 
atendido pelos serviços de limpeza urbana;  

II- a pessoa jurídica de direito público ou privado responsável 
pela coleta e remoção do lixo, no caso de concessão dos serviços de 

tratamento e destinação final;  
III- o Distrito Federal ou o Município nos casos de concessão, 

isoladamente ou em consórcio, representando a comunidade ou parte 
dela. 

Parágrafo único. Os usuários mencionados no inciso I, serão 
individualizados em relação à geração do resíduo de origem 

identificada ou não-identificada, segundo cadastro efetuado, com 
base em fatores que determinarão o índice de classificação de cada 

um, especialmente:  

I - zoneamento da cidade em regiões geográficas homogêneas; 
e  

II - tipo de edificação, natureza e destinação do imóvel ou do 
local de exercício da atividade. 

Art. 28. Constitui obrigação dos usuários dos serviços de 
limpeza urbana, sob pena de responsabilização nos termos da lei: 

I - adotar as medidas de redução de geração de resíduos 
estabelecidas pelas normas regulamentadoras;  

II - dispor os resíduos comuns para a coleta em local acessível 
e acondicionados de forma apropriada, separando os resíduos secos 

dos resíduos orgânicos em recipientes distintos;  
III - quando o Município ou Distrito Federal dispuser de sistema 

de coleta seletiva, selecionar e acondicionar os resíduos por tipos, de 
acordo com o previsto na própria legislação local;  

IV - acondicionar os resíduos perigosos, cortantes ou 

perfurantes, em recipientes rígidos e vedados. 
§1º- É proibida a disposição, pelo usuário, para coleta pelo 

sistema público, de resíduo perigoso quando existir um sistema de 
retorno obrigatório instituído pelas normas regulamentadoras. 

§2º- Na hipótese de sistema de retorno obrigatório para 
resíduos especiais, o usuário deverá dispor os resíduos de acordo 

com o estabelecido por esse sistema. 
 

Subseção I  
DO FUNDO DISTRITAL OU MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  

 
Art. 29. Os Municípios e o Distrito Federal avaliarão a 

conveniência de implementar Fundo Distrital ou Municipal de Limpeza 
Urbana com a finalidade de assegurar a universalização do 
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atendimento, a efetividade da proteção ambiental e da saúde pública 

e para dar suporte às ações voltadas à melhoria e à manutenção dos 
serviços de limpeza urbana na área territorial de sua jurisdição, 

independentemente da modalidade adotada para sua execução. 

Art. 30. Os recursos dos fundos de limpeza urbana serão 
previstos na lei que os criar, consistindo especialmente em:  

I- recursos orçamentários do Distrito Federal ou dos Municípios;  
II- o produto da arrecadação da taxa e dos preços públicos de 

limpeza urbana;  
III- transferências da União, Estados ou de Municípios vizinhos, 

destinadas à execução de planos e ações de interesse comum, na 
área dos resíduos sólidos;  

IV- transferências destinadas à contrapartida financeira pelo 
recebimento de resíduos sólidos de Municípios vizinhos para fins de 

tratamento ou disposição final; 
V- doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras e recursos eventuais;  
VI- rendas provenientes de aplicações financeiras;  

VII- o saldo positivo do fundo, apurado em seu balanço do ano 

anterior;  
VIII- rendas provenientes da exploração de qualquer recurso, 

produto ou serviço oriundo do gerenciamento de resíduos sólidos. 
Art. 31. Na criação do fundo a que se refere o art. 29, o seu 

instituidor dará devida consideração à alternativa de realizar a sua 
administração por meio de Conselho Gestor, fixando as atribuições 

deste na própria lei que o instituir, se adotada esta opção. 
Art. 32. A programação e a aplicação dos recursos dos Fundos 

Municipais ou Distrital de Limpeza Urbana, observado o que 
estabeleçam o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, 

serão orientadas pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Urbanos, e pelo detalhamento constante da Lei Orçamentária do 

Município ou do Distrito Federal. 
 

Subseção II  

DO FUNDO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

Art. 33 - Fica criado, como fundo especial de natureza 
financeira, o Fundo Nacional de Resíduos Sólidos, com os objetivos e 

recursos estabelecidos nesta Lei. 
Art. 34- Constituem receitas do Fundo Nacional de Resíduos 

Sólidos:  
I - dotações consignadas na lei orçamentária anual e em 

créditos adicionais em consonância com as prioridades estabelecidas 
pela lei de diretrizes orçamentárias;  

II - doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, 
públicas ou privadas e por pessoas físicas; 

III - recursos derivados de acordos, ajustes, contratos e 
convênios celebrados com quaisquer entes do setor público;  
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IV- receitas provenientes das multas aplicadas em razão do 

descumprimento desta Lei;  
V- rendas provenientes de aplicações financeiras dos recursos 

do fundo;  

VI- outras receitas eventuais. 
Parágrafo único - O saldo positivo do fundo, apurado em seu 

balanço anual, será transferido para o exercício seguinte a crédito 
desse fundo. 

Art. 35 - O Fundo Nacional de Resíduos Sólidos terá seus 
procedimentos operacionais, forma de gestão e competências 

específicas definidas em regulamento. 
Art. 36 - O Fundo Nacional de Resíduos Sólidos tem por 

objetivos:  
I- a viabilização de cooperação técnica e financeira com os 

Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades públicas e privadas, 
sem fins lucrativos, em ações, projetos, ações e planos relacionados 

ao gerenciamento de resíduos sólidos; 
II - o apoio à recuperação de áreas degradadas pela disposição 

inadequada de resíduos sólidos, e cuja autoria tenha sido impossível 

apurar, para fins de responsabilidade mediante justificativa;  
III - o apoio financeiro a entes do setor público para a 

implementação de ações preventivas e corretivas no campo dos 
resíduos sólidos; 

IV- o apoio à recuperação de áreas degradadas pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos urbanos;  

V- o apoio à implementação de iniciativas de capacitação 
técnica, em todos os níveis de formação profissional para atuação em 

gestão de resíduos sólidos;  
VI- o incentivo aos estudos e pesquisas que objetivem 

quaisquer das etapas englobadas em um sistema de gestão integrada 
de resíduos sólidos. 

Art. 37 - Para receberem recursos provenientes do Fundo 
Nacional de Resíduos Sólidos, observados os imperativos fixados na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício, o Distrito Federal e os 

Municípios devem atender, também, às seguintes exigências:  
I - ter instituído sistema de coleta, com separação dos resíduos 

secos dos resíduos orgânicos e destinação final adequada de resíduos 
sólidos, há pelo menos doze meses da data de solicitação do 

benefício;  
II - ter adotado aterros sanitários ou aterros controlados, este 

último como solução intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, 
quando vier a ser executado no mesmo local do lixão;  

III - ter instituído Fundo Municipal ou Distrital de Limpeza 
Urbana;  

IV – ter adotado instrumentos legais de regulamentação e 
cobrança dos serviços de limpeza urbana e gerenciamento de 

resíduos sólidos, de maneira a apresentar disponibilidade 
orçamentária específica para suportar as despesas decorrentes das 
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unidades implantadas, como forma de assegurar a sustentabilidade 

do sistema. 
Parágrafo único - Observado o que for definido pela lei de 

diretrizes orçamentárias, os recursos do Fundo Nacional de Resíduos 

Sólidos serão destinados, preferencialmente, aos entes públicos cujas 
programações sejam executadas por meio de cooperativas, 

associações ou organizações sociais de trabalhadores que se 
dediquem à coleta de resíduos sólidos. 

 
Seção IV  

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS  
 

Art. 38. Os geradores de resíduos perigosos, que não sejam de 
natureza domiciliar, são responsáveis pelo gerenciamento desses 

resíduos, nos termos do disposto nesta Lei e na legislação específica 
aplicável. 

Art. 39. São considerados resíduos perigosos, os que, em 
função de suas características de toxidade, corrosividade, reatividade, 

inflamabilidade, patogenicidade ou explosividade, apresentem 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, conforme 
classificação elaborada pelas autoridades competentes. 

Art. 40. O gerenciamento de resíduos considerados perigosos, 
nos termos das normas específicas aplicáveis, observará as 

disposições constantes da presente Lei, além daquelas fixadas em 
legislação específica. 

Art. 41. O licenciamento pelas autoridades ambientais e de 
saúde pública competentes, bem como pelo Poder Público Municipal e 

pelo Distrito Federal, de empreendimento ou atividade que gere 
resíduos perigosos condicionar-se-á à comprovação de capacidade 

técnica para o gerenciamento desses resíduos. 
Art. 42. Os geradores e os responsáveis pelo gerenciamento de 

resíduos perigosos devem informar, anualmente, às autoridades 
competentes sobre:  

I - quantidade de resíduos produzidos, manipulados, 

acondicionados, armazenados, coletados, transportados ou tratados, 
conforme cada caso específico, assim como a natureza dos mesmos e 

sua destinação final; 
II - as medidas adotadas, com o objetivo de reduzir a 

quantidade e a periculosidade dos resíduos e de aperfeiçoar 
tecnicamente o seu gerenciamento. 

Art. 43. Fica instituído o Cadastro Nacional de Operadores de 
Resíduos Perigosos, a ser mantido pela autoridade ambiental federal 

competente. 
Art. 44. É obrigatória a inscrição dos geradores ou responsáveis 

pelo gerenciamento de resíduos perigosos no Cadastro Nacional de 
Operadores de Resíduos Perigosos. 

Art. 45. Os geradores ou responsáveis pelo gerenciamento de 
resíduos perigosos deverão elaborar e implementar Plano de 
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Gerenciamento de Resíduos Perigosos, nos termos previstos nesta 

Lei, e ainda:  
I- permitir a inspeção de suas instalações e procedimentos 

relacionados ao gerenciamento de resíduos, sempre que solicitados 

pelas autoridades competentes; 
II- quando requerido, prestar informações sobre suas 

instalações e seus procedimentos relacionados ao gerenciamento de 
resíduos às autoridades competentes;  

III- aplicar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos, na 
exata forma em que foi aprovado; 

IV - manter locais de operação, recipientes e veículos de 
transporte relacionados ao gerenciamento de resíduos perigosos 

devidamente identificados, de acordo com as normas técnicas 
pertinentes;  

V- eliminar condutas capazes de causar aumento da 
periculosidade dos resíduos ou que dificultem, de alguma forma, o 

seu gerenciamento;  
VI- manter inventário atualizado e facilmente acessível dos 

resíduos perigosos;  

VII – informar às autoridades competentes sobre qualquer 
movimentação desses resíduos, bem como acerca do cumprimento de 

cada etapa dos respectivos processos de gerenciamento, observado o 
prazo máximo de setenta e duas horas. 

VIII - informar imediatamente às autoridades competentes 
sobre a ocorrência de acidentes ou sobre o desaparecimento de 

resíduos, durante qualquer etapa do gerenciamento. 
Art. 46. Os resíduos perigosos devem ter sua gestão efetivada 

de forma diferenciada dos resíduos não perigosos, em cada fonte 
geradora e em cada etapa do gerenciamento, de acordo com as 

normas regulamentadoras. 
Art. 47. Salvo hipótese de impossibilidade técnica, os resíduos 

perigosos deverão ser reciclados. 
Art. 48. A destinação final dos resíduos perigosos deverá ser 

certificada exclusivamente pelo gerenciador que a executou. 

Art. 49. Os geradores ou responsáveis pelo gerenciamento de 
resíduos perigosos arcarão com os custos relativos a todas as suas 

etapas, incluídas os decorrentes de procedimentos específicos 
previstos nas normas regulamentadoras. 

Art. 50. Os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos 
obedecerão às disposições constantes dos acordos internacionais dos 

quais o Brasil seja signatário. 
Art. 51. A coleta e gerenciamento de resíduos perigosos, 

somente poderão ser exercidos por pessoas físicas ou jurídicas 
licenciadas pela autoridade ambiental competente para tal fim. 

§ 1º O licenciamento previsto neste artigo atenderá às 
disposições estabelecidas em regulamento próprio, editado pela 

autoridade ambiental competente. 
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§ 2º As pessoas físicas ou jurídicas que atualmente prestem 

serviços de coleta ou gerenciamento de resíduos perigosos deverão 
atender a exigência prevista no § 1º no prazo de um ano a contar da 

data de entrada em vigor desta lei. 

Art. 52. A pessoa física ou jurídica prestadora de serviços 
relacionados com a coleta e gerenciamento de resíduos perigosos 

disciplinados nesta Seção, bem como os geradores desses resíduos, 
ressalvados os domiciliares, são solidariamente responsáveis pelos 

atos praticados no exercício de suas atividades. 
Art. 53. O transporte de resíduos perigosos deverá ser realizado 

com observância às normas pertinentes, exigindo-se, sempre, 
inventário dos resíduos que estão sendo transportados. 

Art. 54. O gerador de resíduos perigosos, exceto os 
domiciliares, bem como as pessoas indicadas no art. 52, são 

solidariamente responsáveis com o transportador, relativamente ao 
cumprimento das normas de segurança a serem observadas no 

transporte de resíduos perigosos. 
Art. 55. Os produtos que gerem resíduos perigosos devem ser 

acompanhados por instruções claras e detalhadas sobre os 

procedimentos a serem tomados pelo consumidor quanto à devolução 
dos resíduos deles resultantes e os cuidados a serem tomados. 

Art. 56. Os fabricantes ou importadores de produto cuja 
embalagem seja considerada resíduo perigoso são responsáveis pelo 

seu recolhimento e destinação final, de acordo com esta Lei e 
legislação específica aplicável. 

Art. 57. Os distribuidores ou vendedores de produto cuja 
embalagem seja considerada resíduo sólido perigoso devem participar 

do sistema obrigatório de coleta, na qualidade de co-responsáveis, 
instalando, nos pontos de distribuição ou venda, postos para este fim. 

Art. 58. O disposto nesta Subseção aplica-se, no que couber, ao 
Poder Público e aos por ele contratados. 

 
Seção V  

DOS RESÍDUOS ESPECIAIS  

 
Subseção I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 59. Os resíduos mencionados nesta Seção, que não 
possuam quaisquer traços de toxidade, patogenicidade, reatividade, 

corrosividade, inflamabilidade e explosividade nos termos das normas 
pertinentes e que não resultem de processos produtivos industriais ou 

de mineração poderão ser equiparados aos resíduos comuns, de 
acordo com as disposições desta Lei, para fins de coleta pelo Poder 

Público. 
§ 1º - Na hipótese de equiparação de resíduos especiais aos 

resíduos comuns, o Município e o Distrito Federal poderão instituir 
preços públicos de limpeza urbana diferenciados, devido ao volume 
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ou a características especiais desses resíduos, bem como em razão 

da localização geográfica, que possam dificultar a operação cotidiana 
do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição 

final. 

§ 2º - Caberá ao responsável pelo gerenciamento dos resíduos 
a decisão da utilização dos serviços prestados pelo Poder Público nos 

termos deste artigo. 
  

Subseção II  
DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS E DE MINERAÇÃO  

 
Art. 60. Entende-se por resíduos industriais os provenientes de 

atividades de pesquisa e produção de bens, aqueles gerados na 
manutenção dos estabelecimentos industriais, bem como os gerados 

na atividade de mineração que não sejam classificados como 
específicos nos termos do art. 68. 

Art. 61. Entende-se por resíduos específicos da atividade de 
mineração os provenientes dos processos de pesquisa, de lavra e de 

beneficiamento ou tratamento do minério. 

Art. 62. São resíduos específicos da atividade de mineração: 
I- os resíduos de testemunhos gerados na etapa de pesquisa de 

uma jazida; 
II- os resíduos de amostras a serem utilizadas em planta piloto;  

III- os resíduos denominados fração estéril, que são aqueles 
gerados nos processos de lavra e que não apresentam viabilidade 

econômica diante das tecnologias aplicáveis;  
IV- os resíduos denominados rejeitos são aqueles gerados nos 

processos de beneficiamento ou de tratamento do minério e que, 
diante das tecnologias aplicáveis não apresentam viabilidade técnica 

econômica quanto ao seu reaproveitamento;  
V- a fração sedimento, gerada em decorrência do arraste 

superficial de sólidos nas áreas não capeadas inerentes às plantas de 
mineração. 

Art. 63. Os resíduos denominados fração estéril da mineração 

devem ter disposição final específica, mediante licença ambiental, 
obedecidas as normas das autoridades ambientais competentes. 

Parágrafo único. Os testemunhos e os resíduos de amostras a 
serem utilizados em plantas piloto, gerados na pesquisa poderão, se 

necessário, ser dispostos em conjunto com a fração estéril. 
Art. 64. Os rejeitos gerados nos processos de beneficiamento e 

de tratamento do minério, bem como os sedimentos gerados nas 
plantas de mineração, poderão ser dispostos em barragens, depósitos 

ou em lagos artificiais, construídos sob critérios estabelecidos pela 
autoridade ambiental de competência federal, ou, na ausência destes, 

em normas técnicas específicas, as quais constituem sistemas de 
controle da qualidade ambiental da mineração. 

Parágrafo único. As barragens, depósitos ou lagos artificiais a 
que se refere o caput, bem como outras alternativas de disposição 
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final que se apresentem como técnica, ambiental e economicamente 

viáveis, deverão ser licenciadas pela autoridade ambiental 
competente. 

Art. 65. Compete aos estabelecimentos industriais e de 

mineração a responsabilidade pelo gerenciamento completo de seus 
resíduos, desde a sua geração até a destinação final, incluindo: 

I - a adoção de ações destinadas à redução de resíduos na 
fonte; 

II - a separação e coleta interna dos resíduos, de acordo com 
as classes fixadas e com a periodicidade determinada em normas 

específicas, nas fontes geradoras existentes dentro do 
estabelecimento;  

III - o acondicionamento, a identificação e o transporte interno 
adequado dos resíduos, se for o caso; 

IV - a manutenção de áreas adequadas para operação e 
armazenagem dos resíduos; 

V - a apresentação dos resíduos à coleta externa, quando 
cabível, de acordo com as normas pertinentes e na forma exigida 

pelas autoridades competentes;  

VI - o transporte externo, tratamento e destinação final dos 
resíduos, na forma exigida pelas autoridades competentes. 

Art. 66. Os responsáveis pelos estabelecimentos industriais ou 
de mineração arcarão com os custos relativos a todas as etapas do 

gerenciamento de seus resíduos, incluídas as análises técnicas 
requeridas pelas autoridades competentes. 

Art. 67. Os estabelecimentos industriais e de mineração, 
deverão elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Especiais, nos termos desta Lei. 
Art. 68. As unidades geradoras de resíduos industriais devem 

buscar soluções que possibilitem a prevenção da poluição, de redução 
da geração de resíduos e efluentes a reutilização dos resíduos 

gerados, a reciclagem e a redução da periculosidade desses resíduos. 
Art. 69. As instalações industriais utilizadas para o 

processamento de resíduos serão consideradas como unidade 

receptora de resíduos, sujeitando-se às normas editadas pela 
autoridade ambiental competente. 

Art. 70. O emprego de resíduos industriais, mesmo que 
tratados reciclados ou recuperados, para utilização como adubo, 

matéria, prima ou fonte de energia, bem como sua incorporação em 
materiais, substâncias ou produtos, dependerá de prévia aprovação 

da autoridade ambiental competente. 
Parágrafo único - O interessado deverá comprovar que o 

produto resultante da utilização dos resíduos referidos neste artigo 
não implicará risco adicional à saúde pública e ao meio ambiente. 

 
Subseção III  

DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
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Art. 71. Para efeito desta Lei, são considerados resíduos de 

serviços de saúde os provenientes dos estabelecimentos prestadores 
de serviço de saúde. 

§1° - São considerados geradores de resíduos de serviço de 

saúde:  
I- os prestadores de serviço que promovam ações de 

assistência domiciliar;  
II - serviços de apoio à preservação da vida, indústrias e 

serviços de pesquisa na área de saúde;  
III- hospitais e clínicas, serviços ambulatoriais de atendimento 

médico e odontológico; IV- serviços de acupuntura e tatuagem; 
 V- serviços veterinários destinados ao tratamento da saúde 

animal;  
VI- serviços de atendimento radiológico, de radioterapia e de 

medicina nuclear;  
VII- serviços de tratamento quimioterápico;  

VIII- serviços de hemoterapia e unidades de produção de 
hemocomponentes e hemoderivados;  

IX- laboratórios de análises clínicas e de anatomia patológica;  

X- necrotérios e serviços onde se realizem atividades de 
embalsamamento e serviços de medicina legal; 

XI- cemitérios e serviços realizados com cadáveres, resíduos de 
cadáveres e ossadas;  

XII- drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação;  
XIII- estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;  

XIV- unidades de controle de zoonoses;  
XV- unidades móveis de atendimento à saúde; 

XVI- lavanderias que prestam serviços a estabelecimentos de 
saúde;  

XVII- demais serviços relacionados ao atendimento na área de 
saúde. 

§ 2º- Equiparam-se aos resíduos de serviços de saúde, para os 
efeitos desta Lei, os medicamentos vencidos ou deteriorados. 

§ 3º- As autoridades ambientais e de saúde competentes 

poderão definir em normas regulamentadoras, outros geradores de 
resíduos de serviços de saúde não contemplados no caput. 

Art. 72. Os resíduos de serviços de saúde são classificados da 
seguinte forma:  

I - grupo A - potencialmente infectantes - resíduos com a 
presença de agentes biológicos que, por suas características de maior 

virulência, infectividade ou concentração de patógenos, apresentam 
risco adicional à saúde pública; 

II- grupo B - químicos - resíduos de substâncias químicas que 
apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, em razão de 

suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade;  

III- grupo C - rejeitos radioativos – classificados e gerenciados 
de acordo com a disposição contida no art. 94 desta lei;  
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IV- grupo D – resíduos equiparados aos comuns, os que não se 

enquadram nas categorias anteriores. 
Art. 73. Compete aos serviços de saúde a responsabilidade pelo 

gerenciamento completo de seus resíduos, de acordo com as 

peculiaridades dos serviços por eles oferecidos, desde sua geração 
até a destinação e disposição final, incluindo:  

I - a adoção de iniciativas destinadas à redução de resíduos; 
II - a separação de acordo com as classes estabelecidas no 

artigo anterior e na legislação específica e coleta interna periódica 
dos resíduos nas fontes geradoras existentes dentro do 

estabelecimento;  
III - o acondicionamento, a identificação, o tratamento 

preliminar, quando couber, o transporte interno e o armazenamento 
para coleta externa dos resíduos;  

IV- a manutenção de áreas para operação e armazenagem dos 
resíduos;  

V - a apresentação dos resíduos à coleta externa, de acordo 
com as normas pertinentes e na forma exigida pelas autoridades 

ambientais e de saúde pública competentes;  

VI - o transporte externo, tratamento e destinação final dos 
resíduos, na forma prevista nas normas aplicáveis. 

Art. 74. Os resíduos de saúde potencialmente infectantes, 
quando tecnicamente viável, não poderão receber disposição final 

sem tratamento prévio que assegure a eliminação de suas 
características de patogenicidade. 

Parágrafo único - Os resíduos de saúde classificados no inciso 
IV (Grupo D) do art. 72 poderão ser equiparados a resíduos comuns, 

a critério dos Municípios e Distrito Federal, para fins de coleta pelo 
prestador dos serviços de limpeza urbana. 

Art. 75. O tratamento de resíduos de serviços de saúde 
classificados nos incisos I, II e III do art. 72 (Grupos A, B e C), 

observado o disposto nos arts 94 e 139, incisos I, II, III e IV, desta 
lei, será feito em unidades centralizadas, sob a responsabilidade do 

Município ou do Distrito Federal, ou ainda pelo próprio gerador ou por 

terceiros, desde que autorizados pelo Poder Público Municipal ou do 
Distrito Federal, bem como submetidos a licenciamento junto às 

autoridades ambientais e de saúde pública competentes. 
Art. 76. Para viabilizar a execução dos serviços indicados nos 

arts 73, VI e 74, parágrafo único, o Município e o Distrito Federal 
poderão instituir cobrança específica relativa aos serviços prestados, 

nos termo desta Lei. 
Art. 77. Em razão da quantidade ou periculosidade dos resíduos 

gerados, a autoridade de saúde pública e ambiental competentes, 
bem como o Município e o Distrito Federal, poderão exigir dos 

serviços de saúde a manutenção de sistema de gerenciamento de 
resíduos na própria unidade geradora. 

Art. 78. O importador, o fabricante e o distribuidor de 
medicamentos, bem como os prestadores de serviços de saúde, são 
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co-responsáveis pela coleta dos resíduos especiais resultantes dos 

produtos vencidos ou considerados, por decisão das autoridades 
competentes, inadequados ao consumo. 

Parágrafo único. O importador e o fabricante dos produtos 

descritos neste artigo são responsáveis pelo gerenciamento dos 
respectivos resíduos de saúde. 

Art. 79. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Especiais, elaborado nos termos previstos nesta Lei será parte 

integrante do processo a ser submetido à aprovação das autoridades 
competentes de meio ambiente e de saúde, dentro de suas 

respectivas esferas de competência, para obtenção de licenciamento 
ambiental e sanitário dos serviços de saúde, de acordo com a 

legislação local aplicável. 
Art. 80. Os resíduos perfuro-cortantes ou perfurantes deverão 

ser acondicionados em recipiente rígido, estanque, vedado e 
identificado adequadamente. 

Art. 81. É proibida a utilização de tubos de queda para o 
transporte dos resíduos de que tratam os incisos I, II e III do art. 72. 

 

Subseção IV  
DOS RESÍDUOS GERADOS NOS ESTABELECIMENTOS RURAIS  

 
Art. 82. Resíduos rurais são aqueles provenientes da atividade 

agropastoril ou demais atividades rurais, bem como os resíduos dos 
respectivos insumos. 

Art. 83. É de responsabilidade do proprietário, arrendatário ou 
ocupante do estabelecimento rural o gerenciamento dos resíduos 

neste gerados. 
Art. 84. As pessoas físicas ou jurídicas produtoras e 

importadoras de produtos destinados à atividade rural são 
responsáveis pela destinação dos resíduos especiais gerados por 

esses produtos. 
§ 1º - Consideram-se resíduos especiais da atividade rural, de 

responsabilidade do fabricante ou do importador, os insumos 

agrícolas ou os agrotóxicos e afins, de acordo com a tipificação 
estabelecida na legislação própria, vencidos, proibidos, apreendidos, 

classificados como perigosos, bem como as suas embalagens. 
§ 2º - A destinação a que se refere o caput, em qualquer de 

suas formas, abrange a reciclagem ou a inertilização, obedecidas as 
normas e instruções emitidas pelas autoridades registrantes, 

fiscalizadores e sanitário-ambientais competentes. 
Art. 85. A destinação dos resíduos especiais decorrentes da 

atividade rural deverá estar prevista em Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Especiais, nos termos desta Lei. 

Art. 86. Os usuários de agrotóxicos e afins, observada 
legislação específica sobre a matéria, deverão efetuar a devolução, 

aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, das 
embalagens vazias dos produtos e dos produtos impróprios para 
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utilização ou em desuso de acordo com as instruções previstas nos 

correspondentes contratos de compra e venda ou manuais de 
utilização, sob pena de assumirem responsabilidade solidária com o 

fornecedor pelo gerenciamento desses resíduos. 

Art. 87. Aplica-se às unidades agro-industriais o disposto nas 
Seções IV e V, conforme o caso. 

 
Subseção V  

DOS RESÍDUOS DE TRANSPORTE OU PROVENIENTES DE 
PORTOS, AEROPORTOS, TERMINAIS FERROVIÁRIOS, 

RODOVIÁRIOS E PORTUÁRIOS E POSTOS DE FRONTEIRA  
 

Art. 88. Compete à administração dos portos, aeroportos, 
terminais ferroviários e rodoviários e postos de fronteira a 

responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos por eles gerados. 
Parágrafo único. As unidades geradoras de resíduos 

provenientes de portos, aeroportos, terminais ferroviários e 
rodoviários, bem como postos de fronteira, deverão elaborar e 

implementar Plano de Gerenciamento de Resíduos Especiais, nos 

termos desta Lei. 
Art. 89. Com vistas ao seu manejo, tratamento e destinação 

final como resíduos de serviços de saúde, serão como tal 
considerados os resíduos gerados a bordo de unidades de transporte:  

I- provenientes de áreas infectadas;  
II- com viajantes que apresentem anormalidades clínicas, 

compatíveis com doenças infecto-contagiosas ou transmitidas por 
vetores, definidas pelas autoridades de saúde pública competentes; 

III- os provenientes de serviços de atendimento médico, da 
respectiva unidade;  

IV- os animais mortos a bordo; 
V- as embalagens contaminadas, oriundas de produtos 

importados em geral. 
Art. 90. Os resíduos provenientes das áreas de manutenção de 

unidades de transporte, de depósitos de combustíveis, de 

armazenagem de cargas, áreas de treinamento contra incêndio ou 
similares, que apresentem risco à saúde pública ou ao meio ambiente 

devido as suas características, deverão ser gerenciados como 
resíduos perigosos, em sistemas devidamente licenciados pela 

autoridade ambiental para esse fim. 
Art. 91. As embalagens de madeira provenientes da importação 

de produtos em geral, bem como os resíduos das mesmas 
provenientes, qualquer que seja o meio de transporte utilizado, serão 

gerenciadas como resíduos perigosos, em sistemas devidamente 
licenciados pela autoridade ambiental para esse fim. 

Art. 92. O tratamento e a disposição final dos resíduos gerados 
em unidades de transporte, terminais e postos de fronteira serão 

controlados e fiscalizados pelas autoridades ambientais e de saúde 
pública competentes, de acordo com a legislação aplicável. 



59 
 

Art. 93. As cargas apreendidas por autoridade de fiscalização ou 

abandonadas nos serviços de transporte devem ser, até que se 
manifestem as autoridades competentes, consideradas como fontes 

potenciais de risco para o meio ambiente e a saúde pública. 

§ 1º- Os serviços de transporte devem manter áreas que 
permitam o armazenamento seguro das cargas referidas no caput. 

§ 2º- Ao considerarem as cargas referidas no caput como 
resíduos, as autoridades competentes de meio ambiente e, quando 

couber, as autoridades de fiscalização fazendária, devem definir 
especificamente os procedimentos a serem adotados. 

§ 3º- Respondem pelo transporte, tratamento e destinação final 
das cargas consideradas resíduos, na medida de sua contribuição 

para tal mudança de natureza da carga, o vendedor, o exportador, o 
comprador, o destinatário, o importador, o fabricante, o 

transportador, o embarcador e quem os represente, assegurado o 
direito de regresso. 

§ 4º - As despesas relacionadas ao gerenciamento das cargas 
consideradas resíduos correm exclusivamente por conta dos 

responsáveis referidos no § 3º. 

§ 5º - As despesas efetuadas pelo Poder Público devem ser 
ressarcidas pelos responsáveis referidos no § 3º. 

  
Subseção VI  

DOS RESÍDUOS RADIOATIVOS  
 

Art. 94. A classificação e o gerenciamento dos resíduos 
radioativos obedecerão às disposições e determinações das 

autoridades licenciadas competentes, à legislação específica e às 
normas estabelecidas pela autoridade nuclear federal competente. 

 
Subseção VII  

DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
 

Art. 95. Consideram-se resíduos da construção civil o entulho e 

quaisquer rejeitos ou materiais oriundos das atividades da construção 
civil de um modo geral, assim definidos e classificados em 

regulamentação. 
Art. 96. Na forma desta Lei, são responsáveis pela destinação e 

gerenciamento dos resíduos da construção civil:  
I- o proprietário do imóvel 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 ou pessoas que prestem serviços de coleta ou 
disposição de resíduos da construção civil. 

Art. 97. Os resíduos da construção civil terão disposição final 
nos locais e nas condições estabelecidos nesta Lei, em conformidade 

com as normas regulamentadoras editadas pelo Município ou pelo 
Distrito Federal. 
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Art. 98. Os geradores de resíduos da construção civil que 

possam ser, por força de profissão ou atividade continuada, 
considerados geradores habituais, deverão elaborar e implementar 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Especiais, nos termos desta Lei. 

Parágrafo Único - As autoridades ambientais competentes 
editarão normas regulamentadoras de maneira a assegurar a 

agilidade do procedimento previsto no caput, especialmente no que 
disser respeito a obra ou reforma de pequena dimensão ou de 

execução urgente. 
 

Subseção VIII  
DOS RESÍDUOS DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS 

 
Art. 99. Para efeito desta Lei, são considerados resíduos do 

comércio e de serviços os provenientes da prática dessas atividades. 
Art. 100. Compete aos comerciantes e prestadores de serviços 

o gerenciamento completo de seus resíduos, de acordo com as 
disposições desta Lei, as peculiaridades das atividades por eles 

exercidas e as normas regulamentadoras editadas para tal fim. 

Parágrafo único - O gerenciamento de resíduos previsto neste 
artigo deverá ser objeto de Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Especiais, elaborado nos termos previstos nesta Lei. 
Art. 101. Em razão da quantidade ou eventual periculosidade 

dos resíduos gerados, as autoridades ambientais e de saúde pública 
competentes, bem como o Município e o Distrito Federal, 

justificadamente, poderão exigir que o estabelecimento comercial ou 
de serviço mantenha sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

na própria unidade geradora. 
 

Subseção IX  
DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS 

A USO PELO CONSUMIDOR  
 

Art. 102. Consideram-se resíduos tecnológicos os provenientes 

da indústria de informática ou automotiva, os eletroeletrônicos, de 
comunicação e outros que, nos termos de norma regulamentadora, 

após o encerramento de sua vida útil, por suas características, 
necessitem de destinação final específica. 

Art. 103. Além das demais disposições aplicáveis, os fabricantes 
ou importadores são co-responsáveis com o Poder Público e com o 

usuário final pelo gerenciamento dos produtos tecnológicos 
descartados, bem como por seus resíduos, que necessitem de 

disposição final específica, sob pena de causar danos ao meio 
ambiente e à saúde pública. 

Parágrafo único- A responsabilidade do usuário final é limitada 
à devolução do resíduo, de acordo com o sistema obrigatório de 

retorno instituído pela norma regulamentadora. 
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Art. 104. Para o cumprimento do artigo anterior, observado o 

disposto em norma regulamentadora, será avaliada e disciplinada 
pela autoridade ambiental competente a necessidade de implantação, 

pelo fabricante, importador ou distribuidor, em conjunto com o Poder 

Público e a efetiva participação da sociedade, de sistema de retorno 
obrigatório de produtos tecnológicos e dos resíduos dessa natureza 

após o uso dos produtos pelo consumidor ou após o reconhecimento 
dos produtos como impróprios para utilização. 

Art. 105. Na implantação, pelo fabricante ou importador, de 
sistema obrigatório de coleta e retorno de produtos ou resíduos 

tecnológicos, os distribuidores e os pontos de venda são obrigados a 
recebê-los em depósito. 

Art. 106. Os fabricantes ou importadores dos produtos 
tecnológicos devem elaborar e implementar Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos Especiais, nos termos desta Lei. 
 

Subseção X  
DOS PNEUMÁTICOS  

 

Art. 107. Os fabricantes e importadores de pneumáticos são 
responsáveis pelo gerenciamento dos respectivos resíduos, nos 

termos desta e das normas específicas editadas pelas autoridades 
ambientais competentes. 

Art. 108. Observado o disposto em norma regulamentadora, e 
por decisão fundamentada da autoridade ambiental competente, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e pontos de venda de pneus 
instituirão sistema de coleta de pneus usados. 

Art. 109. Os fabricantes e os importadores de pneus poderão 
criar centrais de recepção, localizadas e instaladas de acordo com as 

normas ambientais, urbanísticas e de uso do solo, para 
armazenamento temporário e posterior destinação final 

ambientalmente segura e adequada de pneus inservíveis. 
Art. 110. Os órgãos ambientais federais competentes deverão 

editar normas pertinentes à gestão de resíduos sólidos de 

pneumáticos, de maneira a enquadra-la nos padrões estabelecidos 
nesta Lei, além daqueles que já lhes sejam aplicáveis. 

 
Subseção XI 

DOS RESÍDUOS DE EXPLOSIVOS E ARMAMENTOS  
 

Art. 111. Normas regulamentadoras federais tratarão da gestão 
de resíduos sólidos provenientes de armamentos, explosivos e fogos 

de artifício, de maneira a enquadrá-las nos padrões estabelecidos 
nesta Lei. 
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Subseção XII  

DAS EMBALAGENS  
 

Art. 112. Consideram-se resíduos de embalagem, para os fins 

previstos nesta Lei, todos os materiais descartados após o uso e que 
tenham sido, confeccionados ou utilizados para conter, proteger, 

transportar, armazenar e apresentar mercadorias, desde matérias-
primas até produtos acabados, independentemente de suas 

dimensões e características. 
§ 1º - Todos os artigos descartáveis, utilizados para os mesmos 

fins, são considerados embalagens. 
§ 2º - As embalagens são caracterizadas em:  

I - embalagens de venda ou embalagens primárias, concebidas 
com o objetivo de constituir uma unidade de venda ao fabricante de 

um produto ou do consumidor final;  
II - embalagem agrupada ou embalagem secundária, concebida 

com o objetivo de constituir, no ponto de venda, uma agrupagem de 
determinado número de unidades, quer estas sejam vendidas como 

tal, quer sejam apenas utilizadas como meio de organização no ponto 

de venda. Este tipo de embalagem pode ser retirado do produto sem 
afetar as suas características;  

III - embalagem de transporte ou embalagem terciária, 
concebida com o objetivo de facilitar a movimentação e o transporte 

de uma série de unidades de venda ou embalagens grupadas, a fim 
de evitar danos físicos durante a movimentação e o transporte. 

§ 3º - Os resíduos de embalagens não abrangem os resíduos de 
produção. 

Art. 113. Em dois anos a contar da data de entrada em vigor 
desta Lei, somente poderão ser colocadas no mercado embalagens 

que preencham os seguintes requisitos essenciais:  
I- as embalagens devem ser fabricadas de forma a que o 

respectivo peso e volume não excedam o necessário para manter 
níveis de segurança, higiene e aceitação adequados ao produto 

embalado e ao consumidor, de maneira a reduzir a futura geração de 

resíduos;  
II- as embalagens devem ser concebidas, produzidas e 

comercializadas de forma a permitir a sua reutilização, valorização, 
ou reciclagem e a minimizar o impacto sobre o meio ambiente;  

III- as embalagens devem ser fabricadas de modo a minimizar 
a presença de substâncias nocivas e outras substâncias ou matérias 

primas perigosas, de acordo com o disposto em normas 
regulamentadoras emitidas pelas autoridades ambientais e sanitárias 

competentes. 
Art. 114. Normas regulamentadoras emitidas pelas autoridades 

federais competentes disporão, especial mas não exclusivamente, 
sobre: 

I- critérios e metodologias de análise do ciclo de vida da 
embalagem;  
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II- métodos de medição e verificação da presença de metais 

pesados e de outras substâncias perigosas na embalagem e sua 
libertação no produto embalado e no meio ambiente;  

III- critérios referentes à existência de um teor mínimo de 

material reciclado nas embalagens;  
IV- critérios a adotar quanto aos métodos de reciclagem, de 

maneira a impedir que matérias primas com processos de reciclagem 
incompatíveis sejam agregadas de forma indissociável;  

V- critérios a adotar quanto aos métodos de compostagem e ao 
composto produzido;  

VI- critérios a adotar quanto à marcação das embalagens. 
Art. 115. Normas regulamentadoras emitidas pelas autoridades 

federais competentes disciplinarão os limites dos níveis de 
concentração de chumbo, cádmio, mercúrio cromo hexavalente e 

outras substâncias consideradas perigosas presentes nas embalagens 
ou nos componentes de embalagens, tendo em conta o potencial de 

poluição ambiental existente no processo produtivo e o risco de seu 
desprendimento e contaminação dos produtos embalados. 

Art. 116. São co-responsáveis com o Poder Público pelo 

gerenciamento dos resíduos de embalagens:  
I- o fabricante e o importador da embalagem quando esta 

constituir produto de venda específico e independente, com utilidade 
própria, colocado à disposição do consumidor; 

II- o utilizador da embalagem ou envasador, quando esta 
constituir veículo necessário ao acondicionamento do produto 

fabricado;  
III- o usuário final, em relação ao cumprimento das normas 

regulamentadoras instituídas para fins de descarte ou devolução da 
embalagem ou resíduo de embalagem. 

Art. 117. Na hipótese de embalagem caracterizada como 
veículo necessário ao acondicionamento do produto, o fabricante ou 

importador e o utilizador ou envasador são co-responsáveis com o 
Poder Público pelo gerenciamento da coleta e retorno da embalagem 

ou resíduo de embalagem. 

Art. 118. O fabricante ou importador e o utilizador ou 
envasador de embalagem deverão elaborar Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos Especiais, nos termos desta Lei . 
Art. 119. O fabricante ou o importador e o utilizador ou 

envasador são obrigados a receber, em retorno, embalagens ou 
resíduos de embalagens por eles fabricados ou utilizados, desde que 

contempladas em sistema de retorno obrigatório e isentas de 
contaminação não oriunda das embalagens ou produtos embalados 

originariamente. 
Art. 120. De acordo com o disposto em normas 

regulamentadoras, os fabricantes ou importadores de embalagens 
deverão instituir e implantar sistemas que garantam: I- a 

recuperação ou a coleta das embalagens usadas ou dos resíduos de 
embalagens gerados pelos consumidores dos produtos embalados, de 
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forma a dar-lhes destinação adequada, nos termos desta Lei; II- a 

reutilização e a valorização, incluindo a reciclagem das embalagens 
ou dos resíduos de embalagens recolhidos, a fim de atingir os 

objetivos definidos nesta Lei . 

Art. 121. Na hipótese de obrigatoriedade de implantação de 
sistemas de coleta e retorno de embalagens ou resíduos de 

embalagens, os distribuidores e os pontos de venda ficam obrigados 
a receber, também em depósito, tais embalagens ou resíduos de 

embalagens, de acordo com o disposto em norma regulamentadora. 
Art. 122. Em um ano a contar da data de vigência desta Lei , os 

fabricantes ou importadores de embalagens assegurarão que os 
utilizadores ou envasadores, distribuidores, pontos de venda e, em 

especial os consumidores de embalagens, disponham de informações 
necessárias sobre:  

I- os sistemas de recuperação, coleta e valorização da 
embalagem; 

II- a possibilidade de contribuírem para reutilização, valorização 
e reciclagem da embalagem e dos resíduos de embalagens; e  

II- o significado das marcações nas embalagens existentes 

no mercado;  
Art. 123. Em um ano a contar de data de entrada em vigor 

desta Lei, visando facilitar a coleta, reutilização e valorização, 
incluindo a reciclagem, as embalagens fabricadas deverão indicar a 

natureza dos materiais utilizados em sua produção, para efeitos de 
identificação e classificação. 

§ 1º - A marcação adequada será aposta na própria embalagem 
ou no rótulo, devendo ser claramente visível e de fácil leitura e deve 

ter uma duração adequada, inclusive depois da abertura da 
embalagem. 

§ 2º - Norma regulamentadora disciplinará a marcação das 
embalagens. 

Art. 124. Visando assegurar o cumprimento desta Lei, normas 
regulamentadoras disciplinarão metas mínimas de reciclagem ou de 

retornabilidade de embalagens, a serem observadas pelos 

fabricantes, importadores e pelos utilizadores ou envasadores de 
embalagens. 

Art. 125. As autoridades ambientais competentes fiscalizarão o 
cumprimento, pelos distribuidores e pontos de venda, dos 

percentuais de retornabilidade de embalagens fixados nos termos do 
artigo anterior, preservando as seguintes situações específicas, por 

meio de regulamentação:  
I - eventos e apresentações públicas - deverão comercializar 

cervejas, refrigerantes e demais bebidas carbonatadas, bem como 
água, predominantemente em recipientes descartáveis;  

II - bares, restaurantes, lanchonetes, e padarias - deverão 
comercializar cervejas, refrigerantes e demais bebidas carbonatadas, 

bem como água, predominantemente em vasilhames retornáveis. 
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Art. 126. Na hipótese de obrigatoriedade de sistemas de coleta 

e retorno de embalagens ou resíduos de embalagens, os fabricantes 
ou importadores através dos distribuidores e pontos de venda, 

poderão remunerar financeiramente as embalagens e os resíduos de 

embalagens retornados pelo consumidor, baseados em critérios 
objetivos, uniformes e publicamente divulgados. 

Art. 127. O Poder Público promoverá o incentivo a:  
I- sistemas de reutilização de embalagens em moldes que 

respeitem o ambiente e as normas de saúde pública;  
II- uso de materiais provenientes de resíduos de embalagens 

reciclados para o fabrico de embalagens e outros produtos. 
 

Subseção XIII 
DO LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO  

 
Art. 128. Para efeitos desta Lei, a expressão "lodo de estação 

de tratamento" inclui o lodo primário, o lodo biológico aeróbio não 
estabilizado, o lodo biológico aeróbio estabilizado e o lodo biológico 

anaeróbio. 

Parágrafo único. Quando o lodo possuir as características 
adequadas para sua utilização como insumo agrícola, poderá ser 

denominado de biossólido. 
Art. 129. Os detentores ou exploradores de sistemas de 

tratamento de efluentes, de serviços de coleta e tratamento de água 
e de esgotos, são responsáveis pelo gerenciamento do lodo produzido 

em seus processos de tratamento, incluindo alternativa de disposição 
final, organizado por um Plano de Gerenciamento de Resíduo 

Especial, a ser elaborado nos termos definidos nesta Lei para os 
planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Art. 130. O licenciamento ambiental de sistemas de tratamento 
de água e esgotos somente será concedido mediante apresentação de 

alternativa técnica detalhada de disposição final adequada para os 
resíduos gerados nestes sistemas, definida no Plano de 

Gerenciamento de Resíduo Especial. 

Art. 131. A seleção de sistemas de tratamento deverá 
privilegiar sempre que possível, alternativas técnicas que apresentem 

pequena produção de lodo. 
Art. 132. As empresas e os gestores de serviços de coleta e 

tratamento de água e de esgoto que operem sistemas que não 
possuam definição de alternativa de disposição final do lodo, terão o 

prazo de um ano para adequarem-se ao disposto nesta Subseção. 
Art. 133. As autoridades ambientais competentes deverão 

diligenciar para que, sempre que possível, as alternativas de 
disposição final através da reciclagem sejam estimuladas. 

Art. 134. O Plano de Gerenciamento de Resíduo Especial de 
Lodo deve conter, no mínimo, o seguinte: 

I- estimativa de produção e qualidade do lodo auditada por 
laboratório credenciado pelo sistema de metrologia nacional;  
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II- diagnóstico da estrutura disponível para gestão do lodo nas 

estações de tratamento de esgoto e de águas residuárias;  
III- adequações na estrutura das estações de tratamento de 

água e de esgoto para viabilizar o gerenciamento adequado do lodo, 

tais como área de armazenagem, sistemas de estabilização, secagem 
e higienização; 

IV- alternativa de disposição final, incluindo o sistema de 
transporte do lodo, quando a disposição final não for efetuada na 

própria estação; 
V- definição do sistema de automonitoramento da qualidade do 

lodo gerado e dos impactos potenciais da alternativa de disposição 
final adotada. 

Art. 135. A utilização agrícola de lodo de estações de 
tratamento, observado o disposto em normas regulamentadoras, 

somente poderá ser realizada quando:  
I- os níveis de metais pesados e outros contaminantes sejam 

compatíveis com a aplicação no solo;  
II- composição química possibilitar melhorias nas condições 

físicas e químicas do solo;  

III- os agentes patogênicos estiverem em número que não 
apresentem riscos sanitários aos produtores rurais e aos 

consumidores dos produtos agrícolas produzidos com o uso do lodo. 
Art. 136. O produtor de lodo é responsável pela manutenção 

das informações da qualidade do produto gerado, de forma a permitir 
a identificação das áreas onde os diferentes lotes de lodo, 

devidamente caracterizados, foram aplicados, bem como as e das 
análises de solo e após a aplicação. 

 
Capítulo IV  

DOS MÉTODOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

 
Seção I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 137. Normas regulamentadoras definirão as metodologias, 

técnicas e tecnologias a serem empregadas em sistemas de 
incineração e co-processamento, abrangendo as fases de 

implantação, operação, manutenção e desativação, levando em 
consideração a mitigação ou eliminação dos impactos ao meio 

ambiente e à saúde pública. 
Art. 138. Os sistemas de incineração e de co-processamento 

deverão possuir unidade de armazenamento temporário para 
disposição de resíduos nos casos de paralisação, manutenção ou 

monitoração da unidade de queima, além de Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos Especiais para cinzas. 
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Seção II  

DA INCINERAÇÃO  
 

Art. 139. Para instalação de sistemas de incineração devem ser 

observados os seguintes critérios para a sua localização e 
funcionamento, observado o disposto em normas regulamentadoras:  

I - preferencialmente em áreas degradadas ou já 
industrializadas;  

II - proibição de instalação em áreas comerciais e residenciais;  
III - utilização de tecnologia que atenda as normas e preceitos 

de segurança industrial, meio ambiente e saúde ocupacional;  
IV - utilização de câmaras de combustão em conformidade com 

as disposições editadas pela autoridade ambiental competente;  
V – utilização de câmara de combustão secundária ou sistema 

de queima secundária, com temperatura superior a 1.200ºC (um mil 
e duzentos graus centígrados), para incineração de resíduos 

potencialmente geradores de dioxinas;  
V - adequação do processo de incineração à natureza dos 

resíduos;  

VI - proibição de reaproveitamento de calor;  
VII - possibilidade de valorização energética, sempre que 

tecnológica e economicamente viável. 
Art. 140. É proibida a queima de resíduos sólidos a céu aberto, 

salvo hipótese de emergência sanitária, observado o disposto em 
norma regulamentadora. 

Art. 141. Os gases de combustão, vapores, particulados e 
cinzas emitidos na saída da chaminé dos incineradores e os efluentes 

líquidos, devem observar os valores limites de emissão estabelecidos 
em norma regulamentadora, e deve se avaliar tais emissões de 

acordo com calendário previsto nessa norma. 
Parágrafo único - A avaliação deve ser executada por 

laboratório ou entidade credenciada para tal fim pelo Sistema 
Nacional de Metrologia, Normalização e Certificação de Qualidade. 

Art. 142. Norma regulamentadora disciplinará metas de 

diminuição e, quando viável, de eliminação definitiva de substâncias 
químicas nocivas ao meio ambiente e à saúde pública presentes ou 

geradas em sistemas de incineração. 
Art. 143. Os sistemas de incineração somente poderão operar, 

durante todo o período de funcionamento, sob a supervisão de um 
responsável técnico, previamente indicado, cujas atribuições serão 

fixadas norma regulamentadora. 
Art. 144. Os responsáveis pela instalação e operação de 

sistemas de incineração devem apresentar Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA relativo à instalação, operacionalização e desativação 

de suas unidades. 
Art. 145. Os resíduos recebidos pela unidade de incineração 

devem ser documentados, por meio de registro, do qual conste sua 
origem e caracterização, nos termos desta Lei. 
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Art. 146. O processo de licenciamento de unidades de 

incineração, caracterizadas como novas unidades de acordo com esta 
Lei, somente poderá ser iniciado mediante a verificação prévia da 

disponibilidade de recursos técnicos e da comprovação, conforme o 

caso, do estrito cumprimento ao disposto nesta Lei e nas normas que 
a regulamentam. 

 
Subseção I 

DA INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS  
 

Art. 147. Os sistemas de incineração de resíduos industriais 
devem observar, além do disposto para sistemas de incineração em 

geral, a necessidade de registro das seguintes informações acerca 
dos resíduos industriais e misturas de resíduos recebidas:  

I - origem e processo produtivo do gerador; 
II - quantidade de resíduo a ser incinerado;  

III - quantificação dos parâmetros relativos ao poder calorífico, 
cinzas e, quando couber, metais, halogênios ou compostos 

halogenados;  

IV - composição química e características físico-químicas do 
resíduo e dos gases resultantes da combustão, que comprovem sua 

compatibilidade com as condicionantes da licença de operação;  
V - incompatibilidade com outros resíduos;  

VI - métodos de amostragem e análise utilizados, com os 
respectivos limites de detecção. 

Parágrafo único. No caso de mistura de resíduos, deverão ser 
prestadas, também, as seguintes informações: 

 I - porcentagem, em peso, de cada resíduo que compõe a 
mistura;  

II - descrição dos métodos utilizados na preparação da mistura. 
 

Subseção II 
DA INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

Art. 148. A instalação de sistemas de incineração de resíduos 
de serviço de saúde deve atender ao disposto em normas 

regulamentadoras, vedada a instalação em áreas integrantes dos 
complexos de saúde. 

Art. 149. Os estabelecimentos geradores de resíduos de serviço 
de saúde, que optarem pelo incineração dos resíduos, devem fazer 

constar esta opção do Plano de Gerenciamento de Resíduos Especiais 
previsto nesta Lei. 

Art. 150. Os resíduos de serviços de saúde recebidos pelo 
sistema de incineração deverão ser documentados por meio de 

registro dos dados da fonte geradora, contendo, no mínimo, 
informações relativas à data de recebimento, quantidade e 

classificação dos resíduos quanto ao grupo a que pertencem, em 
conformidade com as normas específicas editadas para tal fim. 
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Art. 151. Os resíduos de serviços de saúde, quando suscetíveis 

à incineração, devem obedecer, segundo a classificação fixada no art. 
72, além do disposto em normas regulamentadoras, o seguinte:  

I - resíduos do grupo "A" - devem ser destinados a sistemas 

especialmente licenciados para este fim, depois de esgotadas todas 
as demais formas de tratamento e de disposição final;  

II - resíduos do grupo "B" - devem ser submetidos às condições 
específicas de tratamento térmico para resíduos de origem industrial;  

III - resíduos do grupo "D" - devem ser enquadrados nas 
condições específicas de tratamento térmico para resíduos sólidos 

urbanos, depois de esgotadas todas as demais formas de tratamento 
e de disposição final disponíveis;  

 
Subseção III  

DA INCINERAÇÂO EM CREMATÓRIOS  
Art. 152. Todo sistema crematório deve ter, no mínimo, câmara 

de combustão e câmara secundária para queima dos voláteis, cujas 
condições de operação, limites e parâmetros técnicos de 

funcionamento serão determinados em normas regulamentadoras. 

Art. 153. Os corpos, fetos ou as peças anatômicas, recebidos no 
crematório, deverão ser processados no prazo máximo de oito horas. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de processamento no prazo 
estabelecido no caput, os corpos, peças ou fetos deverão ser 

mantidos em equipamento com refrigeração adequada. 
Art. 154. A urna funerária, utilizada em crematórios, deverá ser 

de papelão ou madeira, isenta de tratamento, pintura, adereços 
plásticos e metálicos, à exceção dos casos em que urnas lacradas 

sejam exigidas por questões de saúde pública ou emergência 
sanitária. 

Art. 155. O sistema crematório não poderá iniciar sua operação 
antes da realização do teste de queima, obedecidos os critérios 

fixados nesta e pela autoridade ambiental competente. 
 

Seção III 

DO CO-PROCESSAMENTO  
 

Art. 156. As instalações onde se realizam atividades de co-
processamento devem dispor de áreas adequadas para recepção, 

armazenamento temporário e manipulação segura dos resíduos. 
Parágrafo único - As instalações mencionadas no caput deste 

artigo são consideradas unidades receptoras de resíduos, e como tal, 
sujeitas a licenciamento pelas autoridades ambientais competentes. 

 
Seção IV  

DOS ATERROS  
 

Art. 157. Os aterros devem ser classificados de acordo com os 
critérios estabelecidos em norma regulamentadora e os resíduos, 
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devidamente classificados quanto à natureza, somente poderão ser 

encaminhados para um aterro de classificação correspondente. 
Art. 158. Norma regulamentadora federal deve definir uma 

estratégia nacional de redução da fração orgânica dos resíduos 

biodegradáveis dos resíduos em aterros sanitários, com o objetivo de 
estimular as medidas de reciclagem, compostagem, produção de 

biogás e valorização de materiais para produção de energia. 
Art. 159. Os aterros sanitários devem fazer parte dos sistemas 

de limpeza urbana. 
Art. 160. Não serão aceitos em aterros sanitários os seguintes 

resíduos:  
I- resíduos líquidos;  

II- resíduos que, em condições de aterro, sejam explosivos, 
corrosivos, oxidantes e inflamáveis;  

III- resíduos provenientes de serviços de saúde;  
IV- resíduos sólidos que não tenham sido tratados quando esta 

medida for necessária;  
V- quaisquer outros tipos de resíduos que não satisfaçam os 

critérios de admissão em aterros sanitários determinados na 

legislação vigente. 
Art. 161. Os requisitos do pedido de licença para a operação de 

um aterro devem ser previstos em norma legal emitida pela 
autoridade ambiental competente, contemplando, no mínimo, os 

seguintes dados:  
I- identificação do requerente e, tratando-se de entidades 

distintas, do operador, os quais serão solidariamente responsáveis 
pelo empreendimento;  

II- descrição dos tipos, características e quantidade total de 
resíduos a serem depositados;  

III- capacidade proposta do local de descarga;  
IV- descrição do local, incluindo as suas características 

hidrogeológicas e sócio-ambientais em geral;  
V- métodos propostos para a prevenção e redução de poluição 

e tratamento dos efluentes; 

VI- plano de operação, acompanhamento e controle proposto;  
VII- plano de ações emergenciais para a ocorrência de 

acidentes;  
VIII- plano de encerramento, manutenção e utilização da área 

após o encerramento proposto;  
IX- garantia financeira do requerente para a execução do 

empreendimento e monitoramento ambiental após o encerramento;  
X- exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA e 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, com obrigatoriedade de 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pela 

entidade profissional competente do local de execução do aterro, 
salvo a hipótese de municípios com menos de 20.000 (vinte mil) 

habitantes, a critério da autoridade ambiental competente ;  
XI- indicação de responsável técnico para a operação de aterro;  
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XII- projeto executivo e planilha orçamentária do aterro. 

Parágrafo único. Após a concessão da licença, as informações 
deverão ser disponibilizadas às autoridades nacionais competentes e 

à comunidade – neste caso - para fins estatísticos. 

Art. 162. As autoridades ambientais competentes somente 
devem conceder licença de funcionamento para o funcionamento de 

um aterro após se certificarem, no mínimo, que:  
I- o projeto de aterro preenche as exigências da legislação 

aplicável;  
II- a gestão do aterro é de responsabilidade de uma pessoa 

física, tecnicamente competente para gerir o aterro;  
III- o aterro apresenta condições técnicas necessárias à 

prevenção de acidentes; 
IV- o projeto de aterro atende aos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos;  
V- o local foi previamente inspecionado para assegurar a sua 

conformidade com as condições pertinentes da licença. 
Art. 163. A licença de operação de aterro deve conter, no 

mínimo, as seguintes informações:  

I- a classificação do aterro;  
II- a lista dos tipos e a quantidade total de resíduos autorizados 

para fins de depósito no aterro;  
III- as condições de funcionamento, bem como os requisitos 

provisórios às operações de encerramento e de gestão posterior;  
IV- a obrigação de o responsável pelo aterro apresentar às 

autoridades competentes, anualmente, um relatório, firmado pelo 
responsável técnico, sobre os tipos e quantidades de resíduos 

depositados, bem como os resultados das ações de controle. 
Art. 164. As autoridades competentes, previamente à admissão 

dos resíduos no aterro, devem exigir que:  
I - antes da entrega, ou por ocasião desta ou da primeira de 

uma série de entregas de resíduos do mesmo tipo, o detentor ou o 
operador comprovem, por meio de documentação adequada, que os 

resíduos em questão podem ser admitidos no aterro, tendo em conta 

as condições estabelecidas na licença e os critérios de admissibilidade 
estabelecidos na legislação vigente;  

II - o operador cumpra os seguintes trâmites de admissão:  
a) verificação da documentação relativa aos resíduos;  

b) inspeção dos resíduos conforme Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos na entrada e no local de depósito e, sempre que se 

justificar, verificação da conformidade com a descrição constante da 
documentação fornecida pelo gerador;  

c) manutenção de um registro das quantidades e características 
dos resíduos depositados, com indicação da origem, data de entrega, 

produtor ou responsável pela coleta, no caso de resíduos urbanos, e 
no caso de resíduos perigosos, a indicação exata do local de 

deposição no aterro;  
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d) fornecimento de um recibo, por escrito, para cada remessa 

admitida no aterro. 
Parágrafo único. Em caso de não admissão de resíduos em 

determinado aterro, o operador deverá notificar imediatamente o fato 

às autoridades competentes. 
Art.165. Os procedimentos de controle e acompanhamento, na 

fase de operação do aterro serão disciplinados em norma 
regulamentadora e executados pela autoridade ambiental 

competente, devendo atender, no mínimo, os seguintes requisitos: 
I- o operador do aterro deverá executar um programa de 

controle e acompanhamento durante a fase de operação;  
II- o operador deverá notificar as autoridades competentes de 

quaisquer efeitos negativos significativos sobre o ambiente revelados 
pelas operações de controle e acompanhamento, devendo cumprir a 

decisão das autoridades competentes sobre a natureza das medidas 
corretivas a serem tomadas e respectivo cronograma, sendo que as 

despesas decorrentes da implantação dessas medidas serão 
custeadas pelo operador;  

III- no mínimo uma vez por ano, observado o disposto em 

norma regulamentadora, o operador deve comunicar às autoridades 
competentes, com base nos dados coligidos, todos os resultados do 

acompanhamento para demonstrar o cumprimento das condições 
constantes da licença de operação. 

Art. 166. De acordo com a respectiva licença, as autoridades 
ambientais competentes determinarão que seja dado início ao 

processo de encerramento de um aterro ou de parte de um aterro:  
I- quando estiverem reunidas as condições necessárias 

previstas na licença de operação;  
II- a pedido do operador, mediante autorização das autoridades 

competentes;  
III- por decisão fundamentada de autoridade competente. 

Art. 167. Um aterro ou parte de um aterro somente poderá ser 
considerado definitivamente encerrado após as autoridades 

competentes terem realizado uma inspeção final no local, analisado 

todos os relatórios apresentados pelo operador e comunicado 
formalmente ao operador que aprovam o encerramento, sem que se 

exima a responsabilidade do operador decorrente das condições da 
licença. 

Art. 168. Após o encerramento definitivo de um aterro, o 
respectivo operador permanecerá responsável por sua conservação, 

acompanhamento e controle na fase de manutenção, bem como 
monitoramento ambiental, durante o tempo que for exigido, de 

acordo com norma regulamentadora, tendo em conta o período de 
tempo durante o qual o aterro poderá apresentar perigo. 

Parágrafo único - O operador notificará as autoridades 
competentes sobre quaisquer efeitos negativos significativos sobre o 

ambiente revelados pelas operações de controle e implementará as 
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medidas corretivas a serem tomadas, seguindo e respectivo 

cronograma. 
Art. 169. Os aterros aos quais já tenha sido concedida uma 

licença ou que se encontrem em operação na data da promulgação 

desta só continuarão em funcionamento se, no prazo máximo de três 
anos a contar da data de publicação desta Lei, estiverem preenchidas 

as seguintes condições: 
I- no prazo de um ano a contar da data de vigência desta, o 

operador do aterro deverá preparar e submeter à aprovação das 
autoridades ambientais competentes, um plano de ordenamento do 

local que inclua as informações referidas nos arts 161 e 162 e outras 
medidas corretivas que o operador considere necessárias para dar 

cumprimento ao previsto nesta Lei e nas normas que a 
regulamentam ;  

II- após a apresentação do plano de ordenamento, as 
autoridades competentes definirão as condições de adequação do 

aterro, estabelecendo os prazos para atendimento das exigências de 
acordo com o disposto em norma regulamentadora, sob pena de 

aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

Art. 170. Os estudos de localização de um aterro devem 
considerar, no mínimo, requisitos relativos:  

I- às distâncias do perímetro do local em relação a áreas 
residenciais e recreativas, coleções hídricas e outras zonas agrícolas e 

urbanas;  
II- à existência na área de águas subterrâneas ou costeiras, ou 

unidades de conservação;  
III- aos riscos de cheias, e de desabamentos de terra; IV- à 

proteção do patrimônio natural e cultural. 
Parágrafo único. A instalação de um aterro somente poderá ser 

autorizada se as características do local, no que se refere aos 
requisitos acima mencionados ou as medidas corretivas a 

implementar, nos termos de norma regulamentadora, indicarem que 
o aterro não apresenta risco grave ao meio ambiente. 

Art. 171. Os aterros devem estar localizados e ser concebidos 

de maneira a evitar a poluição do solo, do ar, das águas subterrâneas 
e das águas superficiais, proporcionando, em tempo útil e nas 

condições necessárias, a retirada eficaz dos lixiviados, devendo a 
proteção do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais ser 

assegurada mediante o cumprimento das normas estabelecidas em 
regulamento que determinará a periodicidade da avaliação das 

condições previstas neste artigo. 
Art. 172. Nos termos de norma regulamentadora, o operador 

deve tomar as medidas adequadas para controlar a acumulação e 
dispersão dos gases de aterro. 

§ 1º - Os gases produzidos por todos os aterros que recebem 
material orgânico devem ser captados e tratados. 

§ 2º - A captação e tratamento dos gases de aterro sanitário e 
a avaliação da emissão desses gases, far-se-á com base em critérios 
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e com periodicidade a serem estabelecidos em norma 

regulamentadora, de forma a reduzir ao mínimo os efeitos negativos 
ou a deterioração do ambiente e os perigos para a saúde humana. 

§ 3º - Sempre que tecnológica e economicamente viável, os 

gases de aterro deverão ser utilizados. 
Art. 173. Os aterros devem ser concebidos de maneira que a 

poluição originada pela instalação não se disperse na via pública ou 
nos terrenos adjacentes. 

Art. 174. A deposição dos resíduos no aterro deve ser realizada 
de modo a assegurar a estabilidade da massa de resíduos e das 

estruturas associadas, especialmente no sentido de evitar 
desabamentos. 

Parágrafo único- Sempre que for criada uma barreira artificial, 
deve-se garantir que o substrato geológico, considerando a 

morfologia do aterro, é suficientemente estável para evitar 
assentamentos que possam danificar essa barreira. 

Art. 175. O aterro deve ter uma proteção adequada que impeça 
o livre acesso ao local. 

Art. 176. São proibidas em todo território nacional a instalação de 

aterros em áreas de mananciais, nas Unidades de Conservação do 

Grupo de Proteção Integral, nos termos da lei e nas Áreas de 

Preservação Permanente, bem como a drenagem de líquidos 

originados do lixo para os corpos d'água superficiais ou subterrâneos 

sem tratamento que elimine sua carga poluente ou a reduza a 

parâmetros considerados aceitáveis, nos termos de norma 

regulamentadora. 

 

Seção V  

DA RECICLAGEM  
 

Art. 177. Exceção feita ao disposto no art. 47, a reciclagem de 
resíduos deve ser adotada quando ocorrerem simultaneamente as 

seguintes hipóteses: 
I - ser considerada economicamente viável e quando existir um 

mercado, ou este puder ser criado e quando os materiais coletados e 
os custos para a sua implantação não sejam desproporcionais em 

comparação com os custos do tratamento e da disposição final 
requeridos;  

II- ser considerada tecnicamente possível mesmo que requeira 
pré-tratamento do resíduo;  

III - ser considerada ambientalmente conveniente. 
Parágrafo único. A reciclagem deve ocorrer de forma apropriada 

e segura, de acordo com a natureza do resíduo, e de forma a não 

ferir o interesse público, nem aumentar a concentração de poluentes. 
 

Seção VI  
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DAS UNIDADES DE COMPOSTAGEM  

 
Art. 178. As unidades de compostagem deverão atender às 

normas regulamentadoras aplicáveis, seja no que se refere às 

instalações físicas do empreendimento, processo e condições de 
operação, bem como à qualidade e à aplicação do composto orgânico 

produzido. 
Art. 179. Norma regulamentar estabelecerá metas de 

processamento de resíduos sólidos de limpeza urbana em unidades 
de compostagem. 

 
Capítulo V  

DAS PESSOAS JURÍDICAS EXCLUSIVAMENTE RECICLADORAS  
 

Art. 180. Para os efeitos desta Lei, considera-se exclusivamente 
recicladora a pessoa jurídica constituída com o propósito de operar 

exclusivamente com matéria prima destinada à reciclagem, cujo 
produto final constitua-se em produto acabado ou intermediário. 

Art. 181. A pessoa jurídica exclusivamente recicladora gozará 

de privilégios fiscais e tributários, cujas normas específicas devem ser 
editadas pela União. 

 
Capítulo VI  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DAS PENALIDADES  
 

Art.182. As pessoas jurídicas de direito privado que invistam 
em ações de capacitação tecnológica, no sentido de criar, 

desenvolver ou absorver inovações tecnológicas para a redução, 
reutilização, compostagem ou outras alternativas de tratamento ou 

disposição final de resíduos, poderão vir a ser contemplados com 
incentivos fiscais que sejam instituídos por leis específicas. 

Parágrafo único - Na realização das ações de capacitação 
mencionados no caput poderá ser contemplada a contratação de 

universidades, instituições de pesquisa e outras empresas, ficando a 

titular da contratação com a responsabilidade, a gestão e o controle 
da utilização dos resultados dessas ações. 

Art. 183. A União, observadas as políticas de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento estabelecidas pelas leis de 

diretrizes orçamentárias, atuará no sentido de estruturar linhas 
específicas de financiamentos para empreendimentos:  

I- de redução de resíduos sólidos no processo industrial 
produtivo;  

II- de redução de resíduos sólidos domiciliares; 
III- de gerenciamento de resíduos sólidos;  

IV- de desenvolvimento de produtos que atendam aos 
princípios de preservação ambiental, com vistas à redução de 

resíduos e ao favorecimento do reuso e da reciclagem. 
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Art. 184. A transgressão às disposições desta lei e sua 

regulamentação sujeitará os infratores às penalidades previstas na 
legislação federal aplicável, especialmente relativa a sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e na legislação estadual, distrital e municipal aplicável. 
Art. 185. A Lei n 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a 

vigorar acrescida do seguinte art. 56-A: "Art. 56-A - Manipular, 
acondicionar, armazenar, coletar, transportar, reutilizar, processar, 

reciclar, praticar qualquer ato de gerenciamento de resíduos sólidos 
ou dar-lhes destinação final de forma diversa da estabelecida em lei 

ou sem autorização, registro ou licença legalmente exigida: Pena: 
reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Parágrafo único - a pena é agravada em 1/3 (um terço) se a 
infração for cometida envolvendo resíduos sólidos perigosos"  

Art. 186 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Sala da Comissão, em de 2002. 

Deputado Emerson Kapaz  
Relator   
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Substitutivo nº , ao Projeto de Lei n.º 760 de 1999. 
 

Dê-se ao projeto em epígrafe a seguinte redação:  

Institui a Política Estadual de Gestão de Resíduos Antrópicos e 
dá outras providências. 

 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta:  

 
TÍTULO I – DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS ANTRÓPICOS. 
CAPÍTULO I - Disposições Preliminares. 

 
Art. 1º - Esta Lei institui a Política Estadual de Gestão de 

Resíduos Antrópicos definindo diretrizes e normas para: I - Utilizar 
eficientemente os recursos naturais, evitando seu esgotamento. 

II - Reduzir e prevenir a poluição do meio ambiente. 
III - Proteger e recuperar a qualidade da biodiversidade 

compreendendo a saúde pública. 

IV - Responsabilizar o produtor pelo serviço ofertado e/ou 
produto descartado após o consumo. 

V - Responsabilizar o produtor sobre a informação do potencial 
de degradação ambiental inerente ao produto e/ou serviço ofertado. 

VI - Aplicar os preceitos da Agenda 21 e outros dispositivos de 
proteção da biodiversidade em que o Brasil seja signatário. 

Art. 2o - Para os efeitos desta Lei, entende-se por resíduos 
antrópicos:  

I - Resíduos sólidos:  
a) Embalagens 

b) Resíduos de petróleo  
c) Resíduos de organismos geneticamente modificados  

d) Resíduos de agricultura  
e) Resíduos ou restos descartados durante o ciclo de vida dos 

produtos e/ou serviços. 

II - Resíduos líquidos: não passível de tratamento convencional. 
III - Resíduos gasosos:  

§ 1º - Para os efeitos desta Lei, classificam-se quanto à origem 
os resíduos antrópicos em:  

1. Resíduos Urbanos provenientes de residências, 
estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, aqueles 

resultantes de limpeza pública, entulhos de construção civil e 
similares. 

2. Resíduos Industriais provenientes de transformação de 
matérias-primas, substâncias orgânicas ou inorgânicas em novos 

produtos, por meio de processos específicos, atividades de pesquisa, 
mineração e extração. 
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3. Resíduos de Serviços de Saúde provenientes de atividades de 

natureza médico assistencial às populações humana e animal, centros 
de pesquisa e de experimentação na área de saúde. 

4. Resíduos Especiais provenientes das atividades urbanas, 

industriais e/ou rurais, principalmente aqueles de compostagem para 
adubo orgânico, que por suas características intrínsecas, demandem 

sistemas especiais de acondicionamento, armazenamento, coleta, 
transporte, descarte, tratamento e destinação final, de forma a evitar 

danos à biodiversidade. 
§ 2º Para os efeitos desta Lei, classificam-se quanto à natureza, 

os resíduos antrópicos em:  
1. Resíduos classe I - perigosos  

2. Resíduos classe II - não inertes 
3. Resíduos classe III - inertes  

 
CAPÍTULO II - Diretrizes da Gestão de Resíduos 

Antrópicos 
 

Art. 3o - São preceitos básicos da Política Estadual de Gestão 

de Resíduos Antrópicos:  
I - a responsabilização do produtor e/ou prestador de serviço 

quanto ao descarte de embalagens. 
II - a promoção de padrões ambientalmente sustentáveis de 

produção e consumo. 
III - a articulação e integração das ações do Poder Público, 

agentes econômicos e segmentos sociais e comunidade científica. 
IV - a cooperação de caráter institucional, entre os órgãos e 

agências do Poder Público Estadual e Municipal. 
V - a responsabilização dos agentes econômicos e sociais por 

danos causados à biodiversidade. 
VI - a responsabilização pós - consumo do produtor, pelos 

produtos e/ou serviços ofertados. 
VII - o direito do consumidor à informação, sobre o potencial 

degradador dos produtos e/ou serviços à biodiversidade. 

3 
VIII - a implementação pelo Poder Público de mecanismos de 

regularidade, continuidade e universidade nos sistemas de coleta, 
transporte, destino e disposição de resíduos antrópicos. 

Art. 4o - Para atingir os objetivos colimados no artigo 
antecedente caberá ao Poder Público. 

I - O planejamento regional integrado do gerenciamento de 
resíduos antrópicos. 

II - A obrigatoriedade de adoção de sistemas de gestão 
ambiental pelas empresas. 

III - A certificação ambiental de produtos e serviços. 
IV - A obrigatoriedade de declaração ambiental na rotulagem 

dos produtos. 
V - Auditorias ambientais. 
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VI - O aporte de recursos orçamentários, destinados às práticas 

de prevenção da poluição, à minimização dos resíduos gerados e à 
recuperação de áreas contaminadas por resíduos antrópicos. 

VII - As medidas administrativas fiscais e tributárias que inibam 

a produção de bens e a prestação de serviços com maior impacto 
ambiental. 

VIII - A disseminação de informações a respeito do impacto 
ambiental dos produtos e ou serviços. 

IX - A educação ambiental. 
X - A medição e a avaliação dos impactos ambientais dos 

produtos, serviços e processos produtivos. 
XI - O licenciamento e a fiscalização, conjuntamente com a 

sociedade civil organizada. 
XII - Os programas, as metas e os relatórios ambientais para 

divulgação pública, bem como, os indicadores ambientais. 
XIII - As penalidades. 

XIV - O compromisso e/ou o ajustamento de condutas XV - A 
disseminação de informações sobre técnicas de tratamento e 

disposição final de resíduos antrópicos. 

 
CAPÍTULO III - Gestão dos Resíduos Antrópicos  

 
Art. 5o - A gestão dos resíduos antrópicos será implementada 

pelos municípios em sinergia com o Estado. 
Art.6o - A organização e o gerenciamento dos sistemas de 

segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos resíduos antrópicos, constituem 

serviços públicos de caráter essencial. 
Parágrafo Único - A prerrogativa de que trata o “caput” deste 

artigo não eximirá o produtor e/ou prestador de serviço da 
responsabilização pós - consumo do produto e/ou serviços ofertado. 

Art.7o. - A gestão dos resíduos antrópicos observará as 
seguintes etapas:  

4  

I - a priorização da coleta seletiva para reciclagem, adequando 
seu acondicionamento, coleta, transporte seguro e racional e 

destinação final ambientalmente correta. 
II - a prevenção da poluição e a redução da geração de 

resíduos na fonte. 
III - tratamento e destinação ambientalmente seguros de 

resíduos antrópicos. 
IV - a recuperação das áreas degradadas pela disposição 

inadequada dos resíduos antrópicos. 
V - a adoção pelos agentes econômicos de sistema de gestão 

ambiental. 
Art.8o.- As unidades geradoras, transportadoras e receptoras 

de resíduos antrópicos deverão ser projetadas, implantadas e 
operadas em conformidade com a legislação e regulamentação 
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pertinentes, devendo ser monitoradas e ter suas atividades 

encerradas, conforme projeto previamente aprovado pelo órgão 
estadual competente em matéria ambiental. 

§ 1º - As unidades de que trata o “caput” deste artigo, deverão 

ter um técnico habilitado, responsável pelo seu gerenciamento. 
§ 2º - As fases de projeto e implantação das unidades de que 

trata o “caput” deste artigo, deverão ter a participação da sociedade 
civil organizada e comunidade científica. 

Art. 9º - São proibidas as seguintes formas de destinação e 
utilização de resíduos antrópicos:  

I - lançamento “in natura” a céu aberto;  
II - queima a céu aberto;  

III - lançamento em mananciais e em suas áreas de drenagem, 
cursos d´água, lagoas, praias, mar, manguezais, áreas de várzea, 

terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços e cacimbas, mesmo 
que abandonadas, e em áreas sujeitas a inundação com períodos de 

recorrência de 100 (cem) anos;  
IV - lançamento em sistemas de redes de drenagem de águas 

pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telefone, bueiros e 

assemelhados; 
V - infiltração no solo sem tratamento prévio e sem projeto 

aprovado pelo órgão ambiental competente;  
VI - armazenamento em edificação inadequada;  

VII - utilização de resíduos perigosos como matéria - prima e 
fonte de energia, bem como a sua incorporação em materiais, 

substâncias ou produtos, sem prévia aprovação do órgão ambiental 
estadual competente;  

VIII - utilização para alimentação humana; e  
IX - utilização para alimentação animal em desacordo com a 

normatização dos órgãos estaduais e municipais competentes. 
Parágrafo Único - O armazenamento, o tratamento e a 

disposição dos resíduos antrópicos, deverão contemplar os preceitos 
do artigo 8º. 

5  

Art.10 - As entidades e os órgãos da Administração Pública 
optarão, preferencialmente, nas suas compras e contratações, pela 

aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental, que sejam 
duráveis, não perigosos, recicláveis, reciclados e passíveis de 

reaproveitamento, devendo especificar essas características na 
descrição do objeto das licitações, observadas as formalidades legais. 

Art. 11 - A importação, a exportação e o transporte 
interestadual de resíduos antrópicos, no Estado de São Paulo, 

dependerão de prévia autorização dos órgãos ambientais 
competentes. 

Art. 12 - Os responsáveis pela degradação ou contaminação de 
áreas em decorrência de acidentes ambientais ou pela disposição de 

resíduos antrópicos, deverão promover a sua recuperação em 
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conformidade com as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental 

competente. 
Art. 13 - Os governos municipais, consideradas as suas 

particularidades, deverão incentivar e promover, com apoio do 

Estado, ações que visem a reduzir a poluição difusa por resíduos na 
zona rural. 

Art. 14 - O transporte de resíduos deverá ocorrer em condições 
que garantam a proteção à saúde pública, à preservação ambiental e 

a integridade física do trabalhador. 
§ 1º - O transporte de resíduos perigosos deverá ocorrer 

através de equipamentos adequados, devidamente acondicionados e 
rotulados, em conformidade com as normas nacionais e 

internacionais pertinentes. 
§ 2º - Quando houver movimentação de resíduos perigosos 

para fora da unidade geradora, os geradores, transportadores e as 
unidades receptoras de resíduos antrópicos perigosos deverão, 

obrigatoriamente, utilizar o MANIFESTO DE TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS, de acordo com critérios estabelecidos em regulamento. 

 

TÍTULO II - PLANOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
ANTRÓPICOS  

 
CAPÍTULO I - Resíduos Urbanos 

 
 Art. 15 - Os municípios deverão gerenciar os resíduos 

antrópicos em conformidade com a Política de Gerenciamento de 
Resíduos Antrópicos, através de planos de gerenciamento por eles 

previamente elaborados e aprovados pelo órgão ambiental 
competente e pela sociedade civil organizada. 

§ 1º - Os planos de que trata o “caput” deste artigo, deverão 
ser elaborados/revisados a cada 4 (quatro) anos e contemplar: 6  

1. princípios que conduzam à otimização de recursos, através 
da cooperação entre municípios, com vistas à implantação de 

soluções conjuntas e ação integrada. 

2. ações voltadas à educação ambiental que estimulem: 
a.) o gerador a eliminar desperdícios e a realizar a triagem e a 

seleção dos resíduos urbanos:  
b) o consumidor a adotar práticas ambientalmente saudáveis de 

consumo;  
c) o gerador e o consumidor a aproveitarem os resíduos 

gerados;  
d) a sociedade a se co-responsabilizar pelo consumo de 

produtos e pela disposição dos resíduos; e  
e) o setor educacional a incluir nos planos escolares programas 

educativos sobre práticas de prevenção da poluição e minimização 
dos resíduos gerados, conforme preceitua a Agenda 21. 

3. soluções direcionadas:  
a) às práticas de prevenção à poluição;  



82 
 

b) à minimização dos resíduos gerados, através da reutilização, 

reciclagem e recuperação;  
c) à compostagem  

d) ao tratamento ambientalmente adequado; e  

e) à disposição final ambientalmente adequada. 
4. a caracterização dos resíduos:  

5. os tipos e a setorização da coleta; e  
6. a forma de transporte, armazenamento e disposição final. 

§ 2º - Nos municípios, especialmente aqueles com população 
flutuante significativa, o Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá 

induzir o Poder Público, em parceria com os setores produtivos e a 
sociedade civil organizada, à executar ações que promovam práticas 

de prevenção da poluição, da coleta seletiva dos resíduos e da 
minimização dos resíduos gerados, através de reutilização, 

reciclagem e recuperação. 
§ 3º - Os municípios deverão apresentar Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Antrópicos quando da solicitação de 
financiamento às instituições oficiais. 

Art. 16 - Os geradores de resíduos previstos nos itens 3 e 4 do 

§ 1º do artigo 2º desta Lei deverão gerir os resíduos em 
conformidade com Planos de Gerenciamento previamente elaborados, 

em conformidade com a Política de Gerenciamento de Resíduos 
Antrópicos adequados às suas atividades, podendo os órgãos 

ambientais competentes, na forma estabelecida em regulamento, 
exigir sua apresentação para efeito de avaliação e controle. 
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Parágrafo Único - Os resíduos que apresentam risco potencial à 

saúde pública e ao meio ambiente, devido a sua periculosidade, 
deverão receber tratamento diferenciado durante as operações de 

segregação, acondicionamento coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final. 

Art. 17 - A coleta dos resíduos urbanos se dará de forma 
seletiva, devendo o gerador separar previamente os resíduos úmidos 

ou compostáveis, dos recicláveis ou secos. 

Art. 18 - Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam 
obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada 

e em local acessível, cabendo-lhes observar as normas municipais 
que estabeleçam a seleção dos resíduos no próprio local de origem a 

indicação das formas de acondicionamento para coleta. 
Parágrafo Único - Incumbe ao Poder Público Municipal, por meio 

dos órgãos competentes, estruturar a logística e operacionalização da 
coleta seletiva, dar ampla publicidade às disposições e aos 

procedimentos do sistema de limpeza urbana, bem como da forma de 
triagem e seleção de resíduos. 

Art. 19 - O Estado deverá criar programas específicos que 
incentivem a implantação e ampliação, por parte do Poder Público 

Municipal, de sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos urbanos não abrangidos pela coleta regular. 
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Art. 20 - A implantação e a operação dos sistemas de coleta, 

transbordo, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 
final poderão ser feitas pelos municípios de forma direta ou indireta. 

Art. 21 - Os serviços de limpeza urbana, tratamento e 

disposição final dos resíduos serão remunerados, devendo ser 
instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais, 

referentes aos resíduos que:  
I - contenham substâncias ou componentes potencialmente 

perigosos à saúde pública e ao meio ambiente; e 
II - por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa 

a operação do serviço público de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos urbanos. 

 
CAPÍTULO II - RESÍDUOS INDUSTRIAIS  

 
Art. 22 - O setor industrial será obrigado à elaborar Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos Industriais e de Prevenção à Poluição, 
em conformidade com a Política de gerenciamento de resíduos 

antrópicos, priorizando soluções integradas, nas formas estabelecidas 

em regulamento. 
§ 1º Para os efeitos desse artigo, serão considerados os 

seguintes setores produtivos:  
1. - Atividade de Extração de Minerais;  
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2. - Indústria Metalúrgica; 

3. - Indústria de Produtos de Minerais não Metálicos;  
4. - Indústria de Materiais de transportes;  

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 Produtos de Matérias Plásticas; e  
16. - Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e de 

Comunicação. 
§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais e de 

Prevenção da Poluição poderão prever implantação de Bolsas de 
Resíduos, objetivando o reaproveitamento e o gerenciamento 

eficiente dos resíduos sólidos. 
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§ 3º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais e de 

Prevenção da Poluição poderá prever a destinação em centrais 
integradas de tratamento para múltiplos resíduos. 

Art. 23 - A gestão dos resíduos industriais deverá ser efetuada 

em conformidade com as etapas estabelecidas no artigo 7º desta Lei. 
Art. 24 - As empresas geradoras e receptoras de resíduos 

deverão contratar seguro ambiental visando a garantir a recuperação 
das áreas degradadas em função de suas atividades, por acidentes, 

ou pela disposição inadequada de resíduos. 
Art. 25 - 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 do órgão ambiental estadual competente. 

§ 1º - O fabricante deverá comprovar através de estudo de 
impacto ambiental que o produto resultante da utilização dos 

resíduos referidos no “caput” deste artigo não implicará risco 
adicional à saúde pública e ao meio ambiente. 

§ 2º - Os produtos fabricados através de processos que utilizem 

resíduos industriais, deverão apresentar qualidade final similar aos 
produtos gerados em processos que não incluam o reaproveitamento 

industrial de resíduos. 
9  

Art. 26 - As instalações industriais para o processamento de 
resíduos são consideradas, para efeito legal, unidades receptoras de 

resíduos, estando sujeitas às exigências do artigo 8º desta Lei. 
Art. 27 - As unidades receptoras de resíduos industriais deverão 

realizar, no recebimento dos resíduos, controle das quantidades e 
características dos mesmos, de acordo com a sistemática aprovada 

pelo órgão ambiental estadual competente. 
 

CAPÍTULO III - RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 

Art. 28 - Os resíduos de serviços de saúde deverão ser 

obrigatoriamente segregados em locais adequados na fonte e 
tratados em sistemas licenciados pelos órgãos ambientais e de saúde 

competentes, antes de sua disposição final. 
§ 1º - Entende-se por locais adequados de que trata o “caput” 

deste artigo, aqueles hermeticamente fechados e climatizados, 
preferencialmente dotados de câmaras frigoríficas. 

§ 2º - Os estabelecimentos de saúde deverão, além dos locais 
adequados de armazenamento de resíduos, manter procedimentos 

para treinamento de pessoal, segregação, identificação, transporte, 
tratamento e disposição final de seus resíduos. 

§ 3º - O tratamento e a disposição final dos resíduos dos 
serviços de saúde deverão assegurar a eliminação dos riscos à saúde 

pública e à qualidade do meio ambiente. 
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CAPÍTULO IV - RESÍDUOS ESPECIAIS  

 
Art. 29 - Para efeitos desta Lei consideram-se resíduos 

especiais:  

I - os resultantes de pesquisas e/ou culturas biotecnológicas 
e/ou de organismos geneticamente modificados;  

II - as pilhas, baterias e assemelhados, e lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sócio e luz mista;  

III - as embalagens não retornáveis;  
IV - os pneus; 

V - os óleos lubrificantes e assemelhados;  
VI - os resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais 

rodoviários e ferroviários, postos de fronteira e estruturas similares;  
VII - os resíduos gerados nas Estações de Tratamento de Água 

- ETAs e de Esgotos Domésticos ETEs; e  
VIII - outros a serem definidos pelo órgão ambiental 

competente. 
Art. 30 - É obrigatório aos fabricantes e importadores de 

produtos que dêem origem a resíduos classificados como especiais, 

estabelecer mecanismos operacionais, assim como os cronogramas 
de implantação para:  
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I - criação de Centros de Recepção para a coleta do resíduo a 

ser descartado, devidamente sinalizado e divulgado;  
II - estabelecer formas de recepção, acondicionamento, 

transporte, armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição 
final destes produtos, visando a garantir a proteção da saúde pública 

e a qualidade ambiental; 
III - promover no âmbito de suas atividades e em parceria com 

os municípios, estudos e pesquisas destinados a desenvolver 
processos de prevenção da poluição, minimização dos resíduos, 

efluentes e emissões gerados na produção desses produtos, bem 
como de seu reprocessamento, sua reciclagem e sua disposição final;  

IV - promover campanhas educativas e de conscientização 

pública sobre as práticas de prevenção da poluição e os impactos 
ambientais negativos causados pela disposição inadequada de 

resíduos, bem como os benefícios da reciclagem e da disposição final 
adequada destes resíduos. 

Art. 31 - Os fabricantes - registrantes ou importadores dos 
produtos e bens que dão origem aos resíduos classificados como 

especiais deverão dispor os resíduos coletados pelos Centros de 
Recepção em locais destinados para esse fim, aprovados pelo órgão 

ambiental estadual competente, sociedade civil organizada e 
comunidade científica. 

Art. 32 - O órgão ambiental competente a sociedade civil 
organizada, comunidade científica e os setores produtivos deverão 

estabelecer, conjuntamente programas e metas para a produção de 
bens menos perigosos e agressivos à biodiversidade. 
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Seção I – Dos resíduos antrópicos resultantes de 
pesquisas e/ou culturas biotecnológicas e/ou de 

organismos geneticamente modificados. 

 
Art. 33 - Dos Resíduos Antrópicos resultantes de pesquisas e/ou 

culturas biotecnológicas e/ou de organismos geneticamente 
modificados deverão ter destinação em local apropriado, na própria 

área geradora e os efeitos deste procedimento, monitorados e 
estudamos, sendo vedado seu transporte, armazenamento ou 

destinação à outras áreas ou centros. 
§ 1º - As áreas contíguas àquela de que trata o “caput” deste 

artigo, deverão ser informadas sobres as ações ali desenvolvidas. 
§ 2º - O monitoramento e o estudo de que trata o “caput” deste 

artigo contemplará: 
I - Impacto ambiental  

II - Doenças  
III – Óbitos 

IV – Longevidade 

V - Degeneração ou mudanças substanciais no ecossistema. 
 

Seção II – Dos resíduos de agrotóxicos e suas 
embalagens  

 
Art. 34 - Os resíduos de agrotóxicos e afins, vencidos, proibidos 

e apreendidos, deverão ser recolhidos pelos fabricantes-registrantes e 
importadores, os quais deverão proceder o seu tratamento ou a sua 

disposição, respeitadas as normas estabelecidas na legislação 
pertinente. 

Art. 35 - As embalagens rígidas que contiverem formulações de 
agrotóxicos miscíveis ou dispersíveis em água deverão ser, 

obrigatoriamente, tríplice-lavadas internamente pelo usuário final 
logo após o seu esvaziamento, e as águas de lavagem adicionadas a 

calda de pulverização, por procedimentos aprovados pelos órgãos 

normatizadores competentes. 
Art. 36 - Fica proibida a reutilização de embalagens de 

agrotóxicos pelo usuário, comerciante, distribuidor e pelas 
cooperativas. 

Art. 37 - As embalagens rígidas vazias deverão ser conduzidas 
pelo usuário a uma Central de Recebimento, de onde deverão ter, 

após passarem por tríplice-lavagem e por processo de desodorização, 
uma destinação ambientalmente segura, previamente aprovada pelo 

órgão ambiental competente. 
Art. 38 - As indústrias recicladoras ou processadoras de 

embalagens rígidas de agrotóxicos deverão estar devidamente 
licenciadas pelos órgãos competentes, para o processamento de 

embalagens vazias e tríplice-lavadas de agrotóxicos. 
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Parágrafo Único - Somente poderão ser recicladas as 

embalagens vazias e tríplice lavadas, por procedimentos 
especificados pelos fabricantes em normas reguladoras, que reduzam 

os resíduos de agrotóxicos no efluente final, a padrões a serem 

definidos pelos órgãos normativos competentes, compatíveis com a 
segurança da saúde humana e do meio ambiente. 

Art. 39 - As embalagens consideradas não passíveis de 
descontaminação, devido às suas próprias características ou à 

formulação dos agrotóxicos que contiverem, deverão ter destinação 
autorizada pelos órgãos competentes. 

 
Seção III - Das pilhas, baterias e assemelhados, 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de 
sódio e luz mista. 

 
Art. 40 - Fica proibido o descarte de lâmpadas, pilhas e 

baterias, compostas por chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
compostos, bem como os produtos eletro-eletrônicos que as 

contenham integradas em sua estrutura de forma não removível, em 

locais impróprios e não autorizados para este fim. 
§ 1º - As pilhas e baterias a que se refere o “caput” deste 

artigo, deverão após seu esgotamento energético, ser entregues 
pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede 

de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, 12 para 
repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, 

diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 

ambientalmente adequada. 
§ 2º - As baterias industriais constituídas de chumbo, cádmio, e 

seus compostos, destinadas a telecomunicações, usinas elétricas, 
sistemas ininterruptos de fornecimento geral industrial, após seu 

esgotamento energético, deverão ser entregues pelo usuário ao 
fabricante/importador/distribuidor da bateria. 

Art. 41 - Após 06 (seis) meses da vigência desta Lei, a 

fabricação, importação e comercialização de pilhas e baterias deverão 
atender aos limites estabelecidos a seguir: 

 I - com até 0,025% em peso de mercúrio, quando forem do 
tipo zinco - manganês e alcalina - manganês;  

II - com até 0,025% em peso de cádmio, quando forem do tipo 
zinco - manganês e alcalina - manganês;  

III - com até 0,400% em peso de chumbo, quando forem do 
tipo zinco - manganês e alcalina - manganês;  

IV - com até 25mg de mercúrio por elemento, quando forem do 
tipo pilhas miniaturas e botão. 

Parágrafo Único - O órgão ambiental competente deverá 
estabelecer, no prazo de um ano a partir da aprovação desta Lei, 

juntamente com os setores produtivos, sociedade civil e comunidade 
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científica, gradação de metas visando à produção de produtos menos 

perigosos e agressivos ao meio ambiente. 
Art. 42 - Ficam proibidas, no Estado de São Paulo, a produção, 

a importação, a distribuição e a comercialização de máquinas e 

equipamentos de uso industrial, veículos automotores, produtos 
eletro-eletrônicos, jogos, brinquedos, ferramentas elétricas, 

telefones, computadores, lanternas, relógios, aparelhos de surdez e 
quaisquer produtos assemelhados que contenham pilhas e baterias 

integradas à sua estrutura de forma não removível, que não 
obedeçam os limites do artigo 47 desta Lei. 

Art. 43 - A destruição térmica de lâmpadas, pilhas, baterias e 
assemelhados e de produtos que as contenham integradas a sua 

estrutura de forma não removível, somente será permitida através de 
equipamentos e processos utilizados para tratamento de resíduos 

perigosos, obedecidos os requisitos estabelecidos pelo órgão 
ambiental estadual competente. 

Art. 44 - Os fabricantes e importadores de pilhas, baterias e 
assemelhados, e lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, 

vapor de sódio e luz mista serão responsáveis pelo recolhimento, pela 

descontaminação e pela destinação final de seus respectivos 
produtos. 

§ 1º - Os estabelecimentos que comercializam os produtos 
descritos no artigo 40, bem como a rede de assistência técnica 

autorizada pelos fabricantes e importadores desses 13 produtos ficam 
obrigados a aceitar dos usuários a devolução das unidades usadas, 

cujas características sejam similares aquelas comercializadas, com 
vistas aos procedimentos referidos no artigo 46. 

§ 2º - O mesmo se aplica aos fabricantes e importadores de 
produtos que contenham pilhas e baterias integradas à sua estrutura 

de forma não removível. 
Art. 45 - As pilhas e baterias recebidas na forma do artigo 

anterior serão acondicionadas adequadamente e armazenadas de 
forma segregada, obedecidas as normas ambientais e de saúde 

pública pertinentes, bem como as recomendações definidas pelos 

fabricantes ou importadores, até o seu repasse a estes últimos. 
Art. 46 - A reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 

final das pilhas e baterias abrangidas por esta Lei, realizadas 
diretamente pelo fabricante ou por terceiros, deverão ser processadas 

de forma tecnicamente segura e adequada, com vistas a evitar riscos 
à saúde humana e ao meio ambiente, principalmente no que tange ao 

manuseio dos resíduos pelos seres humanos, filtragem do ar, 
tratamento de efluentes e cuidados com o solo, observadas as 

normas ambientais especialmente no que se refere ao licenciamento 
da atividade. 

 
Seção IV - Das embalagens não retornáveis  
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Art. 47 - É obrigatório às empresas produtoras e distribuidoras 

a definição da destinação final ambientalmente adequada de 
embalagens não retornáveis utilizadas para comercialização de seus 

produtos. 

Parágrafo Único - Para efeito deste artigo considera-se 
destinação final ambientalmente adequada. 

I - a utilização das embalagens não retornáveis em processos 
de reciclagem, com vistas à fabricação de embalagens novas ou a 

outro uso econômico; e 
II - a reutilização das embalagens não retornáveis, respeitadas 

as vedações e restrições estabelecidas pelos órgãos estaduais 
competentes. 

Art. 48 - Os fabricantes-registrantes e os importadores de 
produtos, e materiais que utilizem embalagens de que trata o artigo 

anterior, ficam responsáveis pelo recolhimento, pela reciclagem, pelo 
reprocessamento e pelo destino final dessas embalagens. 

Parágrafo Único - Os fabricantes-registrantes e os importadores 
de produtos, e materiais referidos no “caput” deste artigo 

estabelecerão e manterão em conjunto, procedimentos para a 

recompra das embalagens, após o uso do produto pelos 
consumidores. 

 
Seção V - Dos Pneus  

 
Art. 49 - Fica proibido, no território do Estado de São Paulo, o 

descarte de pneus em locais impróprios e não autorizados para esse 
fim. 

Art. 50 - As empresas fabricantes e ou importadoras de pneus 
são responsáveis pela coleta, junto aos prestadores de serviços de 

borracharia, pela reciclagem, reprocessamento, tratamento e 
destinação final, obedecidas as condições e os critérios estabelecidos 

pelo órgão ambiental estadual competente. 
Art. 51 - Para os fins do disposto nesta lei, considera - se: 

I - Pneu ou pneumático : artefato inflável constituído 

basicamente por borracha e materiais de reforço, utilizado para 
rodagem em veículos de transporte;  

II - Pneu ou pneumático novo: é aquele que nunca antes foi 
utilizado para rodagem sob qualquer forma, para efeitos de 

importação, enquadra-se no código 4011 da Tarifa Externa Comum - 
Tec;  

III - Pneu ou pneumático reformado: é todo pneumático que foi 
submetido a algum tipo de processo industrial com o fim específico de 

aumentar sua vida útil de rodagem em meios de transporte, tais 
como recapagem, recauchutagem ou remoldagem, para efeitos de 

importação, enquadra-se no código 4012.10 da Tarifa Externa 
Comum - Tec  
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IV - Pneu ou pneumático inservível: é aquele que não mais se 

presta a processo de reforma que permita condição de rodagem 
adicional. 

Art. 52 - Os prazos e quantidades para coleta e destinação 

final, de forma ambientalmente adequada, dos pneumáticos 
inservíveis de que se trata essa lei, são os seguintes:  

I - A partir de 1º. de Janeiro de 2002: para cada quatro pneus 
novos fabricados no Brasil ou importados, inclusive aqueles que 

acompanham os veículos importados, as empresas fabricantes e as 
importadoras deverão dar destinação final, de forma ambientalmente 

adequada a um pneu inservível;  
II - A partir de 1º. de Janeiro de 2003: para cada dois pneus 

novos fabricados no Brasil ou pneus importados, inclusive aqueles 
que acompanham os veículos importados, as empresas fabricantes e 

as importadoras deverão dar destinação final, de forma 
ambientalmente adequada a um pneu inservível;  

III - A partir de 1º. de Janeiro de 2004: para cada um pneu 
novo fabricado no País ou pneu novo importado, inclusive aqueles 

que acompanham os veículos importados, as empresas fabricantes e 

as importadoras deverão dar destinação final, de forma 
ambientalmente adequada, à um pneu inservível; para cada quatro 

pneus reformados, de qualquer tipo, as empresas fabricantes e as 
importadoras deverão dar destinação final de forma ambientalmente 

adequada, à cinco pneus inservíveis; 
IV - A partir de 1º. de Janeiro de 2005: para cada quatro pneus 

novos fabricados no Brasil ou pneus novos importados , inclusive 
aqueles que acompanham os veículos importados, as empresas 

fabricantes e as importadoras deverão dar destinação final, de forma 
ambientalmente adequada à cinco pneus insersíveis; 15 para cada 

três pneus reformados , de qualquer tipo, as empresas fabricantes e 
as importadoras deverão dar destinação final, de forma 

ambientalmente adequada, à quatro pneus inservíveis;  
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica aos pneumáticos 

exportados ou aos que equipam veículos exportados pelo País. 

§ 2º - No quinto ano de vigência desta lei , o Conselho Estadual 
de Meio Ambiente - CONSEMA, após avaliação a ser procedida pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA, realizará as políticas, 
diretrizes e procedimentos estabelecidos nesta norma. 

Art. 53 - As empresas importadoras deverão, a partir de 1º. de 
Janeiro de 2002, comprovar perante a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente - SMA, previamente aos embarques no exterior , a 
destinação final, de forma ambientalmente adequada, das 

quantidades de pneus inservíveis estabelecidas no art.52 desta lei, 
correspondentes às quantidades a serem importadas, para efeitos de 

liberação de importação junto ao departamento de Comércio Exterior 
- DECEX/MDIC. 

Art. 54 - As empresas fabricantes de pneumáticos deverão, a 
partir de 1º. de Janeiro de 2002 comprovar perante a Secretaria de 
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Estado do Meio Ambiente - SMA, anualmente, a destinação final, de 

forma ambientalmente adequada das quantidades de pneus 
inservíveis estabelecidas no art.52 desta lei correspondentes as 

quantidades fabricadas. 

Art. 55 - Os fabricantes e importadores pneumáticos poderão 
efetuar a destinação final, de forma ambientalmente adequada, dos 

pneus inservíveis de sua responsabilidade , em instalações próprias 
ou mediante contratação de serviços especializados de terceiros. 

 
Seção VI - Dos Óleos Lubrificantes e Assemelhados. 

 
Art. 56 - Fica proibido, no território do Estado de São Paulo, o 

descarte de óleos lubrificantes e assemelhados em locais impróprios e 
não autorizados para esse fim. 

Art. 57 - Os postos de abastecimento de combustíveis e troca 
de óleos lubrificantes e as oficinas de manutenção de frotas de 

veículos deverão dar a seus resíduos destinação adequada, de forma 
a não afetar o meio ambiente. 

Art. 58 - Os fabricantes e importadores de óleos lubrificantes e 

assemelhados, incluindo os óleos de corte e fluidos, gases ou gel, 
utilizados como isolantes térmicos e elétricos ou como meios de 

produtos de arrecefimento, são responsáveis pela coleta, pela 
reciclagem, pelo reprocessamento, pelo tratamento e pela disposição 

final dos produtos inservíveis, obedecidas as condições e os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente. 

 
Seção VII - Dos Resíduos Provenientes de Portos, 

Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários, Postos 
de Fronteira e Estruturas Similares. 

 
Art. 59 - Caberá aos responsáveis pelos terminais de transporte 

o gerenciamento de resíduos antrópicos, desde a geração até a 
disposição final, de forma a atender os requisitos ambientais e de 

saúde pública, bem como as posturas municipais vigentes Art. 60 - 

Os resíduos gerados a bordo de unidades de transporte e suas 
respectivas estruturas de apoio, provenientes de áreas não 

endêmicas, deverão ser enquadrados como resíduos, para efeito de 
manuseio e disposição final. 

Art. 61 - Os resíduos gerados a bordo de unidades de 
transporte provenientes de áreas endêmicas, definidas pelas 

autoridades de saúde pública componentes, e os resíduos 
provenientes de instalações de serviço de atendimento médico e 

animais mortos a bordo serão considerados resíduos de serviços de 
saúde, para efeitos de gerenciamento. 

Art. 62 - Os resíduos provenientes de áreas de manutenção, 
depósitos de combustíveis, áreas de treinamento contra incêndio e 

similares, que apresentem risco potencial à saúde pública e ao meio 
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ambiente devido às suas características químicas, deverão ser 

gerenciados como resíduos industriais. 
Art. 63 - O tratamento e a disposição final dos resíduos gerados 

em unidades de transporte , terminais e postos de fronteira serão 

controlados e fiscalizados pelos órgãos ambiental e de saúde pública 
competentes, de acordo com a legislação vigente. 

Art. 64 - As cargas em perdimento, consideradas como 
resíduos, para fins de tratamento e disposição final, presentes nos 

terminais públicos e privados, obedecerão o disposto na legislação 
específica. 

 
Seção VIII - Dos Resíduos de Serviços de Saneamento 

Básico  
 

Art. 65 - Os geradores de resíduos provenientes das Estações 
de Tratamento de Água - ETAs das Estações de Tratamento de 

Esgoto-ETEs serão responsáveis por sua coleta, seu 
acondicionamento, seu transporte, seu tratamento e sua disposição 

final. 

 
TÍTULO III - DO SISTEMA DE ROTULAGEM E DA 

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL  
 

Art. 66 - O produtor e ou fornecedor de produtos e serviços que 
gerem resíduos potencialmente nocivos ou perigosos à saúde pública 

e ou ao meio ambiente deverão informar sobre os riscos decorrentes 
de seu manejo, de maneira ostensiva e adequada, sem prejuízo de 

adoção de outras medidas cabíveis, em conformidade com 
estabelecido pelo órgão ambiental estadual competente. 

17  
Art. 67 - Os fabricantes e os importadores de produtos que 

gerem resíduos potencialmente nocivos ao meio ambiente deverão 
informar aos consumidores a respeito dos impactos ambientais deles 

decorrentes e de seu processo de produção, por meio de rotulagem, 

em conformidade com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental 
estadual competente. 

§ 1º - No caso de produto fabricado em outro Estado da 
Federação, o comerciante será responsável pelo cumprimento da 

obrigação prevista no “caput” deste artigo. 
§ 2º - A rotulagem mencionada no caput deste artigo deverá 

conter, em língua portuguesa, simbologia e informações corretas, 
claras, precisas e ostensivas. 

§ 3º - As informações ambientais na rotulagem devem ser 
passíveis de teste, competindo o ônus da prova da veracidade da 

afirmação ao fabricante, importador ou comerciante do produto. 
§ 4º - As informações na rotulagem devem ser tecnicamente 

verdadeiras e exeqüíveis sob o ponto de vista dos custos e da 
realização prática. 
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Art. 68 - Os fabricantes de embalagens deverão informar aos 

consumidores sobre o procedimento de retorno e compra das 
mesmas, através de rotulagem nas próprias embalagens. 

Art. 69 - O Poder Público deverá incentivar a implantação de 

uma certificação para o Sistema de Gestão Ambiental de Resíduos 
Antrópicos nas empresas e fornecedores e o respectivo sistema de 

rotulagem para produtos fabricados e comercializados no Estado de 
São Paulo. 

Parágrafo Único - O Sistema de Gestão Ambiental de Resíduos 
Antrópicos deverá completar a análise do ciclo de vida do produto. 

 
TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS  

 
Art. 70 - Poderão ser concedidos incentivos fiscais e financeiros 

às instituições públicas e privadas que comprovem cabalmente, 
através de documentação específica que:  

I - Promovem preferencialmente práticas de prevenção da 
poluição e da minimização dos resíduos gerados através de 

reutilização, reciclagem e recuperação; 

 II - Estimulem, mediante programas específicos, a implantação 
de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem;  

III - Estimulem a fabricação de produtos com alto rendimento, 
duráveis, recicláveis, retornáveis, passíveis de consertar, 

reaproveitáveis e que não sejam perigosos à saúde humana e ao 
meio ambiente; 18  

IV - Incentivem a pesquisa e a implementação de processos 
que utilizem as chamadas tecnologias limpas; e 

V - Implantem Sistema de Gestão Ambiental de Resíduos 
Antrópicos. 

§ 1º - Os instrumentos de que trata este artigo serão 
concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções 

total ou parcial de impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, 
empréstimos e demais modalidades especificamente estabelecidas  

§ 2º - Os instrumentos de que trata este artigo serão 

concedidos após a analise dos documentos apresentados à aprovação 
do órgão ambiental competente, conjuntamente a sociedade civil 

organizada e a comunidade científica. 
Art. 71 - Os municípios deverão apresentar Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Urbanos devidamente aprovados pelo 
órgão ambiental estadual competente, quando da solicitação de 

financiamento à instituições oficiais. 
Art. 72 - O Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN 

deverá destinar parte dos recursos financeiros do Fundo Estadual de 
Saneamento - FESAN aos municípios para a cooperação técnica e 

financeira em ações, projetos, programas e planos relacionados ao 
gerenciamento de resíduos antrópicos, desde que estejam 

contemplados, nos termos da lei, no Plano Estadual de Saneamento e 
atendam ao preceito do artigo 71. 
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§ 1º - Deverá ser constituído um Fundo para gerir os recursos 

financeiros destinados a efetivar ações, programas e planos 
relacionados a gestão de resíduos e inclusive para a recuperação de 

Passivos Ambientais. 

§ 2º - O Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN, deverá 
buscar promover a criação do Fundo Estadual de Resíduos Antrópicos 

em parceria com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH e 
FNMA - Fundo Nacional de Meio Ambiente, de forma a permitir que 

todos os municípios tenham acesso a recursos financeiros mesmo os 
de pequeno porte e a fundo perdido. 

Art. 73 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos deverá 
destinar parte dos recursos financeiros do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos - FEHIDRO aos municípios, para a cooperação 
técnica e financeira em ações, projetos, programas e planos 

relacionados ao gerenciamento de resíduos antrópicos que atendam 
ao preceito do artigo 71. 

Art. 74 - As fontes geradoras de resíduos consideradas 
prioritárias pelo órgão ambiental competente estão obrigadas a 

divulgar relatório anual de uso, processamento e emissão de 

substâncias agressivas ao meio ambiente na forma fixada em 
regulamento. 

Parágrafo Único - O órgão ambiental estadual divulgará 
anualmente a relação das fontes e substâncias consideradas de 

interesse. 
Art. 75 - O órgão ambiental estadual elaborará anualmente, 

conjutamente com a sociedade civil organizada o Inventário Estadual 
de Resíduos Antrópicos e a situação de conformidade das instalações 

públicas e privadas receptoras de resíduos. 
Art. 76 - Fica assegurado ao público em geral acesso às 

informações relativas a resíduos antrópicos existentes nos bancos dos 
órgãos e das entidades da administração direta e indireta do Estado. 

Art. 77 - Compete ao Estado promover campanhas educativas 
sobre resíduos antrópicos, através da grande mídia, e custeá-las com 

recursos orçamentários oriundos do artigo 86 desta lei e de convênios 

com entidades públicas e privadas. 
 

TÍTULO V - DO CONTROLE DAS RESPONSABILIDADES E 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES CAPÍTULO I - DO 

CONTROLE  
 

Art. 78 - Para efeito de licenciamento pelos órgãos ambientais, 
as atividades potencialmente poluidoras deverão contemplar em seus 

projetos, os princípios básicos estabelecidos na Política Estadual de 
Gestão de Resíduos Antrópicos, abarcados no artigo 3º. desta Lei. 

Art. 79 - O licenciamento e a fiscalização de todo e qualquer 
sistema público ou privado de coleta, armazenamento, transbordo, 

transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, nos 
aspectos concernentes aos impactos resultantes, são de 
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responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e da saúde pública, 

da sociedade civil organizada e da comunidade científica. 
Parágrafo Único - Para os fins previstos no “caput” desde artigo, 

o Estado poderá celebrar convênios com os municípios. 

 
CAPÍTULO II - DAS RESPONSABILIDADES  

 
Art. 80 - No caso de ocorrências envolvendo resíduos que 

coloquem em risco o meio ambiente e a saúde pública, a 
responsabilidade pela execução de medidas corretivas será:  

I - Do gerador, nos acidentes ocorridos em suas instalações; 
II - Do gerador e do transportador, nos acidentes ocorridos 

durante o transporte de resíduos antrópicos; e  
III - do gerenciador de unidades receptoras, nos acidentes 

ocorridos em suas instalações. 
§ 1º - Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos 

acidentais de resíduos deverão ser comunicados por qualquer dos 
responsáveis, imediatamente após o ocorrido, aos órgãos ambiental e 

de saúde pública competentes. 

20 
§ 2º - O gerador de resíduo derramado , vazado ou despejado 

acidentalmente deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão 
ambiental competente, todas as informações relativas a quantidade, 

a composição do referido material, periculosidade e procedimentos de 
desintoxicação e de descontaminação. 

§ 3º - 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 antrópicos. 
Art. 81 - O gerador de resíduos de qualquer origem ou natureza 

e seus sucessores responde civilmente pelos danos ambientais, 
efetivos ou potenciais, decorrentes do gerenciamento inadequado 

desses resíduos. 
§ 1º - Os geradores dos resíduos referidos, e seus sucessores, 

são responsáveis pelos resíduos remanescentes da desativação de 

sua fonte geradora, bem como pela recuperação das áreas por eles 
contaminadas. 

§ 2º - Os geradores de resíduos perigosos deverão apresentar 
anualmente, ao órgão ambiental estadual competente, relatório 

circunstanciado sobre armazenamento, utilização, transporte, 
tratamento e disposição final dos resíduos antrópicos dos produtos 

perigosos ao meio ambiente e a saúde pública, nos termos 
estabelecidos em regulamentação. 

§ 3º - Os responsáveis por passivos ambientais existentes a 
data da publicação desta legislação, deverão incrementar ações que 

promovam a recuperação dos mesmos, com anuência do órgão 
ambiental estadual competente e nos prazos por ele estabelecidos. 
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Art. 82 - A responsabilidade do receptor de resíduos persiste 

durante o prazo estipulado pela autoridade competente, após a 
desativação do local como Unidade Receptora. 

Art. 83 - O gerador de resíduos antrópicos de qualquer origem 

ou natureza responde civilmente pelos danos ambientais, efetivos ou 
potenciais, decorrentes de sua atividade, cabendo-lhe proceder, às 

suas expensas, as atividades de prevenção, recuperação ou 
remediação, em conformidade com a solução técnica exigida pelo 

órgão público competente, dentro dos prazos assinalados, ou, em 
casos de inadimplemento, ressarcir, integralmente, todas as despesas 

realizadas pela administração pública para a devida correção ou 
reparação do dano ambiental. 

Art. 84 - O fabricante ou importador de produtos que, por suas 
características de composição, volume, quantidade ou periculosidade, 

resultem resíduos antrópicos de grande impacto ambiental é 
responsável, mesmo após o consumo desses itens, pelo atendimento 

de exigências estabelecidas pelo órgão ambiental, tendo em vista a 
eliminação, o recolhimento e o tratamento ou a disposição final 

desses resíduos, bem como a mitigação dos efeitos nocivos que 

causam ao meio ambiente. 
Art. 85 - É responsabilidade do Ministério Público, através da 

Promotoria do Meio Ambiente, no âmbito de sua competência, adotar 
as medidas cabíveis quando da ocorrência de acidentes ecológicos e 

da não aplicação dos dispositivos desta lei. 
 

CAPÍTULO III - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 

Art. 86 - Constitui infração, para efeitos desta lei, toda ação ou 
omissão que importe na inobservância de preceitos por ela 

estabelecidos que causem danos ao meio ambiente, cujos valores 
serão estabelecidos no regulamento. 

Art. 87 - Os custos resultantes da aplicação da sanção de 
interdição temporária ou definitiva correrão por conta do infrator. 

Art. 88 - O produto da arrecadação das multas previstas nesta 

lei constituirá receita do órgão ou da entidade responsável pela 
aplicação das penalidades e deverá ser empregada na recuperação 

ambiental, ou em programas de prevenção à poluição, 
obrigatoriamente na região da ocorrência da infração. 

Art. 89 - Constatada infração às disposições desta lei, os órgãos 
da administração pública encarregados do licenciamento e da 

fiscalização ambientais deverão 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 Parágrafo Único - A inexecução total 

ou parcial do convencionado no termo de ajustamento de conduta 
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ambiental ensejará a execução das obrigações dele decorrentes, sem 

prejuízo das sanções penais e administrativas aplicáveis à espécie. 
 

TÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

 
Art. 90 - Os fabricantes e importadores de produtos que após 

seu uso dêem origem a resíduos classificados como especiais, terão o 
prazo de 12 meses contados da vigência desta lei, para estabelecer 

os mecanismos operacionais, assim como os cronogramas de 
implantação para alcançar os fins colimados no artigo 30 desta lei. 

Art. 91 - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento 

vigente. 
Art. 92 - Esta lei entrará em vigor no prazo de trinta dias, a 

partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

 
JUSTIFICATIVA  

 

A comunidade ambientalista e a sociedade civil almejam há 
muito, uma política de prevenção e manutenção da biodiversidade, 

por isso, não podemos deixar os problemas do meio ambiente 
limitados apenas à discricionariedade do Poder Público, pois se faz 

necessário que toda a comunidade, através das sociedades civis 
organizadas (ONG,s), a comunidade científica, os organismos 

econômicos e todos os segmentos sociais estejam engajados na 
preservação do ecossistema, pois a responsabilidade é de todos. 

Para tanto, devemos nos ater à mudança nos hábitos de 
consumo, nos sistemas e processos de produção, criando 

mecanismos logísticos de coleta, transporte, segregação, 
acondicionamento, armazenamento, tratamento e disposição final dos 

resíduos antrópicos. 
É nobre a iniciativa da presente propositura do ilustre Dep. Luis 

Carlos Gondim, porém, entendendo que a expressão “resíduos 

sólidos” limitava bastante o universo de detritos e substâncias 
agressivas que a cadeia produtiva tem capacidade de gerar, já que o 

adjetivo “sólido” se refere especificamente à materiais que tenham 
forma própria e, assim, não se abarcariam as substâncias líquidas e 

gasosas nesta iniciativa, preferimos suprimi-lo e inserir a palavra 
“antrópico”, que congrega todas as substâncias produzidas pelo 

homem. 
O presente projeto vem contribuir sobremaneira para o 

desenvolvimento sustentável, pois as perdas auferidas até agora ao 
meio ambiente são irreversíveis e, assim, não é concebível 

contemplar o instituto do poluidor - pagador nos moldes colocados na 
propositura original, bem como, a redução do valor das multas 

impostas, já que em muitos casos, será cômodo ao agente poluidor, 
pagar o valor pecuniário à criar mecanismos de controle de emissão 
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de substâncias nocivas ao ecossistema. Os segmentos sociais devem 

estar cônscios de suas responsabilidades e contribuição para a 
preservação do meio e que valor pecuniário nenhum reverterá os 

malefícios ou degradação que um acidente ecológico possa provocar, 

assim, a sanção imposta deve ter objetividade coercitiva e não de 
ressarcimento de danos. 

O Poder Público deve, na esteira de sua competência, até 
coercitivamente, impor mecanismos de controle de emissão de 

substâncias nocivas ao meio ambiente e, assim, colimado com os 
anseios do ilustre Dep. Luis Carlos Gondim é que apresentamos nossa 

módica contribuição à tão nobre propositura. 
Sala das Sessões, em  

Deputado Jorge Caruso  
PMDB  
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PROJETO DE LEI N.º 230 DE 2003. 

 
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de 

serviços de saúde no Estado de São Paulo e da outras providências. 

 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta:  

 
Artigo 1º - Esta lei disciplina o acondicionamento, o 

armazenamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição 
final de resíduos provenientes de serviços de saúde no Estado de São 

Paulo. 
Artigo 2º - Para os fins previstos nesta lei, entende-se por 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde os hospitais, 
ambulatórios, clínicas médicas e veterinárias, consultórios médicos e 

dentários, farmácias e drogarias e todos os outros que diretamente 
envolvidos na atividade de saúde. 

Artigo 3º - Os resíduos gerados nos estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde são classificados de acordo com o 

Anexo desta lei. 

Artigo 4º - Os resíduos classificados no Anexo desta lei deverão 
ser acondicionados adequadamente, atendendo as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as disposições 
legais pertinentes. 

Artigo 5º - Os resíduos classificados no Grupo A do Anexo desta 
lei deverão ser acondicionados em sacos plásticos identificados pela 

simbologia de substância infectante. 
Parágrafo Único – Os resíduos perfurantes ou cortantes que 

forem descartados em meio aos resíduos a que se refere o “caput” 
deste artigo deverão ser acondicionados, previamente, em recipiente 

rígido, estanque, vedado e identificado pela simbologia infectante. 
Artigo 6º - Fica vedado o depósito dos resíduos sólidos 

classificados no Grupo A do Anexo desta lei em aterros sanitários, 
sem prévio tratamento que assegure:  

I. a eliminação das características de periculosidade do resíduo;  

II. a preservação dos recursos naturais;  
III. a observância dos padrões de qualidade ambiental e de 

saúde pública;  
IV. a descaracterização física que impossibilite sua reutilização. 

§ 1º - O tratamento para os fins previstos nos incisos “I”, “II” e 
“III” deste artigo deverá ser realizado em sistemas, instalações e 

equipamentos devidamente licenciados pelo órgão ambiental 
competente e submetidos a monitoramento periódico de acordo com 

parâmetros definidos no licenciamento ambiental, estimulando a 
formação de consórcios de geradores de resíduos. 

§ 2º - Fica vedada a instalação dos sistemas a que se refere o 
parágrafo anterior em áreas urbanas, salvo em distritos industriais. 

§ 3º - Os resíduos classificados no Grupo B do anexo desta lei 
deverão ser incinerados. 
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Artigo 7º - Quando o tratamento dos resíduos classificados no 

Anexo desta lei implicar em incineração, as cinzas resultantes 
deverão ser analisadas e classificada, sendo sua disposição final 

definida de acordo com os resultados obtidos. 

Parágrafo Único – Os padrões de emissão atmosférica nos 
processos de tratamento de resíduos, inclusive no processo de 

incineração, serão definidos na regulamentação desta lei. 
Artigo 8º - Fica vedada qualquer forma de reutilização e o 

encaminhamento para usinas de reciclagem e compostagem dos 
resíduos classificados no Grupo A do Anexo desta lei, dos resíduos 

perfurantes ou cortantes descartados em meio a estes. 
Artigo 9º - Os resíduos classificados no Grupo B do Anexo desta 

lei deverão ser submetidos a tratamento ou a disposição final 
específicos, de conformidade com suas características, segundo 

exigências da administração estadual do meio ambiente. 
Artigo 10 - Os medicamentos com data de validade vencida que 

não foram comercializados deverão retornar ao fabricante, conforme 
exigências da administração estadual do meio ambiente. 

Artigo 11 – Os resíduos sólidos classificados no Grupo D do 

Anexo desta lei deverão ser coletados e receber tratamento e 
disposição final semelhante aos dos resíduos domésticos, 

resguardadas as condições de proteção ao meio ambiente e à saúde 
pública. 

Parágrafo Único – Não sendo possível a separação e a 
segregação dos resíduos classificados neste artigo, serão eles 

considerados, em sua totalidade, como integrantes do Grupo A do 
Anexo desta lei. 

Artigo 12- Os resíduos classificados nos Grupos B e C do Anexo 
desta lei serão sempre separados e segregados segundo as suas 

peculiariedades. 
Artigo 13 – O acondicionamento, a coleta, o transporte, o 

tratamento e a disposição final dos resíduos provenientes dos 
serviços de saúde serão controlados e fiscalizados pelos órgãos da 

administração estadual do meio ambiente e da saúde pública, e pelos 

serviços públicos de vigilância sanitária, de forma coordenada, 
respeitada a competência de cada órgão, em conformidade com a 

legislação vigente. 
Parágrafo Único – A competência para o controle e fiscalização 

de que trata este artigo, poderá ser delegada a outros órgãos ou 
entidades estaduais ou municipais congêneres, mediante convênio, 

na forma prevista no regulamento desta lei. 
Artigo 14 – No exercício do controle e fiscalização, ficam 

asseguradas aos agentes competentes o acesso e a permanência pelo 
tempo que se fizer necessário nos estabelecimentos prestadores de 

serviços de saúde públicos ou privados, em qualquer de suas 
dependências ou unidades, devendo o estabelecimento prestar todas 

as informações solicitadas, garantido o exame de projetos e 
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processos de fabricação e a inspeção de máquinas, instalações e 

sistemas de produção. 
Parágrafo único – Os agentes, quando obstados no exercício de 

suas funções de controle e fiscalização, poderão requisitar a força 

policial. 
Artigo 15 – Os infratores das disposições desta lei ficarão 

sujeitos as seguintes penalidades:  
I. advertência;  

II. multa;  
III. interdição temporária ou definitiva do estabelecimento;  

IV. embargo da obra;  
V. cancelamento do alvará de licenciamento do 

estabelecimento. 
Parágrafo único – As penalidades previstas neste artigo serão 

aplicadas sem prejuízo de outras sanções civis ou penais cabíveis. 
Artigo 16 – A penalidade de advertência será aplicada com 

fixação de prazo para a regularização da situação, em conformidade 
com as determinações e exigências impostas pela autoridade 

competente, sob pena de multa diária, cujo valor será fixado dentro 

dos limites previstos no inciso I, do artigo 19 desta lei. 
Parágrafo único – O prazo fixado poderá ser prorrogado, a 

critério da autoridade competente, mediante solicitação do 
interessado, devidamente justificada. 

Artigo 17 – No auto de lavratura e imposição de multa diária, a 
autoridade fixará novo prazo para a regularização da situação, sob 

pena de interdição, temporária ou definitiva da atividade, ou embargo 
da obra. 

Artigo 18 – Sem prejuízo de outros procedimentos será aplicada 
desde logo multa específica, sempre que da infração resultar situação 

que não comporte medidas de regularização executáveis pelo 
infrator. 

Artigo 19 – As infrações previstas nesta lei classificam-se em:  
I. leves: aquelas em que o infrator seja beneficiado por 

circunstância atenuante;  

II. graves: aquelas em que se verificar alguma circunstância 
agravante;  

III. gravíssimas: aquelas em que se acumularem duas ou mais 
circunstâncias agravantes. 

Artigo 20 – O valor da pena de multa será fixado em Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP, considerando a infração ser 

classificada em:  
I. leves: multa de 10 (dez) a 300 (trezentas) unidades;  

II. graves: multa de 301 (trezentas e uma) a 1.000 (mil) 
unidades;  

III. gravíssimas: multa de 1.001 (mil e uma) a 3.000 (três mil) 
unidades. 

Parágrafo único – Após o vencimento os valores serão 
atualizados de acordo o coeficiente de correção monetária vigente. 
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Artigo 21 – São circunstâncias atenuantes:  

I. não ter o infrator contribuído diretamente para o 
cometimento da infração;  

II. haver entendimento errado desta lei, excusável apenas 

quando for notória a incapacidade do infrator de perceber o caráter 
ilícito do fato ocorrido ou do ato que praticou;  

Sistema STL - Código de Originalidade:1508011515005.460 
III. ter o infrator sofrido coação irresistível para a prática do ato 

lesivo  
IV. ser primário o infrator e leve a falta cometida. 

Artigo 22 – São circunstâncias agravantes:  
I. ser reincidente o infrator; 

II. coagir o infrator a outrem para a pratica da infração; 
III. ter a infração conseqüências calamitosas para a saúde 

pública;  
IV. deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde 

pública, de tomar providências de sua competência, para evitá-lo;  
V. ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou 

má-fé. 

Parágrafo único – A reincidência específica, por si só, classifica 
a infração como gravíssima. 

Artigo 23 – Havendo concorrência de circunstâncias atenuantes 
e agravantes, a pena será aplicada considerando a circunstância 

predominante. 
Artigo 24 – A interdição, temporária ou definitiva do 

estabelecimento, será sempre aplicada nos casos em que se verificar 
perigo iminente para a vida humana ou à saúde pública. 

Artigo 25 – A interdição temporária e o embargo da obra 
acarretarão na suspensão da licença concedida, enquanto perdurar a 

penalidade. 
Artigo 26 – A interdição definitiva acarretará a cassação da 

licença concedida. 
Artigo 27 – Responderá pela infração quem, de qualquer modo, 

cometê-la ou concorrer para o seu cometimento. 

Artigo 28 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 180 dias, a contar de sua publicação. 

Artigo 29 – As despesas decorrentes da execução desta lei esta 
lei correrão ã conta das dotações próprias, suplementadas se 

necessário. 
Artigo 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ANEXO  

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS  
GRUPO A  

Resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio 
ambiente devido a presença de agentes biológicos. 
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Enquadram-se neste grupo o sangue e hemoderivados; animais 

usados em experimentação bem como materiais que tenham 
entrando em contato com os mesmos. 

Excreções, secreções e líquidos orgânicos; meios de cultura, 

tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas, filtros de gases usados em 
área contaminada; resíduos de laboratórios de análise clínicas; 

resíduos de unidades de atendimento ambulatorial; resíduos de 
sanitários de unidades de internação e de enfermaria e animais 

mortos a bordo dos meios de transportes; e outros resíduos 
similares. 

Neste grupo incluem-se, entre outros, os objetos perfurantes ou 
cortantes, capazes de causar punctura ou corte, tais como lâminas de 

barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros quebrados etc., 
provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

GRUPO B 
Riscos que apresentem risco à saúde pública e ao meio 

ambiente devido às suas características químicas. 
Enquadram-se neste grupo, dentre outros;  

a) drogas quimioterápicas e produtos por ela contaminados  

b) Resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, 
contaminados, interditados ou não utilizados);  

c) Demais produtos considerados perigosos, conforme 
classificação da NBR 100004 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT (Tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos)  
GRUPO C  

Rejeitos radioativos. 
Enquadram-se neste grupo os materiais radioativos ou 

contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de 
análise clínicas, serviços de medicina nuclear a radioterapia, segundo 

Resolução CNEN 6.05 da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
GRUPO D  

Resíduos Comuns  
Enquadram-se neste grupo os demais resíduos que, embora 

apresentem risco à saúde pública e ao meio ambiente, não estejam 

enquadrados nos grupos anteriores. 
 

JUSTIFICATIVA 
O presente Projeto de Lei tempo por objetivo dispor os resíduos 

de serviços de saúde, comumente conhecimento como lixo infectante 
ou hospitalar, no Estado de São Paulo. 

A matéria reveste-se de fundamental importância, pois tem 
repercussão direta na questão de saúde pública e na preservação e 

na preservação do meio ambiente. 
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada 

em 05/10/1988 reza em seu artigo 196 que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantindo políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
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acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 
No artigo 197, a Constituição ressalta ainda que são de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da Lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado. 

A Carta Magna, ainda, ao disciplinar a questão do Meio 
Ambiente, em seu artigo 225 estabelece que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essência à saída qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

No mesmo sentido, consoante o inciso VII, do parágrafo 
primeiro, do supracitado artigo 225, da Lei Maior, incumbe ao Poder 

Público, dentre outras atribuições, proteger a fauna e a flora, veadas, 
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetem os 

animais à crueldade. 
Em vista de tudo isso e para promover a realização desses 

objetivos, a mesma Constituição dispõe no inciso V do mesmo 
dispositivo que incumbe ao Poder Público controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

Da mesma forma, a Constituição do Estado de São Paulo, ao 
estabelecer direitos e deveres no Capítulo IV, que trata do Meio 

Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento Básico, disciplinou 
que o Estado. Mediante lei, criará um sistema de administração da 

qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio 
ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, 

coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração 
e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública 

direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, com o 

fim de controlar e fiscalizara produção, armazenamento, transporte, 
comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como 

o uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo 
ou potencial para que a qualidade de vida e meio ambiente, incluindo 

o de trabalho (artigo 193, inciso XI) Quanto ao descumprimento das 
normas ambientais, a Constituição do Estado de São Paulo dispõe, 

em seu artigo 195, que as condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanção penais e administrativas, com aplicação de multas diárias e 
progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, 

incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, 
independentemente da obrigação dos infratores de e reparação aos 

danos causados. 
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No entendimento desses dispositivos, entre outros propósitos, 

consubstancia-se o elevado sentido do presente projeto de lei que 
certamente o faz merecedor da aprovação desta Augusta Assembléia 

Legislativa, bem como da sanção do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado. 
Sala das Sessões,  

Deputado Donisete Braga  
 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá 
providências correlatas. 

 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta: 

 
TÍTULO I  

DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

Capitulo I 
Das Disposições Preliminares  

 

Artigo 1º - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e XII do 
artigo 24 e nos incisos I, II, IV, VI, VII do § 1º e § 3º do artigo 225 

da Constituição Federal, combinados com os artigos do Capítulo IV, 
do Título VI – “Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do 

Saneamento”, da Constituição Estadual, a Lei Estadual de 
Saneamento n.º 7.750/92, Lei Estadual de Recursos Hídricos n.º 

7663/91 e, a Lei Estadual de Meio Ambiente n.º 9.509/97, estabelece 
a Política Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes e 
normas para o gerenciamento compartilhado dos diferentes tipos de 

resíduos, objetivando a prevenção e o controle da poluição, proteção 
e recuperação da qualidade do ambiente e a proteção da saúde 

pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais. 
Parágrafo único: As disposições desta lei serão aplicadas em 

consonância com normas federais e estaduais de meio ambiente, de 

saúde pública e da agricultura. 
Artigo 2º - Considera-se resíduo sólido qualquer material, 

substância ou objeto descartado, resultante de atividades humanas e 
animais, ou decorrente de fenômenos naturais, que se apresentam no 

estado sólido, incluindo-se os particulados. 
Parágrafo único – Equiparam-se aos resíduos sólidos, os semi-

sólidos cujo tratamento seja similar aos resíduos sólidos e os lodos 
provenientes de sistema de tratamento de água e esgotos, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como os efluentes líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 

lançamento final em rede pública de esgotos ou corpos d’água ou 
exijam, para isto, soluções técnicas ou economicamente inviáveis; e 

os resíduos gasosos contidos em recipientes. 
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Artigo 3º - As definições dos termos utilizados nesta lei 

encontram-se em seu Anexo I. 
Artigo 4º - Para os fins desta lei, os resíduos sólidos se 

enquadram nas seguintes categorias:  

I. quanto à origem:  
a) resíduos urbanos: os gerados nas áreas urbanas, 

classificados em:  
1. domiciliares: originários das atividades residenciais;  

2. comerciais e decorrentes de prestação de serviços: 
originários das atividades dos diversos estabelecimentos comerciais e 

de prestadores de serviços;  
3. provenientes dos serviços de limpeza pública: varrição, poda, 

capinação, do sistema de drenagem, da limpeza de vias, logradouros 
públicos, feiras, mercados, monumentos, praias, etc. 

b) resíduos especiais: os que em função das características 
peculiares que apresentam, merecem cuidados especiais em seu 

acondicionamento, coleta, transporte, manipulação e disposição final, 
tais como:  

1. resíduos industriais: provenientes de atividades de pesquisa 

e produção de bens, bem como os provenientes das atividades de 
mineração, os resíduos gerados em áreas de utilidades e manutenção 

dos estabelecimentos industriais;  
2. resíduos de serviços de saúde: provenientes de qualquer 

unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial às 
populações humana ou animal, de centros de pesquisa e de 

desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e 
saúde, bem como os medicamentos vencidos ou deteriorados;  

3. resíduos de atividades rurais: provenientes da atividade 
agropecuária, inclusive os resíduos dos insumos utilizados nas 

mesmas;  
4. resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais 

rodoviários, ferroviários e portuários e os postos de fronteira;  
5. resíduos da construção civil; 

6. resíduos de Estações de Tratamento de Água e de Estações 

de Tratamento de Esgotos, e de equipamentos de controle da 
poluição; 

7. resíduos especiais pós-consumo: as embalagens e os 
produtos que, após o encerramento de sua vida útil, por suas 

características necessitem de recolhimento e destinação específica, e  
8. resíduos radioativos: materiais resultantes de atividades 

humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores 
aos limites de isenção especificados de acordo com a norma da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, e que sejam de 
reutilização imprópria ou não–prevista. 

II. quanto à natureza:  
a) resíduos classe I – perigosos: são aqueles que, em função de 

suas características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, 
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reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde 

ou ao ambiente; 
 b) resíduos classe II – não-inertes: são aqueles que podem 

apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou 

solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao 
ambiente, não se enquadrando nas classificações de resíduos classe I 

– perigosos ou classe III – inertes;  
c) resíduos classe III – inertes: são aqueles que, por suas 

características intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e que não 
apresentam constituintes solúveis em água em concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade. 
§ 1º - A determinação da classe dos resíduos, segundo a sua 

natureza, deverá ser feita conforme normas estabelecidas pelo 
organismo normatizador federal competente, pelos organismos 

normatizadores estaduais, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente 
- CONSEMA, pelo CONAMA e demais normas federais e estaduais 

pertinentes;  
§ 2º - Quando um resíduo não puder ser classificado nos 

termos da norma específica, o órgão de controle ambiental poderá 

estabelecer classificação provisória. 
 

Capítulo II  
Dos Princípios e Objetivos 

 
Artigo 5º - São princípios da Política Estadual de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos: 
I. a responsabilidade compartilhada entre o Poder Público, os 

geradores e a sociedade civil, assegurando a participação da 
população na gestão, controle e acompanhamento da prestação dos 

serviços de limpeza urbana e no gerenciamento dos resíduos sólidos, 
nos termos da legislação pertinente;  

II. a cooperação interinstitucional entre os órgãos da União, do 
Estado e dos Municípios;  

III. a promoção de um modelo de gestão de resíduos sólidos 

que incentive a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de 
soluções consorciadas;  

IV. a adoção de uma visão sistêmica na gestão dos resíduos 
sólidos que leve em consideração as variáveis ambientais, sociais, 

culturais, econômicas e tecnológicas;  
V. a integração da Política Estadual de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos com as políticas estaduais de Saneamento, Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente;  

VI. a integração da Política Estadual de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos às políticas sociais dos governos federal, estadual e 

municipais e de erradicação do trabalho infantil;  
VII. a regularidade, continuidade e universalidade dos sistema 

de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos;  
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VIII. a adoção de ações que promovam a redução ou 

eliminação de resíduos na fonte geradora, o incentivo às práticas 
ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e recuperação 

desses resíduos e a racionalidade no processo de seu gerenciamento, 

otimizando as ações e reduzindo os custos;  
IX. a responsabilidade dos produtores ou importadores de 

matérias prima, de produtos intermediários ou acabados, 
transportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

coletores e operadores de resíduos sólidos em qualquer das fases de 
seu gerenciamento;  

X. a adoção do princípio do gerador poluidor pagador;  
XI. o direito do consumidor à informação sobre o potencial de 

degradação ambiental dos resíduos de produtos e serviços;  
XII. o acesso da sociedade à educação ambiental. 

Artigo 6º - São objetivos da Política Estadual de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos:  

I. proteger a saúde pública;  
II. proteger o ambiente, garantir seu uso racional e estimular a 

recuperação de áreas degradadas; 

III. disciplinar a gestão, reduzir a quantidade e a nocividade 
dos resíduos sólidos, evitar o agravamento dos problemas ambientais 

por eles gerados e erradicar os lixões;  
IV. estabelecer políticas governamentais integradas para a 

gestão dos resíduos sólidos;  
V. ampliar o nível de informações existentes de forma a 

integrar ao cotidiano dos cidadãos a questão de resíduos sólidos;  
VI. estimular e valorizar as atividades de coleta de resíduos 

sólidos reutilizáveis e recicláveis e fomentar o reaproveitamento de 
resíduos como matéria prima e fonte de energia; 

VII. exigir a implantação de sistemas de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, cujos impactos ambientais 

negativos sejam de baixa magnitude;  
VIII. incentivar e promover ações que visem a racionalizar o 

uso de embalagens, principalmente, em produtos de consumo direto;  

IX. reconhecer o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 
bem econômico, gerador de trabalho e renda, e dar conhecimento 

aos cidadãos desse valor. 
Parágrafo único – Para alcançar os objetivos colimados, caberá 

ao Poder Público, em parceria com a iniciativa privada:  
I. articular, potencializar e promover ações de prevenção à 

poluição para reduzir ou eliminar a geração de resíduos sólidos na 
fonte;  

II. promover e assegurar ações de redução, reutilização, 
reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição 

final dos resíduos sólidos, com utilização adequada e racional dos 
recursos naturais;  

III. incentivar pesquisas de tecnologias limpas e promover a 
incorporação de novas tecnologias de produção, com o objetivo de 
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reduzir a geração de resíduos sólidos, bem como seus impactos 

ambientais negativos e sua periculosidade para a saúde pública;  
IV. incentivar a articulação institucional entre gestores, visando 

à capacitação e cooperação técnica e financeira, especialmente nas 

áreas de saneamento básico, meio ambiente e saúde pública, assim 
como incorporar os princípios do Estatuto das Cidades;  

V. implementar a gestão integrada dos resíduos sólidos 
urbanos, incentivando a formação de consórcios, a cooperação entre 

municípios e a adoção de soluções conjuntas, quando viável, 
mediante adoção de planos regionais;  

VI. implementar e induzir novas formas de disseminação de 
informações sobre perfil e impacto ambiental de resíduos de produtos 

e serviços, mediante incentivo à auto-declaração na rotulagem, 
análise de ciclo de vida e certificação ambiental; 

VII. promover ações direcionadas à criação de mercados locais 
e regionais para os materiais recicláveis e reciclados e estimular a 

implantação de industrias recicladoras de resíduos sólidos;  
VIII. incentivar a reutilização de produtos e a valorização dos 

resíduos sólidos, por meio da reciclagem de seus componentes, 

recuperação energética ou tratamento para fins de compostagem; 
IX. fomentar o consumo de produtos constituídos total ou 

parcialmente de material reciclado; 
X. incentivar e promover ações que visem a reduzir o uso de 

embalagens, principalmente em produtos de consumo direto;  
XI. incentivar a criação de centrais integradas de tratamento 

para resíduos;  
XII. promover e exigir a recuperação das áreas degradadas ou 

contaminadas em razão de acidentes ambientais ou da disposição 
inadequada dos resíduos sólidos;  

XIII. incentivar e promover linhas de crédito e financiamento 
para a operacionalização de Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos; 
XIV. elaborar e implantar em parceria com os Municípios, 

empresas privadas e organizações não-governamentais, programa 

estadual de capacitação de recursos humanos com atuação na área 
de limpeza urbana;  

XV. implantar programas de capacitação gerencial na área de 
resíduos sólidos;  

XVI. incentivar a criação e o desenvolvimento de associações e 
ou cooperativas de catadores, classificadores e/ou associações de 

trabalhadores autônomos que realizam a coleta e separação de 
resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis. 

XVII. promover ações que conscientizem e disciplinem os 
cidadãos para o adequado uso do sistema de coleta de resíduos 

sólidos. 
XVIII.promover ações de coleta que reduzam as perdas de 

economia de escala do sistema de resíduos sólidos e contribuam para 
sua viabilidade econômica. 
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Capítulo III  
Dos Instrumentos 

 

Artigo 7º - São instrumentos da Política Estadual de Gestão de 
Resíduos Sólidos:  

I. o planejamento regional integrado do gerenciamento dos 
resíduos sólidos;  

II. os planos de gerenciamento de resíduos sólidos;  
III. os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão 

ambiental pelas empresas;  
IV. a certificação ambiental de produtos e serviços;  

V. a auto-declaração ambiental na rotulagem dos produtos;  
VI. as auditorias ambientais;  

VII. o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados às 
praticas de prevenção à poluição, à minimização dos resíduos 

gerados e à recuperação de áreas contaminadas por resíduos sólidos;  
VIII. as medidas fiscais, tributárias e administrativas, como o 

licenciamento, o monitoramento, a fiscalização e a imposição de 

penalidades que inibam ou restrinjam a produção de bens e a 
prestação de serviços com maior impacto ambiental negativo e 

estimulem as práticas de prevenção à poluição e de minimização dos 
resíduos gerados;  

IX. o termo de compromisso e o ajustamento de conduta;  
X. os acordos voluntários por setores da economia;  

XI. a definição de indicadores para o estabelecimento de 
padrões visando ao gerenciamento de resíduos sólidos;  

XII. o estabelecimento de metas e prazos para adequação dos 
empreendimentos às normas desta lei; 

XIII. a medição e a avaliação dos impactos ambientais 
negativos dos produtos, serviços e processos produtivos;  

XIV. o gerenciamento por intermédio da articulação entre Poder 
Público, produtores e demais segmentos da sociedade civil;  

XV. ações voltadas à educação ambiental que estimulem:  

a. o gerador, a eliminar desperdícios e a realizar a triagem e a 
coleta seletiva de resíduos;  

b. o consumidor, a adotar práticas ambientalmente saudáveis 
de consumo e de disposição; c. o gerador e o consumidor, a 

aproveitarem o resíduo gerado. 
XVI. o sistema de informações sobre os resíduos sólidos no 

Estado, elaborado com o apoio e a participação dos Municípios, os 
programas, as metas e os relatórios ambientais para divulgação 

pública;  
XVII. a estruturação de uma rede de informações a respeito dos 

impactos ambientais gerados por resíduos de produtos e serviços que 
de alguma forma contribua para a perda da qualidade ambiental;  

XVIII. a permissão, a concessão e a parceria; XIX. medidas que 
incentivem a gestão regionalizada dos resíduos sólidos. 
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TÍTULO II  
DOS INSTRUMENTOS ECONOMICOS, FISCAIS E DE 

PLANEJAMENTO 

Capítulo I 
Das disposições preliminares  

 
Artigo 8º - A auto – sustentabilidade do modelo institucional de 

gestão de resíduos sólidos deverá estar centrada na utilização de 
instrumentos e incentivos econômicos adequados, cuja 

implementação seja viável a curto e médio prazos. 
Artigo 9º - Deverão ser concedidos incentivos fiscais e 

financeiros ao terceiro setor, às organizações de catadores de 
materiais recicláveis, bem como às instituições públicas e privadas 

que:  
I. promovam preferencialmente práticas de prevenção à 

poluição e da minimização dos resíduos por meio da reutilização e 
recuperação;  

II. estimulem, mediante programas específicos, a implantação 

de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem;  
III. promovam a fabricação de produtos com alto rendimento, 

duráveis, recicláveis, reutilizáveis, retornáveis, passíveis de 
consertar, reaproveitáveis e que não sejam perigosos à saúde 

humana e ao ambiente;  
IV. incentivem a pesquisa e a implementação de processos que 

utilizem as chamadas tecnologias limpas;  
V. implantem Sistema de Gestão Ambiental de Resíduos 

Sólidos. 
Parágrafo único – Os instrumentos de que trata este artigo 

serão concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, 
isenções total ou parcial de impostos, ICMS sócio-ambiental, tarifas 

diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais modalidades 
especificamente estabelecidas na legislação pertinente. 

Artigo 10 – Deverá ainda o Estado estabelecer formas de 

incentivos fiscais para aquisição, pelos Municípios, de equipamentos 
apropriados ao setor de limpeza urbana. 

Artigo 11 – Ficam mantidos os recursos e benefícios previstos 
pelo FECOP – Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 

(Lei n.º 11.160/2002), pelo FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Lei n.º 7663/1991) e pelo FESAN – Fundo Estadual de 

Saneamento( Lei n.º 7750/1992, em regulamentação). 
Parágrafo único – Os municípios que implantarem a coleta 

seletiva deverão ter prioridade na concessão dos recursos do FECOP, 
FEHIDRO e FESAN, incentivos fiscais e benefícios adicionais. 

Artigo 12 – Deverá ser concedida a isenção fiscal para quem 
trabalha com material exclusivamente reciclado. 

 
Capitulo II  



112 
 

Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS  

 
Artigo 13 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 

PGRS – deverá conter a estratégia geral dos responsáveis pela 

geração e /ou pela reciclagem, tratamento e disposição dos resíduos 
sólidos, para proteger a saúde humana e o meio ambiente, 

especificar medidas que incentivem a conservação e recuperação de 
recursos e das condições para sua destinação adequada e ser 

integrado ao Plano Estadual de Saneamento. 
§ 1º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

deverá contemplar a ressocialização dos catadores, quando for o 
caso, inserindo-os no planejamento e na execução de projetos de 

coleta seletiva de lixo e contemplar programas de integração social 
das crianças trabalhadoras e seu encaminhamento para a escola. 

§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, definido 
no caput deste artigo, cuja elaboração compete aos responsáveis pela 

gestão dos resíduos sólidos, deverá ser submetido previamente à 
apreciação do órgão de controle ambiental e de saúde e da 

agricultura, no âmbito de suas respectivas competências, bem como, 

às instancias do CONESAN, CRH e CONSEMA. 
§ 3º - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos terão 

horizonte de planejamento compatível com o período de implantação 
de seus programas e projetos, devendo ainda ser periodicamente 

revisados e devidamente compatibilizados com o plano anteriormente 
vigente. 

§ 4º - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos devem 
conter, no mínimo: 

 I . a origem, a caracterização e a quantidade de resíduos 
gerados;  

II. os princípios que conduzam à otimização de recursos, pela 
cooperação entre as instituições e os municípios, assegurada a 

participação da sociedade civil, com vistas à implantação de soluções 
conjuntas e ação integrada, no caso de resíduos urbanos;  

III. o diagnóstico da situação atual do sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos;  
IV. os procedimentos ou instruções a serem adotados na 

segregação, coleta, classificação, acondicionamento, armazenamento, 
transporte, transbordo, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final, conforme sua classificação, indicando os locais onde 
as atividades serão implementadas;  

V. as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso 
de situação de manuseio incorreto ou acidentes;  

VI. a definição e descrição de medidas direcionadas à 
minimização da quantidade de resíduos e ao controle da poluição 

ambiental causada por resíduos, considerando suas diversas etapas – 
acondicionamento, coleta, segregação, transporte, transbordo, 

tratamento e disposição final;  
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VII. o diagnóstico e proposição de ações no campo social, com 

a avaliação da presença de catadores trabalhando nos lixões e nas 
ruas das cidades com previsão de sua inserção social;  

VII. os procedimentos para a educação ambiental e a 

mobilização social;  
VIII. o cronograma de implantação das medidas e ações 

implementadas;  
IX. o programa de monitoramento e avaliação das medidas e 

ações implementadas;  
X. a designação do responsável técnico pelo Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  
§5º - Caberá ao CONSEMA e às Secretarias de Energia, 

Recursos Hídricos e Saneamento, de Meio Ambiente, de Saúde e de 
Agricultura, conforme as respectivas competências, estabelecer as 

atividades sujeitas à elaboração e apresentação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de que trata este artigo. 

 
Capitulo III  

Do Sistema de Informações  

 
Artigo 14 – O órgão de controle ambiental elaborará 

anualmente o Inventário Estadual de Resíduos Urbanos e a situação 
de conformidade das instalações públicas e privadas receptoras de 

resíduos bem como o cadastro de fontes efetiva ou potencialmente 
poluidoras industriais prioritárias, de transportadoras e locais de 

disposição de resíduos sólidos, especialmente os industriais e os 
perigosos. 

Parágrafo Único - O inventário referido no caput deste artigo 
deverá ser obrigatoriamente apresentado à Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo pelo órgão ambiental competente. 
Artigo 15 – Fica assegurado ao público em geral, o acesso às 

informações relativas aos resíduos sólidos existentes nos bancos de 
dados dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta 

do Estado. 

 
TITULO III  

DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
Capitulo I  

Das Disposições Preliminares  
 

Artigo 16 – A gestão dos resíduos sólidos deverá observar as 
seguintes condições: 

I . prevenção à poluição ou redução da geração de resíduos na 
fonte;  

II. minimização dos resíduos gerados;  
III. adequado acondicionamento, coleta, transporte e 

tratamento ambiental e sanitariamente seguros e racionais dos 
resíduos;  
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IV. recuperação ambientalmente segura de materiais, 

substâncias ou de energia dos resíduos ou produtos descartados;  
V. definição final ambientalmente segura dos resíduos 

remanescentes;  

VI. recuperação das áreas degradadas pela disposição 
inadequada dos resíduos;  

VII. monitoramento e avaliação das atividades de limpeza 
urbana no estado  

Artigo 17 – As unidades geradores, e receptores de resíduos 
deverão ser projetadas, implantadas e operadas em conformidade 

com a legislação e como a regulamentação pertinentes, devendo ser 
monitoradas e ter suas atividades encerradas de acordo com o 

projeto previamente aprovado pelo órgão de controle ambiental. 
Parágrafo único – As unidade referidas no caput deste artigo 

deverão ter um técnico habilitado responsável pelo gerenciamento 
dos resíduos. 

Artigo 18 – Ficam proibidas as seguintes formas de destinação 
e utilização de resíduos sólidos: 

I. lançamento in natura ao ar livre; 

II. queimam ao ar livre ou em instalações, caldeiras ou fornos;  
III. lançamento ou disposição em mananciais e em suas áreas 

de drenagem, cursos d’água, lagoas, praias, áreas de várzea, 
terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços e cacimbas, mesmo 

que abandonadas, em áreas de preservação permanente e em áreas 
sujeitas a inundação com períodos de recorrências de 100(cem) 

anos;  
IV. lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas 

pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telefone, bueiros e 
assemelhados;  

V. infiltração no solo, sem projeto aprovado pelo órgão de 
controle ambiental;  

VI. armazenamento em edificação inadequada;  
VII. utilização de resíduos perigosos como matéria-prima e 

fonte de energia, bem como a sua incorporação em materiais, 

substancias ou produtos, sem prévia aprovação do órgão de controle 
ambiental;  

VIII. utilização para alimentação humana;  
IX. utilização para alimentação animal em desacordo com a 

normalização dos órgãos federal, estadual e municípios competentes  
X. a utilização de resíduos sólidos “in natura” como insumo 

agrícola; 
XI. tratamento e disposição final de resíduos sólidos em áreas 

de segurança aeroportuária, conforme definido em legislação 
pertinente 

§ 1º - Em situações excepcionais de emergência, o órgão de 
controle ambiental poderá autorizar a queima de resíduos ao ar livre 

ou outra forma de tratamento que utilize tecnologia alternativa;  
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§ 2º - A acumulação temporária de resíduos sólidos de qualquer 

natureza, somente será tolerada caso não ofereça risco de poluição 
ambiental e mediante autorização do órgão de controle ambiental;  

§ 3º - Para os fins prévios no parágrafo anterior, entende-se 

por acumulação temporária a manutenção e o controle de estoque de 
resíduos gerados, até a sua destinação, em conformidade com as 

normas técnicas estabelecidas pelo órgão de controle ambiental; 
§ 4º - A disposição de resíduos em cavidades subterrâneas, 

áreas de preservação permanente e em áreas sujeitas a inundação 
com períodos de recorrência de 100 (cem) anos, de que trata o inciso 

III deste artigo, poderá ser licenciada, excepcionalmente, pelo órgão 
de controle ambiental, desde que, pelas características da área e dos 

resíduos a serem ali depositados, fique comprovado o não 
comprometimento da qualidade do ambiente e que não exista 

alternativa viável para sua disposição. 
§ 5º - Os prazos e condições para armazenamento temporário 

serão especificados pelo órgão ambiental estadual. 
Artigo 19 – O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados 

para armazenamento, acumulação ou disposição final de resíduos 

sólidos de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de 
forma tecnicamente adequada, definida em projetos específicos, 

obedecidas as condições e critérios estabelecidos por ocasião do 
licenciamento pelo órgão de controle ambiental Estadual; 

Artigo 20 – O transporte de resíduos deverá se dar em 
condições que garantam a proteção à saúde pública, à preservação 

ambiental e à saúde e segurança do trabalhador. 
Artigo 21 – O transporte, o armazenamento, o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dependerão de projetos específicos, 
aprovados pelo órgão de controle ambiental, mediante licenciamento 

ambiental. 
Artigo 22 – A disposição final ou o armazenamento de resíduos 

sólidos provenientes de outros Estados da Federação serão 
autorizados no território do Estado em situações a serem definidas 

pelo órgão ambiental, salvo se tratar de operação intermediaria de 

um tratamento, reciclagem, reutilização, recuperação de energia ou 
matéria prima, ou incorporação em produtos, ou para 

encaminhamento a instalação no exterior. 
§ 1º O recebimento de resíduos de que trata este artigo 

dependerá de prévia autorização do órgão de controle ambiental do 
Estado de São Paulo e do Estado onde os resíduos foram gerados e 

somente poderão ser manipulados em instalação licenciada e nas 
condições aprovadas pelo órgão de controle ambiental. 

Artigo 23 – A transferência de resíduos para outros Estados só 
poderá ser feita mediante prévia autorização do órgão de controle 

ambiental do Estado de São Paulo e do órgão ambiental do Estado de 
destino. 

Artigo 24 – As unidades receptoras de resíduos deverão 
realizar, no momento do seu recebimento, controle das quantidades e 
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características dos mesmos, de acordo com a sistemática aprovada 

pelo órgão de controle ambiental. 
Artigo 25 – Os geradores e/ou responsáveis pelo gerenciamento 

de resíduos arcarão com os custos relativos a todas as suas etapas, 

incluídas as análises técnicas requeridas pelas autoridades 
competentes. 

Artigo 26 – O órgão ambiental competente poderá exigir, das 
empresas geradoras e receptoras de resíduos, a contratação de 

seguro ambiental, quando disponível e na forma estabelecida pelo 
CONSEMA, visando a garantir a recuperação das áreas degradadas 

em função de suas atividades, por acidentes, ou pela disposição 
inadequada de resíduos. 

Artigo 27 - As entidades e os órgãos da Administração Pública 
optarão, preferencialmente, nas suas compras e contratações, pela 

aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental negativo, que 
sejam duráveis, não-perigosos, recicláveis, reciclados e passíveis de 

reaproveitamento, devendo especificar essas características na 
descrição das licitações, observadas as formalidades legais. 

 

Capitulo III 
Dos resíduos Perigosos  

 
Artigo 28 – Os resíduos que apresentam risco potencial à saúde 

pública e ao ambiente, devido a sua periculosidade, deverão receber 
tratamento diferenciado durante as operações de segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final. 

Artigo 29 – 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 30 – Os geradores e/ou responsáveis pelo gerenciamento 
de resíduos sólidos perigosos devem informar, anualmente, ou 

sempre que solicitado pelas autoridades competentes do estado e dos 

municípios:  
I. a quantidade de resíduos gerados, manipulados, 

acondicionados, armazenados, coletados, transportados ou tratados, 
conforme cada caso específico, assim como a natureza dos mesmo e 

sua disposição final; 
II. as medidas adotadas como 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. outros dados que forem julgados necessários pelos órgãos 
competentes. 

Parágrafo Único – Os geradores e/ou responsáveis pelo 
gerenciamento dos resíduos sólidos perigosos devem ainda:  
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I. manter os locais de operação, recipientes e veículos de 

transporte relacionados ao gerenciamento de resíduos perigosos 
devidamente identificados, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes;  

II. não-adotar condutas capazes de causar aumento de 
periculosidade dos resíduos ou que dificultem, de alguma forma, o 

seu gerenciamento; 
 III. manter inventário atualizado e facilmente acessível dos 

resíduos perigosos;  
IV. informar imediatamente ao órgão de controle ambiental 

sobre a ocorrência de acidentes ou sobre o desaparecimento de 
resíduos, durante qualquer etapa do gerenciamento. 

V. ser responsáveis pelos exames médicos e laboratoriais que 
se fizerem necessários da vizinhança do local da unidade geradora e 

dos trabalhadores que manipulam os resíduos sólidos perigosos VI. 
ser responsável pelas informações a serem prestadas à vizinhança 

das unidade geradora de resíduos. 
Artigo 31 – A coleta e gerenciamento de resíduos perigosos, 

quando não forem executados pelo próprio gerador, somente poderão 

ser exercidos por empresas licenciadas pelo órgão de controle 
ambiental para tal fim. 

Artigo 32 – Os fabricantes ou importadores de produtos que, 
depois de esgotada sua vida útil ou cuja embalagem sejam 

considerados resíduos perigosos são responsáveis pelo seu 
recolhimento e destinação, de acordo com a legislação federal e 

estadual e as normas estabelecidas pelo CONSEMA. 
Parágrafo único – Os distribuidores e/ou vendedores de 

produtos de que trata este artigo devem participar do sistema 
obrigatório de coleta, admitindo, nos pontos de distribuição e/ou 

venda, a instalação de postos para este fim. 
Artigo 33 – O transporte de resíduos perigosos deverá ser 

realizado com estrita obediência às normas pertinentes, observando-
se, sempre, a necessidade de inventário dos resíduos que estão 

sendo transportados. 

Artigo 34 – O transporte dos resíduos perigosos deverá ser feito 
com o 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 sólidos 
perigosos deverão, obrigatoriamente, utilizar o Manifesto de 

Transporte de Resíduos, de acordo com critérios estabelecidos pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, pelo CONSEMA e demais 

normas federais e estaduais pertinentes. 
Artigo 35 - O gerador de resíduos perigosos é solidariamente 

responsável com o transportador relativamente ao cumprimento das 
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normas de segurança a serem observadas no transporte de resíduos 

perigosos. 
Artigo 36 - Aquele que executar o transporte interestadual de 

resíduos perigosos deverá verificar, junto aos órgãos de trânsito do 

Estado e dos Municípios as rotas preferenciais por onde a carga 
deverá passar e informar ao órgão de controle ambiental estadual o 

roteiro de transporte  
Artigo 37 – 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, substancias ou produtos, dependerá de 
prévia aprovação do órgão de controle ambiental estadual. 

Parágrafo único – O fabricante deverá comprovar que o produto 
resultante da utilização dos resíduos referido no caput deste artigo 

não implicará risco adicional à saúde pública e ao ambiente. 
Artigo 38 - Os fabricantes, importadores ou fornecedores de 

produtos e serviços que gerem resíduos potencialmente nocivos ou 
perigosos à saúde pública ou ao ambiente deverão informar a 

comunidade sobre os riscos decorrentes de seu manejo, de maneira 

ostensiva e adequada, por meio de rotulagem e outros meio eficazes, 
sem prejuízo de adoção de outras medidas cabíveis, em 

conformidade como o estabelecidos pelos órgãos competentes. 
§1º - Os produtos e serviços que gerem resíduos 

potencialmente nocivos ao ambiente e à saúde devem ser 
acompanhados por instruções claras e detalhadas sobre os 

procedimentos a serem tomados pelo consumidor quanto a sua 
devolução e sobre os cuidados a serem tomados. 

§2º - Cabe aos fabricantes e aos importadores dos produtos de 
que trata este artigo, a elaboração das instruções e informações ao 

consumidor. 
§3º - No caso do produto fabricado em outro Estado da 

Federação, o comerciante será responsável pelo cumprimento da 
obrigação prevista no “caput” deste artigo. 

Artigo 39 - Os resíduos radioativos serão gerenciados, coletados 

e estocados de acordo com as normas estabelecidas pela CNEN, 
Comissão Nacional de Energia Nuclear e de acordo com a legislação 

própria. 
 

Capitulo IV  
Da coleta e do Transporte dos Resíduos Sólidos  

 
Artigo 40 – Os sistemas de coleta e transporte de resíduos 

deverão observar às seguintes diretrizes, sem prejuízo do 
atendimento às normas estabelecidas na legislação federal:  

I . os resíduos sólidos, independentemente de sua classificação, 
devem ser acondicionados de maneira a evitar que haja vazamentos 

ou que venham a causar lesões ao funcionário da coleta de resíduos;  
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II. quando existir coleta seletiva, a parte orgânica dos resíduos 

urbanos deverá ser separada dos inorgânicos e estes deverão ser 
separados de acordo com as orientações do poder público municipal. 

Artigo 41 – Na elaboração do plano de coleta e transporte de 

resíduos urbanos, o Município deverá considerar:  
I . a quantidade de resíduos gerados na comunidade;  

II. os recursos técnicos, humanos e financeiros disponíveis para 
coleta; 

III. local, freqüência e o horário mais indicado para a coleta;  
IV. itinerário mais adequado para a coleta;  

V. estudo de caracterização dos resíduos gerados na 
comunidade. 

Artigo 42 – Devem ser asseguradas a todos os funcionários que 
trabalham no manejo de resíduos sólidos: 

I . uso de equipamento de proteção individual;  
II. treinamento especifico para as tarefas executadas, com 

supervisão permanente;  
III. controle periódico das condições de sua saúde. 

Artigo 43 – Os resíduos perigosos deverão ser coletados 

mediante operações especificas e diferenciadas da coleta dos resíduos 
urbanos e encaminhando para as unidade de tratamento. 

 
Capitulo V  

Dos Resíduos Urbanos  
 

Artigo 44 - Constituem serviços públicos de caráter essencial a 
organização e o gerenciamento dos sistemas de segregação, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

Artigo 45 – O Estado deverá, por meio dos seus órgãos 
competentes, respeitando suas especificidades e atribuições:  

I. promover ações objetivando a que os sistemas de coleta, 
transporte e disposição de resíduos sólidos sejam estendidos a todos 

os município e atendam aos princípios de regularidade, permanência, 

modicidade e sistematicidade, em condições sanitárias e de 
segurança;  

II. incentivar a implantação gradativa, nos municípios, da 
segregação dos resíduos sólidos na origem, visando ao 

reaproveitamento otimizado dos materiais para os quais exista 
viabilidade técnica de reaproveitamento;  

III. criar programas específicos que incentivem a implantação e 
ampliação, por parte do Poder Público Municipal, de sistemas de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos 
não-abrangidos pela coleta regular;  

IV. promover e fomentar programas de capacitação dos 
técnicos que atuam na limpeza urbana; 

V. estimular os Municípios a atingirem a auto-sustentabilidade 
econômica dos seus sistemas de limpeza urbana, mediante 
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orientação para a criação e implantação de mecanismos de cobrança 

e arrecadação compatíveis com a capacidade de pagamento da 
população. 

VI. fomentar a elaboração de legislação e atos normativos 

específicos de limpeza urbana nos Municípios, em consonância com 
as políticas estadual e federal; 

VII. criar mecanismos que facilitem a comercialização dos 
recicláveis em todas as regiões do Estado; 

VIII. incentivar a formação de consórcios entre Municípios, 
quando viável, para tratamento, processamento e comercialização 

dos resíduos recicláveis;  
IX. fomentar parcerias das industrias recicladoras com o Poder 

Público e a iniciativa privada nos programas de coleta seletiva e no 
apoio à implantação e desenvolvimento de associações ou 

cooperativas de catadores. 
Artigo 46 – Os municípios deverão apresentar Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Urbanos quando da solicitação de 
licenciamento para unidades de tratamento e de destino final dos 

resíduos, bem como quando da solicitação de financiamento a 

instituições oficiais de créditos estaduais. 
§ 1º - Os Planos a que se refere este artigo deverão, 

preferencialmente, incluir as estratégias de reciclagem, redução e 
reutilização de resíduos na origem, por meio da coleta segregada ou 

da implantação de projetos de triagem dos recicláveis e o 
reaproveitamento da fração orgânica na agricultura, após tratamento, 

e utilizando formas de disposição final, preferencialmente, apenas 
para os rejeitos desses procedimentos. 

§ 2º - Os Planos e projetos específicos que envolvem 
reciclagem, coleta seletiva e estratégias de minimização da geração 

de resíduos na fonte deverão incluir programas de conscientização 
ambiental e sanitária, bem como incentivar a criação e o 

desenvolvimento de associações e ou cooperativas de catadores, 
classificadores e/ou associações de trabalhadores autônomos que 

realizam a coleta e separação de resíduos sólidos reutilizáveis ou 

recicláveis, inserindo-os nos processos de planejamento e execução 
dos sistemas de coleta seletiva bem como propiciando a infra-

estrutura básica e a viabilização econômica da atividade. 
Artigo 47 – Nos municípios, em especial naqueles com 

população flutuante significativa, o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Urbanos deverá induzir Poder Publico, em parceria com os 

setores produtivos e as sociedade civil organizada, a executar ações 
que promovam praticas de prevenção à poluição, da coleta seletiva 

dos resíduos e da minimização dos resíduos gerados, mediante 
reutilização, reciclagem e recuperação. 

Artigo 48 – Os governos municipais, consideradas as sua 
particularidades, deverão incentivar e promover, com apoio do 

Estado, ações que visem a reduzir a poluição difusa por resíduos 
sólidos na zona urbana e rural. 
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Artigo 49 – As soluções locacionais para implantação das obras 

do sistema de limpeza urbana bem como as técnicas especificas e 
tecnológicas para tratamento e disposição final de resíduos serão 

fixadas pelo Poder Público Municipal, observadas as normas federais, 

estaduais e municipais aplicáveis, estando sujeitas ao prévio 
licenciamento ambiental. 

Artigo 50 - Os planos diretores, bem como os demais 
instrumentos de política de desenvolvimento e de expansão dos 

municípios, deverão prever os espaços adequados para instalação de 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

Artigo 51 – Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam 
obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada 

e em local acessível, cabendo-lhes observar as normas municipais 
que estabeleçam a seleção dos resíduos no próprio local de origem e 

indiquem as formas de acondicionamento para coleta. 
Artigo 52 – Fica proibida, ao usuário, a disponibilização de 

material para coleta pelo sistema público de resíduos para o qual 
exista um sistema de retorno obrigatório instituído por lei. 

Artigo 53 – O gerenciamento dos resíduos provenientes do 

comércio e de serviços produzidos em lojas, centros de lojas, 
sacolões, mercados, supermercados, hipermercados, postos volantes 

de vendas, postos de gasolina e similares, oficinas, bancos, 
estabelecimentos de ensino, escritórios e outros de natureza similar 

cuja quantidade sejam superiores àquelas estabelecidas para a coleta 
dos resíduos pela Municipalidade, são de responsabilidade dos 

comerciante e prestadores de serviços. 
 

Capitulo VI 
Dos resíduos industriais e minerários  

 
Artigo 54 – O gerenciamento dos resíduos industriais e 

minerários, desde a geração até a disposição final, será feito de 
forma a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde 

publica. 

Parágrafo único – As unidades geradoras de que trata este 
artigo devem buscar soluções que possibilitem a prevenção à 

poluição, à reutilização, à reciclagem e à redução da periculosidade 
desses resíduos. 

Artigo 55 – Compete aos geradores de resíduos industriai e 
minerários 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 as 

suas classes e características;  
II. o acondicionamento, identificação e transporte interno 

adequado dos resíduos, se for o caso;  
III. a manutenção de áreas para sua operação e armazenagem;  
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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 externo, tratamento e destinação dos resíduos, 

na forma exigida pela legislação pertinente. 
Artigo 56 – O Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos a 

ser elaborado pelos setores industriais e minerários, conforme as 
normas estabelecidas pelo CONSEMA, deverá priorizar soluções 

integradas, podendo prever a destinação em centrais integradas de 
tratamento para múltiplos resíduos. 

Parágrafo único – Independentemente do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser elaborado pelos setores 

produtivos, os estabelecimento industriais e de mineração, quando 
determinado pelo órgão de controle ambiental competente, deverão 

elaborar e implementar, individualmente, seus respectivos Planos de 
Gerenciamento. 

Artigo 57 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Industriais poderá prever a implantação de Bolsas de Resíduos, 

objetivando o reaproveitamento e o gerenciamento eficiente dos 

resíduos sólidos. 
Artigo 58 - O Estado deverá criar programas específicos que 

incentivem os setores produtivos a implantarem sistemas integrados 
de tratamento e disposição final de resíduos industriais. 

 
Capitulo VII  

Dos Resíduos de Serviços de Saúde  
 

Artigo 59 – Para os efeitos desta Lei, são considerados resíduos 
de serviços de saúde os provenientes de hospitais, maternidades, 

prontos-socorros, sanatórios, clinicas médicas, casas de saúde, 
ambulatórios, postos de atendimento médico, postos e centros de 

saúde publica, consultórios médicos e odontológicos, centros de 
hemodiálise, banco de sangue, farmácias e drogarias. 

Parágrafo Único – Equiparam-se a resíduos de serviços de 

saúde, para os efeitos desta lei, os decorrentes de serviços 
veterinários, laboratórios de análises clinicas e patologia, laboratórios 

de saúde animal, centros de pesquisa, desenvolvimento, 
experimentação e produção na área de farmacologia e saúde humana 

e animal, os serviços de medicina legal e anatomia patalógica, os 
biotérios e qualquer outra unidade que execute atividades de 

natureza médico-assistencial, os provenientes de barreiras sanitárias, 
necrotérios e funerárias e os medicamentos e imunoterápicos 

vencidos ou deteriorados. 
Artigo 60 – Compete aos serviços de saúde a responsabilidade 

pelo gerenciamento completo de seus resíduos, de acordo com as 
peculiaridades dos serviços por eles oferecido, desde sua geração até 

a disposição final, sem prejuízo da responsabilidade dos 
transportadores e depositários finais ou outros agentes envolvidos. 
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Artigo 61 – O importador, o fabricante e o distribuidor de 

remédios, bem como os prestadores de serviços de saúde, são co-
responsáveis pela coleta dos resíduos especiais resultantes dos 

produtos vencidos ou considerados, por decisão das autoridades 

competentes, inadequados ao consumo. 
Parágrafo único – O importador e o fabricante dos produtos 

descritos neste artigo são responsáveis pelo gerenciamento dos 
respectivos resíduos especiais. 

Artigo 62 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde – PGRSS a ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de 

acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância 
sanitária e meio ambiente federais, estaduais e municipais se 

constitui no documento integrante do processo de licenciamento 
ambiental e deverá contemplar os aspectos referentes à geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final, bem como a eliminação dos riscos, 

proteção à saúde pública e ao ambiente. 
§ 1º - Na elaboração do PGRSS, devem ser considerados 

princípios que conduzam à sua minimização e às soluções integradas 

ou consorciadas, que visem ao tratamento e à disposição final 
adequada destes resíduos, de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelos órgãos de controle ambiental e de saúde competentes. 
§ 2º - Os órgãos de meio ambiente e de saúde definirão, em 

conjunto, critérios para determinar quais os estabelecimentos estão 
obrigados a apresentar o plano requerido neste artigo. 

Artigo 63 – Garantida a eliminação de patogenicidade dos 
resíduos de saúde infectantes, conforme procedimentos estabelecidos 

em legislação própria, estes poderão ser equiparados a resíduos de 
saúde comuns, a critério dos municípios para fins de coleta pelo 

prestador dos serviços de limpeza urbana. 
Parágrafo único – Devem ser observados princípios que 

conduzam à reciclagem dos materiais que compõem estes resíduos, 
objetivando a sua redução. 

 

Seção I 
Dos Resíduos Gerados nos Estabelecimentos Rurais  

 
Artigo 64 – Resíduos rurais são aqueles provenientes da 

atividade agropastoril ou demais atividades rurais, bem como os 
resíduos dos respectivos insumos, incluindo os agrotóxicos e afins, de 

acordo com a tipificação estabelecida na legislação própria, vencidos, 
proibidos, apreendidos ou classificados como perigosos, bem como as 

suas respectivas embalagens. 
Artigo 65 – É de responsabilidade dos estabelecimentos rurais o 

gerenciamento dos resíduos por eles gerados, obedecidas as normas 
sobre os resíduos de agrotóxicos vencidos proibidos, apreendidos, 

classificados como perigosos, bem como suas embalagens. 
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Artigo 66 – Os geradores de resíduos sólidos oriundos da 

classificação ou industrialização de produtos de origem vegetal que 
possam oferecer riscos de contaminação por pragas ou moléstias, 

deverão submetê-los a processo de descontaminação especifica, a 

critério do órgão estadual regulador competente devendo sua 
disposição final ser licenciada pelo órgão de controle ambiental 

estadual. 
Artigo 67 – O fabricante ou o importador de insumos agrícolas 

ou dos agrotóxicos e afins, de acordo com a tipificação estabelecida 
na legislação própria, vencidos, proibidos, apreendidos, classificados 

como perigosos, bem como as suas embalagens são responsáveis por 
sua coleta, transporte e disposição final, na forma prevista na 

legislação pertinente. 
Artigo. 68 – A destinação dos resíduos decorrentes da atividade 

rural deverá estar prevista em Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, a ser elaborado pelos geradores, fabricantes, importadores 

ou distribuidores, na forma definida pelo CONSEMA e/ou pelo órgão 
competente de regulação dos resíduos rurais. 

Artigo 69 – Os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar 

a devolução das embalagens vazias dos produtos e dos produtos 
impróprios para utilização ou em desuso aos estabelecimentos 

comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções 
previstas nas respectivas contratações de venda e compra, sob pena 

de assumirem responsabilidade solidária com o fornecedor pelo 
gerenciamento desses resíduos, de acordo com a legislação 

especifica. 
Artigo 70 – As indústrias recicladoras ou processadoras de 

embalagens rígidas de agrotóxicos deverão ser devidamente 
licenciadas pelo órgão de controle ambiental, para o processamento 

de embalagens vazias e tríplice-lavadas de agrotóxicos. 
Artigo 71 – É responsabilidade do gerador fornecer os dados 

relativos às quantidades e composição, periculosidade e 
procedimentos de desintoxicação e descontaminação dos agrotóxicos 

e afins às empresas públicas ou privadas responsáveis pela coleta, 

transporte, tratamento e destino final dos resíduos, bem como aos 
órgãos municipais e estaduais de meio ambiente. 

§ 1º - Se, após avaliação, forem consideradas resíduos, as 
cargas descritas no “caput” deste artigo, deverão ser submetidos aos 

procedimentos definidos pelas autoridades competentes. 
§ 2º - Os portos, aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários deverão manter áreas que permitam o armazenamento 
seguro das cargas de deterioradas, contaminadas, fora de 

especificação, apreendidas pela fiscalização sanitária ou 
abandonadas. 

§ 3º - São solidariamente responsáveis pelo transporte, 
tratamento e disposição final das cargas consideradas resíduo o 

vendedor, o exportador, o comprador ou destinatário, o importador, o 
transportador, o embarcador e o agente que os represente. 
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§ 4º - Se o gerenciamento das cargas mencionadas neste artigo 

for efetuado pelo Poder Público, as respectivas despesas deverão ser 
ressarcidas pelos responsáveis, na forma do § 3º deste artigo. 

 

Seção II  
Dos Resíduos Provenientes de Portos, Aeroportos, Terminais 

Rodoviários e Ferroviários, Postos de Fronteira e Estruturas 
Similares  

 
Artigo 72 – Compete às administrações dos portos, aeroportos, 

terminais ferroviários e rodoviários a responsabilidade pelo 
gerenciamento dos resíduos por eles gerados, de maneira a atender 

às exigências legais pertinentes. 
Artigo 73 - Os resíduos gerados a bordo de unidades de 

transporte, provenientes de áreas endêmicas definidas pelas 
autoridades de saúde pública competentes, os resíduos sólidos 

provenientes de serviço de atendimento médico e os animais mortos 
abordo serão considerados, com vistas ao manejo e tratamento, 

como resíduos infectados de serviços de saúde. 

Artigo 74 - Os resíduos provenientes das áreas de manutenção 
de unidades de transporte, de depósitos de combustíveis, de 

armazenagem de cargas, áreas de treinamento contra incêndio ou 
similares, que apresentem risco à saúde pública ou ao ambiente 

devido às suas características, deverão ser gerenciados como 
resíduos perigosos, nos termos desta lei e demais normas aplicáveis. 

Artigo 75 - Os resíduos gerados a bordo de unidades de 
transporte e suas respectivas estruturas de apoio provenientes de 

áreas não-endêmicas poderão ser enquadrados como resíduos 
urbanos, para efeito de manuseio e disposição final. 

Artigo 76 - As cargas deterioradas, contaminadas, fora de 
especificação, apreendidas pela fiscalização sanitária ou por outro 

órgão governamental ou abandonadas nos portos, aeroportos, 
terminais ferroviários e rodoviários, e outras estruturas de apoio, 

bem como nas unidades de transporte, serão, até que se manifestem 

o órgão de controle ambiental e de saúde pública competentes, 
consideradas como fontes potenciais de risco ao ambiente e à saúde 

pública. 
§ 1º - Se, após avaliação, forem consideradas resíduos, as 

cargas descritas no caput deste artigo, deverão ser submetidas aos 
procedimentos definidos pelas autoridades competentes. 

§ 2º - Os portos, aeroportos, terminais ferroviários e 
rodoviários deverão manter áreas que permitam o armazenamento 

seguro das cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificação, 
apreendidas pela fiscalização sanitária ou abandonadas. 

§ 3º - São solidariamente responsáveis pelo transporte, 
tratamento e disposição final das cargas consideradas resíduo o 

vendedor, o exportador, o comprador ou destinatário, o importador, o 
transportador, o embarcador e o agente que os represente. 
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§ 4º - Se o gerenciamento das cargas mencionadas neste artigo 

for efetuado pelo Poder Público, as respectivas despesas deverão ser 
ressarcidas pelos responsáveis, na forma do parágrafo 3º deste 

artigo. 

 
Seção III 

Dos Resíduos de Serviços de Saneamento Básico  
 

Artigo 77 – Os geradores de resíduos provenientes das Estações 
de Tratamento de Água – ETAS e das Estações de Tratamento de 

Esgoto – ETEs e dos caminhões utilizados na limpeza de fossas, serão 
responsáveis por sua coleta, acondicionamento, transporte, 

tratamento e disposição final. 
§ 1º - O órgão de controle ambiental deverá diligenciar para 

que, sempre que possível, sejam adotadas alternativas de 
reaproveitamento e reciclagem dos resíduos de que trata esse 

capítulo. 
§2º - Para efeitos desta lei, o termo lodo de esgoto inclui o lodo 

primário, lodo biológico aeróbio não-estabilizado, lodo biológico 

aeróbio estabilizado, lodo biológico anaeróbio e outros. 
Artigo 78 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a 

ser elaborado pelos geradores de resíduos provenientes das Estações 
de Tratamento de Água – ETAs e das Estações de Tratamento de 

Esgoto – ETEs e dos caminhões utilizados na limpeza de fossas 
deverá conter, no mínimo: I – estimativa de produção e qualidade de 

lodo auditada por laboratório credenciado pelo sistema de metrologia 
nacional; II – diagnóstico da estrutura disponível para gestão do lodo 

nas Estações de Tratamento de Esgoto e de Águas Residuárias; III – 
adequações na estrutura das Estações de Tratamento de Esgoto para 

viabilizar o gerenciamento adequado do lodo, tais como área de 
armazenagem, sistemas de estabilização, secagem e higienização; IV 

– alternativa de disposição final, incluindo o sistema de transporte do 
lodo, quando a disposição final não for efetuada na própria estação; V 

– definição do sistema de auto-monitoramento da qualidade do lodo 

gerado e dos impactos potenciais da alternativa de disposição final 
adotada. 

Artigo 79 – O CONSEMA e a Secretaria de Meio Ambiente 
deverão definir os parâmetros ambientais, agronômicos e sanitários 

para a utilização agrícola do lodo, de forma a assegurar a adequação 
do produto final. 

 
Seção IV  

Dos Resíduos da Construção Civil  
 

Artigo 80 – Consideram-se 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 



127 
 

em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Parágrafo único – A classificação dos resíduos da construção 
civil obedecerá às normas federais, estaduais e municipais 

pertinentes. 
Artigo 81 – Na forma desta lei, são responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos da 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 e/ou disposição de resíduos da construção 
civil. 

Artigo 82 – O construtor ou empresa construtora são 
individualmente responsáveis pelos atos de gerenciamento de 

resíduos especiais praticados no exercício de suas atividades. 
Parágrafo único: A contratação de construtor ou empresa 

construtora, de empresas e/ou pessoas que prestem serviços de 

coleta e/ou disposição de resíduos da construção civil, que não 
apresentem habilitação técnica válida e regular acarreta a 

responsabilização solidária de todos quanto da relação jurídica 
tenham participado, relativamente aos atos de gerenciamento de 

resíduos da obra ou reforma. 
Artigo 83 – Os resíduos da construção civil terão tratamento e 

disposição final nos locais e nas condições estabelecidos pelo Poder 
Público Municipal. 

Artigo 84 – Deverão ser incentivados os processos de 
reciclagem dos resíduos da construção civil para sua posterior 

inserção no processo industrial. 
 

Capitulo VIII  
Dos Resíduos Especiais Pós-Consumo  

 

Artigo 85 – Para efeitos desta lei consideram-se resíduos 
especiais pós-consumo: 

I. as embalagens não-retornáveis; 
II. os pneumáticos; 

III. os óleos lubrificantes e assemelhados;  
IV. os resíduos tecnológicos assim considerados:  

a . os aparelhos eletro-eletrônicos, eletrodomésticos e seus 
componentes;  

b. os provenientes da industria de informática; 
c. os veículos automotores;  

d. as baterias, pilhas e outros acumuladores de energia, bem 
como os produtos que contenham pilhas e baterias integradas à sua 

estrutura de forma não – removível; e. as lâmpadas fluorescentes, de 
vapor de mercúrio e de sódio e luz mista. 
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Parágrafo único – A relação de produtos contida neste artigo 

poderá ser alterada, a critério do órgão de controle ambiental, que 
fixará prazo aos responsáveis para a adequação do gerenciamento 

dos resíduos às disposições desta lei. 

Artigo 86 – Os fabricantes e os importadores de produtos e 
embalagens que geram resíduos classificados como especiais pós-

consumo de que trata esta lei, são responsáveis por seu 
recolhimento, descontaminação, quando necessária e pela sua 

disposição final adequada, nos casos e de acordo com as normas e 
cronogramas estabelecidos pela legislação federal e estadual 

pertinente e pelo CONSEMA. 
Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto neste artigo 

os fabricantes e os importadores de produtos e embalagens que 
geram resíduos classificados como especiais pós-consumo deverão: 

I. criar Centros de Recepção para a coleta do resíduo a ser 
descartado, devidamente sinalizado e divulgado;  

II. estabelecer formas de recepção, acondicionamento, 
transporte, armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição 

final destes produtos, visando a garantir a proteção da saúde pública 

e a qualidade ambiental; 
III. promover no âmbito de suas atividades e em parceria com 

os municípios, estudos e pesquisas destinados a desenvolver 
processos de prevenção à poluição, minimização dos resíduos, 

efluentes e emissões gerados na produção desses produtos, bem 
como de seu reprocessamento, sua reciclagem e sua disposição final; 

e  
IV. promover campanhas educativas e de conscientização 

pública sobre as praticas de prevenção à poluição e os impactos 
ambientais negativos causados pela disposição inadequada de 

resíduos, bem como os benefícios da devolução dos mesmos para 
reciclagem e disposição final adequada destes resíduos. 

Artigo 87 – Na implantação, pelo fabricante ou importador, de 
sistema obrigatório de coleta e retorno de produtos ou resíduos 

tecnológicos, os distribuidores e os pontos de venda ficam obrigados 

a recebê-los em depósito. 
Artigo 88 – Os fabricantes ou importadores dos produtos 

tecnológicos de que trata esta lei, a critério do órgão de controle 
ambiental, deverão elaborar e implementar Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Soídos Especiais. 
Artigo 89 – A destruição térmica das lâmpadas, pilhas, baterias 

e assemelhados e de produtos que as contenham integradas a sua 
estrutura de forma não-removível, somente será permitida como o 

emprego de equipamentos e processos utilizados para tratamento de 
resíduos perigosos, obedecidos os requisitos estabelecidos pelo órgão 

de controle ambiental. 
 

Título IV 
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Dos Métodos de Tratamento e de Disposição Final de Resíduos 

Sólidos  
Capitulo I  

Da Incineração e do Co-Processamento de Resíduos  

 
Artigo 90 – O emprego ou a implantação de processos térmicos 

de tratamento de resíduos sólidos, seja qual for a fonte geradora, 
depende do prévio licenciamento do órgão de controle ambiental. 

§1º - Qualquer que seja o porte do incinerador ou a natureza 
do resíduo a ser incinerado, será obrigatória a adoção de mecanismos 

e processos de controle e monitoramento de emissões gasosas, 
efluentes líquidos e resíduos sólidos da incineração. 

§2º - O empreendedor deverá fazer o auto-monitoramento e 
propiciar todas as condições necessárias à avaliação do processo 

térmico pelo órgão de controle ambiental. 
Artigo. 91 – O co-processamento de resíduos deverá obedecer 

aos preceitos estabelecidos na legislação Federal, Estadual, Municipal 
e regulamentação da autoridade competente. 

 

Capitulo II  
Dos Aterros 

 
Artigo 92 – Os resíduos, devidamente classificados quanto à 

natureza, somente poderão ser encaminhados para um aterro de 
classificação correspondente. 

Artigo 93 – Os aterros devem estar localizados e ser concebidos 
de maneira a evitar a poluição do solo, do ar, das águas subterrâneas 

e das águas superficiais, proporcionando, em tempo útil e nas 
condições necessárias, a retirada eficaz dos percolados, devendo a 

proteção do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais ser 
assegurada mediante o cumprimento das normas estabelecidas pelo 

CONSEMA. 
§1º - É obrigatória a avaliação das condições do solo, das águas 

subterrâneas e superficiais, de acordo com as normas e periodicidade 

estabelecidas pelo CONSEMA. 
§ 2º - Sempre que tecnológica e economicamente viável, os 

gases de aterro deverão ser utilizados. 
Artigo 94 – Um aterro somente poderá ser considerado 

encerrado depois do órgão de controle ambiental ter realizado uma 
inspeção final no local, analisado todos os relatórios apresentados 

pelo operador e comunicado formalmente ao operador que aprovam o 
encerramento. 

Parágrafo único – Esta disposição em nada diminui a 
responsabilidade do operador quanto aos danos ambientais que 

venham a ser causados pelos resíduos depositados no aterro. 
Artigo 95 – Após o encerramento da operação de um aterro, o 

respectivo operador permanecerá responsável por sua conservação, 
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acompanhamento e controle de sua manutenção, bem como pelo seu 

monitoramento ambiental. 
Parágrafo único – O operador deverá notificar ao órgão de 

controle ambiental sobre quaisquer efeitos negativos significativos 

sobre o ambiente ou fatos relevantes, revelados pelas operações de 
controle e monitoramento e submeterá à decisão do mesmo a 

natureza das medidas corretivas a serem tomadas e respectivo 
cronograma. 

Artigo 96 – Ficam proibidas a implantação e a operação de 
aterros em áreas de mananciais e em áreas de preservação 

permanente. 
 

Capitulo III  
Da Reciclagem  

 
Artigo 97 – A reciclagem de resíduos deve ser adotada quando 

ocorrem simultaneamente as seguintes hipóteses:  
I – ser considerada economicamente viável e quando exista um 

mercado, ou este possa ser criado, para as substâncias produzidas e 

os custos que isso requer não sejam desproporcionais, em 
comparação com os custos do tratamento e da disposição final 

requeridos; 
II – seja considerada tecnicamente possível mesmo que 

requeira pré-tratamento do resíduo;  
III – seja considerada ambientalmente conveniente. 

§1º - A reciclagem deve ocorrer de forma apropriada e segura, 
de acordo com a natureza do resíduos, e de forma a não ferir os 

interesses públicos, nem aumentar a concentração de poluentes; §2º 
- Deverá ser priorizada, tanto na coleta seletiva como na reciclagem, 

a participação de organizações sociais de catadores de materiais 
recicláveis no planejamento e na operacionalização das atividades. 

§3º - Deverá ser viabilizado, social e economicamente, o 
financiamento das atividades de coleta seletiva exercida pelos 

catadores de materiais recicláveis. 

 
Capitulo IV  

Das Unidades de Compostagem  
 

Artigo 98 – As unidades de compostagem deverão atender às 
normas municipais, estaduais e federais, tanto no que se refere às 

instalações físicas do empreendimento, processo e condições de 
operação, como quanto à qualidade do composto orgânico produzido. 

 
Título V  

Das Responsabilidades e das Infrações e Penalidades  
Capitulo I - Das Responsabilidades  
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Artigo 99 – A gestão dos resíduos sólidos é responsabilidade de 

toda a sociedade e deverá ter como meta prioritária a sua não-
geração, devendo o sistema de gerenciamento destes resíduos buscar 

sua minimização, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 

adequada. 
Artigo. 100 – As empresas instaladas ou que venham a se 

instalar no Estado são responsáveis pelo acondicionamento, 
estocagem, transferência, tratamento e disposição final de seus 

resíduos, respondendo pelos danos que estes causem ou possam 
causar ao ambiente. 

§1º - Equiparam-se às empresas as pessoas físicas que 
desenvolvam atividades geradoras de resíduos que não se 

enquadrem como resíduos urbanos. 
§2º - A responsabilidade do gerador não exime a do 

transportador e do receptor do resíduo pelos incidentes que causem 
degradação ambiental ocorridos, respectivamente, durante o 

transporte ou em suas instalações. 
§3º - A responsabilidade administrativa do gerador pelos 

incidentes ocorridos durante o transporte ou nas instalações de 

tratamento, recuperação, reciclagem ou disposição dos resíduos 
somente cessará nos casos em que a transferência dos resíduos, 

àqueles terceiros, tenha sido previamente autorizada pelo órgão de 
controle ambiental e realizada na forma e condições pré-

estabelecidas. 
Artigo 101 – O gerador poderá encaminhar seu resíduo às 

unidades receptoras, desde que devidamente licenciadas e mediante 
autorização especifica para o transporte de resíduos perigosos. 

§ 1º - Obedecidas às condições estabelecidas no caput deste 
artigo, caberá à unidade receptora a responsabilidade pela correta e 

ambientalmente segura gestão do resíduo recebido. 
§2º - A Prefeitura, quando contratada nos termos deste artigo, 

submeter-se-á às mesmas regras aplicáveis aos demais casos. 
Artigo 102 – As unidades receptoras de resíduos serão 

responsáveis por projetar o seu sistema de acordo com a legislação e 

normas técnicas pertinentes e por implantar, operar, monitorar e 
proceder ao encerramento das suas atividades, conforme os projetos 

previamente licenciados pelos órgãos de controle ambiental. 
Parágrafo único – A responsabilidade do receptor de resíduos 

persiste após a desativação do local como Unidade Receptora. 
Artigo 103 – O transportador de resíduos sólidos é responsável 

pelo transporte, em condições que garantam a segurança do pessoal 
envolvido, a preservação ambiental e a saúde pública, bem como 

pelo cumprimento da legislação pertinente  
Artigo 104- A responsabilidade nos casos de ocorrências, 

envolvendo resíduos, de qualquer origem ou natureza, que 
provoquem danos ambientais ou ponham em risco a saúde da 

população, recairá ainda sobre:  
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I. o órgão municipal ou entidade responsável pela coleta, 

transporte, tratamento e disposição final, no caso de resíduos sólidos 
urbanos;  

II. o proprietário, no caso de resíduos sólidos produzidos em 

imóveis, residenciais, comerciais ou prestadores de serviços, que não 
possam ser dispostos na forma estabelecida para a coleta regular. 

Artigo 105 – A contratação da empresa ou pessoa não-
autorizada ou licenciada pela autoridade competente acarreta a 

responsabilização solidária de todos os que tenham participado do 
evento poluidor. 

Artigo 106 – No caso de utilização de resíduos como matéria-
prima, a responsabilidade da unidade geradora só cessará quando da 

entrega dos resíduos à pessoa física ou jurídica que os utilizará. 
Parágrafo único: Ao aprovar a destinação de que trata este 

artigo, o órgão de controle ambiental exigirá que a pessoa física ou 
jurídica que utilizar o resíduo como matéria prima esteja 

regularmente licenciada e que exista contrato formalizado com a 
unidade geradora para a transferência do resíduo. 

Artigo 107 – O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem 

ou natureza responde civilmente pelos danos ambientais, efetivos ou 
potenciais, decorrentes de sua atividade, cabendo-lhe proceder, às 

suas expensas, as atividades de prevenção, recuperação ou 
remediação, em conformidade com a solução técnica exigida pelo 

órgão público 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. 

Parágrafo único: No caso de contratação de terceiros, de direito 
público ou privado, para execução de uma ou mais atividades 

relacionadas ao manejo de resíduos, em qualquer de suas etapas, 
configurar-se-á a responsabilidade solidária. 

Artigo 108 – Os geradores de resíduos sólidos, seus sucessores 
ou atuais proprietários serão responsáveis pela recuperação das 

áreas degradadas ou contaminadas pelos resíduos, bem como pelo 

passivo oriundo da desativação da unidade geradora, em 
conformidade com as exigências estabelecidas pelo órgão de controle 

ambiental. 
Parágrafo único – Os responsáveis por passivos ambientais 

existentes até a data da publicação desta legislação deverão 
incrementar ações que promovam a recuperação dos mesmos, com 

anuência do órgão de controle ambiental estadual e nos prazos por 
ele estabelecidos. 

Artigo 109 – No caso de ocorrências envolvendo resíduos que 
coloquem em risco o ambiente e a saúde pública, a responsabilidade 

pela execução imediata de medidas corretivas será: 
I . do gerador, nos incidentes ocorridos em suas instalações; 

II. do gerador e do transportador, nos incidentes ocorridos 
durante o transporte de resíduos sólidos; e  
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III. do gerenciador de unidades receptoras, nos incidentes 

ocorridos em suas instalações. 
§1º - Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos 

acidentais de resíduos deverão ser comunicados, por qualquer dos 

responsáveis, imediatamente após o ocorrido, ao órgão de controle 
ambiental e de saúde pública competentes. 

§2º - O gerador do resíduos derramado, vazado ou despejado 
acidentalmente deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão 

ambiental competente, todas as informações relativas à quantidade, 
composição, classificação e periculosidade do referido material, bem 

como adotar os procedimento para a contenção de vazamentos, de 
desintoxicação e de descontaminação, quando for o caso. 

§3º - Para os efeitos deste artigo, equiparam-se ao gerador o 
órgão municipal ou a entidade responsável pela coleta, pelo 

tratamento e pela disposição final dos resíduos urbanos. 
 

Capitulo II  
Das infrações e Penalidades  

 

Artigo 110 - Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda 
ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos por ela 

estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter 
normativo dos órgãos das autoridades administrativas competentes. 

Artigo 111 - As infrações às disposições desta lei, de seu 
regulamento, bem como das normas, padrões e exigências técnicas 

serão, a critério da autoridade competente, classificadas em leves, 
graves e gravíssimas, levando-se em conta:  

I – a intensidade do dano, efetivo ou potencial;  
II – as circunstâncias atenuantes ou agravantes;  

III – os antecedentes do infrator; e  
IV – a capacidade econômica do infrator. 

Parágrafo único – Responderá pela infração quem por qualquer 
modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. 

Artigo 112 – As infrações de que trata o artigo anterior serão 

punidas com as seguintes penalidades:  
I – advertência;  

II – multa de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo – UFESP;  

III – interdição temporária ou definitiva;  
IV – embargo;  

V - demolição;  
VI – suspensão de financiamento e benefícios fiscais; e  

VII – apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo. 
§1º - A penalidade de multa será imposta observados os 

seguintes limites: 1. de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas 
infrações leves; 2. de 1.001 a 5.000 vezes o mesmo valor, nas 

infrações graves; e 3. de 5.001 a 10.000 vezes o mesmo valor, nas 
infrações gravíssimas. 
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§2º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP à 

data de seu efetivo pagamento. 
§3º - Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar-se-á, para os 

efeitos desta lei, o mesmo índice que a substituir. 

§4º - Nos casos de reincidência, caracterizado pelo 
cometimento de nova infração da mesma natureza e gravidade, a 

multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta, 
cumulativamente. 

§5º - Nos casos de infração continuada, a critério da autoridade 
competente, poderá ser imposta multa diária de 1 a 10000 vezes o 

valor da UFESP. 
§6º - A penalidade de interdição definitiva ou temporária será 

imposta nos casos de perigo à saúde pública, podendo, também ser 
aplicada, a critério da autoridade competente, nos casos de infração 

continuada e a partir da terceira reincidência. 
§7º - As penalidades de embargo e demolição serão impostas 

nas hipóteses de obras ou construções feitas sem licença ou com ela 
desconformes. 

§8º - A penalidade de recolhimento temporário ou definitivo 

será aplicada nos casos de perigo à saúde pública ou, a critério da 
autoridade pública, nos de infração continuada ou a partir da terceira 

reincidência. 
§9º - As penalidades estabelecidas nos incisos III e IV deste 

artigo poderão ser impostas cumulativamente com as previstas nos 
incisos I e II. 

Artigo 113 – As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa 
quando o infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas 

autoridades competentes, se obrigar a adoção de medidas específicas 
para fazer cessar e corrigir a degradação ambiental. 

§1º - Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator, a 
multa poderá ter redução de até 50% (cincoenta por cento) de seu 

valor. 
§2o - O infrator não poderá beneficiar-se da redução da multa 

prevista neste artigo se deixar de cumprir, parcial ou totalmente, 

qualquer das medidas especificadas nos prazos estabelecidos e nos 
casos de reincidência. 

Artigo 114 - Independentemente da aplicação das penalidades 
referidas no artigo 112 e da existência de culpa, fica o poluidor 

obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros, afetados por sua atividade. 

Artigo 115 - As autoridades competentes ou qualquer terceiro 
interessado deverão encaminhar direta e imediatamente ao Ministério 

Público do Estado os elementos necessários para as providências de 
sua alçada em relação ao poluidor que expuser a perigo a 

incolumidade humana, animal ou vegetal, a situação de perigo 
existente ou a estiver tornando mais grave, nos termos da legislação 

pertinente. 



135 
 

Parágrafo único – A autoridade, funcionário ou servidor que 

deixar de cumprir a obrigação de que trata este artigo ou agir para 
impedir, dificultar ou retardar o seu cumprimento incorrerá nas 

mesmas responsabilidades do poluidor, sem prejuízo das demais 

penalidades administrativas e penais. 
 

Título VI  
Das Disposições finais e transitórias  

 
Art. 116 – Ficam incorporadas a esta lei as disposições federais, 

e especialmente as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, naquilo que não forem disciplinadas e complementadas por 

legislação estadual sendo, seu desatendimento, considerado infração 
à legislação estadual. 

Art. 117 – O Poder Executivo indicará a unidade gestora de 
resíduos sólidos, estabelecendo sua competência e funcionamento. 

Art. 118 – Deverá ser criado, junto ao órgão institucionalmente 
responsável do Estado, Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e 

Saneamento, um núcleo articulador regional que inclua todos os 

segmentos do governo que representem os sistemas de meio 
ambiente (SEAQUA), de recursos hídricos (SIGRH) e de saneamento 

(SESAN), que preste assessoramento aos municípios na elaboração e 
implantação do plano de coleta seletiva e de reciclagem de lixo. 

Art. 119 – Deverá ser criado um Fundo Estadual de Resíduos 
Sólidos, vinculado ao FESAN – Fundo Estadual de Saneamento, com 

aportes de recursos das multas decorrentes das infrações constantes 
no artigo 112 desta Lei, com a finalidade de manter programas 

permanentes de capacitação dos gestores público e privados de 
resíduos sólidos, da sociedade organizada e dos usuários em geral. 

Art. 120 – Esta Lei entrará em vigor no prazo de noventa dias, 
contado da data de sua publicação. 

 
ANEXO I 

DEFINIÇÕES  

Aterro Industrial - local de disposição final de resíduos sólidos 
industriais no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à 

sua segurança, evitando a contaminação de águas subterrâneas, 
minimizando os impactos ambientais negativos e utilizando princípios 

específicos de engenharia para confinar esses resíduos. 
Aterro Sanitário - a técnica de disposição final de resíduos 

urbanos no solo, por meio de confinamento em camadas cobertas 
com material inerte, segundo normas técnicas específicas, de modo a 

evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando impactos 
negativos. 

Coleta Seletiva - o recolhimento diferenciado de resíduos 
sólidos previamente selecionados nas unidades geradoras, com o 

intuito de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, 
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tratamento e outras destinações alternativas, como aterros, co-

processamento e incineração. 
Compostagem - o processo de decomposição biológica de 

fração orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma 

população diversificada de organismos em condições controladas. 
Co-processamento - Processo de destruição térmica de resíduos 

em fornos industriais devidamente licenciados para este fim, com 
aproveitamento energético e/ou aproveitamento de matérias primas. 

Disposição final - a colocação de resíduos sólidos em aterro 
sanitário/industrial onde possam permanecer por tempo 

indeterminado, em estado natural ou transformados em material 
adequado a essa permanência, sem causar dano ao ambiente e à 

saúde pública. 
Gerenciamento de resíduos sólidos - é o estabelecimento de 

diretrizes e a implantação dos serviços de limpeza urbana, sobre os 
aspectos ambientais, econômicos, financeiros, administrativos, 

técnicos, sociais e legais, para todas as fases do manejo, de sua 
geração até a sua disposição final. 

Gestão integrada de resíduos sólidos - é a maneira de 

conceber, implementar, administrar sistemas de Limpeza Urbana 
considerando uma ampla participação dos setores da sociedade com 

a perspectiva do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade do 
desenvolvimento é vista de forma abrangente, envolvendo as 

dimensões ambientais, sociais, culturais, econômicas, políticas e 
institucionais. Isso significa articular políticas e programas de vários 

setores da administração e vários níveis de governo, envolver o 
Legislativo e a comunidade locais, buscar garantir os recursos e 

continuidade das ações, identificar tecnologias e soluções adequadas 
à realidade local. 

Incineração - o processo físico-químico que emprega a 
destruição térmica via oxidação a alta temperatura para destruir ou 

eliminar a fração orgânica e reduzir o volume de resíduo. 
Limpeza urbana - o conjunto de ações, exercidas sob a 

responsabilidade dos municípios, relativas aos serviços públicos de 

coleta, remoção, transporte, tratamento e disposição final de lixo, 
bem como os serviços públicos de limpeza e conservação urbanas em 

prol da salubridade ambiental e com a finalidade estética. 
Lixo - os resíduos comuns, ou a essa classificação equiparados, 

produzidos, individual ou coletivamente, pela ação humana, animal 
ou por fenômenos naturais, nocivos à saúde, ao ambiente e ao bem 

estar da população urbana, não enquadrados como resíduos 
perigosos. 

Manejo de resíduos - o processo que compreende, observados 
os princípios definidos nesta lei, a segregação, a coleta, a 

manipulação, o acondicionamento, o transporte, o armazenamento, o 
transbordo, o tratamento, a reciclagem, a comercialização e a 

disposição final dos resíduos sólidos. 



137 
 

Minimização dos resíduos gerados - redução, a menor volume, 

quantidade e periculosidade possíveis, dos materiais e substâncias, 
antes de descartá-los no ambiente. 

Padrão de produção e consumo sustentáveis - o fornecimento e 

o consumo de produtos e serviços que otimizem o uso de recursos 
naturais, eliminando ou reduzindo o uso de substâncias nocivas, a 

emissão de poluentes e o volume de resíduos durante o ciclo de vida 
do serviço ou do produto, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida e resguardar as gerações presente e futuras. 
Prevenção à poluição ou redução na fonte - o uso de processos, 

práticas, materiais ou energia com o objetivo de diminuir o volume de 
poluentes ou de resíduos na geração de produtos e serviços. 

Reciclagem - o processo de transformação de resíduos sólidos 
que envolve a alteração das propriedades físicas e físico-químicas dos 

mesmos, tornando-os insumos destinados a processos produtivos. 
Redução de resíduos - a diminuição de quantidade, em volume, 

ou peso, tanto quanto possível, de resíduos sólidos gerados, tratados 
ou dispostos. 

As soluções para redução incluem qualquer atividade ou 

tecnologia desenvolvidas para tratamento, reciclagem ou reuso e 
deverão atender a parâmetros técnicos específicos. 

Resíduos Perigosos - aqueles que, em função de sua 
propriedades físicas, químicas ou infectantes, possam apresentar 

riscos à saúde pública ou à qualidade do ambiente. 
Reuso – o aproveitamento do resíduos sem transformação física 

ou físico-química, assegurado, quando necessário, o tratamento 
destinado ao cumprimento dos padrões de saúde pública e do meio 

ambiente. 
Unidades receptoras de resíduos - são as instalações licenciadas 

pelas autoridades ambientais para a recepção, segregação, 
tratamento ou disposição no final de resíduos. 

Usina de Compostagem - a instalação dotada de pátio de 
compostagem e conjunto de equipamentos destinados a promover 

e/ou auxiliar o tratamento de frações orgânicas dos resíduos sólidos. 

Valorização de resíduos - operação que permite a requalificação 
de resíduos, notadamente por meio de reuso, reciclagem, valorização 

energética e tratamento para outras aplicações. 
Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento – SERHS  

Secretaria Estadual do Meio a Ambiente – SMA  
Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN  

Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA  
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH  

Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 
Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 

Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA  
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH 

Sistema Estadual de Saneamento - SESAN  
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JUSTIFICATIVA 

Nos últimos cinco anos muito se têm discutido sobre a Gestão 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais em nível federal, estadual 

e municipal. 

O presente Projeto de Lei procura abranger as questões mais 
atualizadas da gestão integrada de resíduos sólidos, com fundamento 

na Constituição Federal, na Constituição Estadual e, construindo o 
liame, entre uma política de gestão integrada de resíduos sólidos em 

consonância com as Políticas Estaduais de Saneamento (Lei n.º 
7750/92), de Recursos Hídricos (Lei n.º 7663/9), e de Meio Ambiente 

(Lei n.º 9509/97). 
De forma a inserir as sérias questões sociais do setor, esta 

propositura procura incentivar a criação e o desenvolvimento de 
associações e/ou cooperativas de catadores, incorporando o trabalho 

no processo de coleta, separação e comercialização dos resíduos 
urbanos recicláveis. 

Também prevê a ressocialização dos catadores, inserindo-os 
nos projetos de coleta seletiva de lixo, a fim de contemplar 

programas de integração social das crianças. 

O projeto de lei incorpora também o princípio da 
responsabilidade compartilhada entre o poder público, os geradores 

dos resíduos e a sociedade civil, assegurando a participação da 
população na gestão, no controle e no acompanhamento da prestação 

dos serviços de coleta e disposição dos resíduos sólidos. 
Desta forma, propõe ações direcionadas à educação ambiental 

diretamente para o gerador e o consumidor dos resíduos. 
Também prevê a implantação de um sistema de informações 

sobre os resíduos sólidos no estado, elaborado com o apoio e a 
participação dos Municípios, para a divulgação pública. 

Consequentemente, de forma moderna e atual, o presente 
projeto de lei considera as idéias apresentadas nas diversas 

audiências públicas promovidas pelo Grupo Temático “Recursos 
Naturais e Meio Ambiente” do Fórum São Paulo Século XXI, da qual 

fui o Coordenador, bem como das audiências públicas promovidas 

pela Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa sobre 
Resíduos Sólidos e a proposta de Política Estadual integrada de 

Resíduos Sólidos elaborada em 2.002, pela ONG “Água e Vida” . 
Sala das Sessões, em 23/4/2003  

a) Rodolfo Costa e Silva – PSDB 
 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá 
providências correlatas. 

 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta:  

 
TÍTULO I 

DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS  
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Capitulo I  
Das Disposições Preliminares  

 

Artigo 1º - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e XII do 
artigo 24 e nos incisos I, II, IV, VI, VII do § 1º e § 3º do artigo 225 

da Constituição Federal, combinados com os artigos do Capítulo IV, 
do Título VI – “Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do 

Saneamento”, da Constituição Estadual, a Lei Estadual de 
Saneamento n.º 7.750/92, Lei Estadual de Recursos Hídricos n.º 

7663/91 e, a Lei Estadual de Meio Ambiente n.º 9.509/97, estabelece 
a Política Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes e 
normas para o gerenciamento compartilhado dos diferentes tipos de 

resíduos, objetivando a prevenção e o controle da poluição, proteção 
e recuperação da qualidade do ambiente e a proteção da saúde 

pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais. 
Parágrafo único: As disposições desta lei serão aplicadas em 

consonância com normas federais e estaduais de meio ambiente, de 

saúde pública e da agricultura. 
Artigo 2º - Considera-se resíduo sólido qualquer material, 

substância ou objeto descartado, resultante de atividades humanas e 
animais, ou decorrente de fenômenos naturais, que se apresentam no 

estado sólido, incluindo-se os particulados. 
Parágrafo único – Equiparam-se aos resíduos sólidos, os semi-

sólidos cujo tratamento seja similar aos resíduos sólidos e os lodos 
provenientes de sistema de tratamento de água e esgotos, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como os efluentes líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 

lançamento final em rede pública de esgotos ou corpos d’água ou 
exijam, para isto, soluções técnicas ou economicamente inviáveis; e 

os resíduos gasosos contidos em recipientes. 
Artigo 3º - As definições dos termos utilizados nesta lei 

encontram-se em seu Anexo I. 

Artigo 4º - Para os fins desta lei, os resíduos sólidos se 
enquadram nas seguintes categorias:  

I. quanto à origem: 
a) resíduos urbanos: os gerados nas áreas urbanas, 

classificados em:  
1. domiciliares: originários das atividades residenciais;  

2. comerciais e decorrentes de prestação de serviços: 
originários das atividades dos diversos estabelecimentos comerciais e 

de prestadores de serviços;  
3. provenientes dos serviços de limpeza pública: varrição, poda, 

capinação, do sistema de drenagem, da limpeza de vias, logradouros 
públicos, feiras, mercados, monumentos, praias, etc. 

b) resíduos especiais: os que em função das características 
peculiares que apresentam, merecem cuidados especiais em seu 
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acondicionamento, coleta, transporte, manipulação e disposição final, 

tais como:  
1. resíduos industriais: provenientes de atividades de pesquisa 

e produção de bens, bem como os provenientes das atividades de 

mineração, os resíduos gerados em áreas de utilidades e manutenção 
dos estabelecimentos industriais;  

2. resíduos de serviços de saúde: provenientes de qualquer 
unidade que execute atividades de natureza médico-asssitencial às 

populações humana ou animal, de centros de pesquisa e de 
desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e 

saúde, bem como os medicamentos vencidos ou deteriorados;  
3. resíduos de atividades rurais: provenientes da atividade 

agropecuária, inclusive os resíduos dos insumos utilizados nas 
mesmas; 

 4. resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais 
rodoviários, ferroviários e portuários e os postos de fronteira;  

5. resíduos da construção civil;  
6. resíduos de Estações de Tratamento de Água e de Estações 

de Tratamento de Esgotos, e de equipamentos de controle da 

poluição;  
7. resíduos especiais pós-consumo: as embalagens e os 

produtos que, após o encerramento de sua vida útil, por suas 
características necessitem de recolhimento e destinação específica, e  

8. resíduos radioativos: materiais resultantes de atividades 
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores 

aos limites de isenção especificados de acordo com a norma da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, e que sejam de 

reutilização imprópria ou não–prevista. 
II. quanto à natureza:  

a) resíduos classe I – perigosos: são aqueles que, em função de 
suas características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde 
ou ao ambiente; 

b) resíduos classe II – não-inertes: são aqueles que podem 

apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou 
solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao 

ambiente, não se enquadrando nas classificações de resíduos classe I 
– perigosos ou classe III – inertes;  

c) resíduos classe III – inertes: são aqueles que, por suas 
características intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e que não 

apresentam constituintes solúveis em água em concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade. 

§ 1º - A determinação da classe dos resíduos, segundo a sua 
natureza, deverá ser feita conforme normas estabelecidas pelo 

organismo normatizador federal competente, pelos organismos 
normatizadores estaduais, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente 

- CONSEMA, pelo CONAMA e demais normas federais e estaduais 
pertinentes;  
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§ 2º - Quando um resíduo não puder ser classificado nos 

termos da norma específica, o órgão de controle ambiental poderá 
estabelecer classificação provisória. 

 

Capítulo II  
Dos Princípios e Objetivos  

 
Artigo 5º - São princípios da Política Estadual de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos: 
I. a responsabilidade compartilhada entre o Poder Público, os 

geradores e a sociedade civil, assegurando a participação da 
população na gestão, controle e acompanhamento da prestação dos 

serviços de limpeza urbana e no gerenciamento dos resíduos sólidos, 
nos termos da legislação pertinente;  

II. a cooperação interinstitucional entre os órgãos da União, do 
Estado e dos Municípios;  

III. a promoção de um modelo de gestão de resíduos sólidos 
que incentive a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de 

soluções consorciadas;  

IV. a adoção de uma visão sistêmica na gestão dos resíduos 
sólidos que leve em consideração as variáveis ambientais, sociais, 

culturais, econômicas e tecnológicas;  
V. a integração da Política Estadual de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos com as políticas estaduais de Saneamento, Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente;  

VI. a integração da Política Estadual de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos às políticas sociais dos governos federal, estadual e 

municipais e de erradicação do trabalho infantil; 
VII. a regularidade, continuidade e universalidade dos sistema 

de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos;  

VIII. a adoção de ações que promovam a redução ou 
eliminação de resíduos na fonte geradora, o incentivo às práticas 

ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e recuperação 

desses resíduos e a racionalidade no processo de seu gerenciamento, 
otimizando as ações e reduzindo os custos;  

IX. a responsabilidade dos produtores ou importadores de 
matérias prima, de produtos intermediários ou acabados, 

transportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 
coletores e operadores de resíduos sólidos em qualquer das fases de 

seu gerenciamento;  
X. a adoção do princípio do gerador poluidor pagador;  

XI. o direito do consumidor à informação sobre o potencial de 
degradação ambiental dos resíduos de produtos e serviços;  

XII. o acesso da sociedade à educação ambiental. 
Artigo 6º - São objetivos da Política Estadual de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos:  
I. proteger a saúde pública; 
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II. proteger o ambiente, garantir seu uso racional e estimular a 

recuperação de áreas degradadas; 
III. disciplinar a gestão, reduzir a quantidade e a nocividade 

dos resíduos sólidos, evitar o agravamento dos problemas ambientais 

por eles gerados e erradicar os lixões;  
IV. estabelecer políticas governamentais integradas para a 

gestão dos resíduos sólidos;  
V. ampliar o nível de informações existentes de forma a 

integrar ao cotidiano dos cidadãos a questão de resíduos sólidos;  
VI. estimular e valorizar as atividades de coleta de resíduos 

sólidos reutilizáveis e recicláveis e fomentar o reaproveitamento de 
resíduos como matéria prima e fonte de energia;  

VII. exigir a implantação de sistemas de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, cujos impactos ambientais 

negativos sejam de baixa magnitude; 
VIII. incentivar e promover ações que visem a racionalizar o 

uso de embalagens, principalmente, em produtos de consumo direto;  
IX. reconhecer o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem econômico, gerador de trabalho e renda, e dar conhecimento 

aos cidadãos desse valor. 
Parágrafo único – Para alcançar os objetivos colimados, caberá 

ao Poder Público, em parceria com a iniciativa privada:  
I. articular, potencializar e promover ações de prevenção à 

poluição para reduzir ou eliminar a geração de resíduos sólidos na 
fonte; 

II. promover e assegurar ações de redução, reutilização, 
reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição 

final dos resíduos sólidos, com utilização adequada e racional dos 
recursos naturais;  

III. incentivar pesquisas de tecnologias limpas e promover a 
incorporação de novas tecnologias de produção, com o objetivo de 

reduzir a geração de resíduos sólidos, bem como seus impactos 
ambientais negativos e sua periculosidade para a saúde pública;  

IV. incentivar a articulação institucional entre gestores, visando 

à capacitação e cooperação técnica e financeira, especialmente nas 
áreas de saneamento básico, meio ambiente e saúde pública, assim 

como incorporar os princípios do Estatuto das Cidades;  
V. implementar a gestão integrada dos resíduos sólidos 

urbanos, incentivando a formação de consórcios, a cooperação entre 
municípios e a adoção de soluções conjuntas, quando viável, 

mediante adoção de planos regionais;  
VI. implementar e induzir novas formas de disseminação de 

informações sobre perfil e impacto ambiental de resíduos de produtos 
e serviços, mediante incentivo à auto-declaração na rotulagem, 

análise de ciclo de vida e certificação ambiental;  
VII. promover ações direcionadas à criação de mercados locais 

e regionais para os materiais recicláveis e reciclados e estimular a 
implantação de industrias recicladoras de resíduos sólidos;  
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VIII. incentivar a reutilização de produtos e a valorização dos 

resíduos sólidos, por meio da reciclagem de seus componentes, 
recuperação energética ou tratamento para fins de compostagem;  

IX. fomentar o consumo de produtos constituídos total ou 

parcialmente de material reciclado;  
X. incentivar e promover ações que visem a reduzir o uso de 

embalagens, principalmente em produtos de consumo direto; 
XI. incentivar a criação de centrais integradas de tratamento 

para resíduos; 
XII. promover e exigir a recuperação das áreas degradadas ou 

contaminadas em razão de acidentes ambientais ou da disposição 
inadequada dos resíduos sólidos; 

XIII. incentivar e promover linhas de crédito e financiamento 
para a operacionalização de Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos;  
XIV. elaborar e implantar em parceria com os Municípios, 

empresas privadas e organizações não-governamentais, programa 
estadual de capacitação de recursos humanos com atuação na área 

de limpeza urbana; 

XV. implantar programas de capacitação gerencial na área de 
resíduos sólidos;  

XVI. incentivar a criação e o desenvolvimento de associações e 
ou cooperativas de catadores, classificadores e/ou associações de 

trabalhadores autônomos que realizam a coleta e separação de 
resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis. 

XVII. promover ações que conscientizem e disciplinem os 
cidadãos para o adequado uso do sistema de coleta de resíduos 

sólidos. 
XVIII.promover ações de coleta que reduzam as perdas de 

economia de escala do sistema de resíduos sólidos e contribuam para 
sua viabilidade econômica. 

 
Capítulo III  

Dos Instrumentos  

 
Artigo 7º - São instrumentos da Política Estadual de Gestão de 

Resíduos Sólidos:  
I. o planejamento regional integrado do gerenciamento dos 

resíduos sólidos;  
II. os planos de gerenciamento de resíduos sólidos;  

III. os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão 
ambiental pelas empresas;  

IV. a certificação ambiental de produtos e serviços;  
V. a auto-declaração ambiental na rotulagem dos produtos;  

VI. as auditorias ambientais;  
VII. o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados às 

praticas de prevenção à poluição, à minimização dos resíduos 
gerados e à recuperação de áreas contaminadas por resíduos sólidos;  
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VIII. as medidas fiscais, tributárias e administrativas, como o 

licenciamento, o monitoramento, a fiscalização e a imposição de 
penalidades que inibam ou restrinjam a produção de bens e a 

prestação de serviços com maior impacto ambiental negativo e 

estimulem as práticas de prevenção à poluição e de minimização dos 
resíduos gerados;  

IX. o termo de compromisso e o ajustamento de conduta;  
X. os acordos voluntários por setores da economia;  

XI. a definição de indicadores para o estabelecimento de 
padrões visando ao gerenciamento de resíduos sólidos;  

XII. o estabelecimento de metas e prazos para adequação dos 
empreendimentos às normas desta lei; 

XIII. a medição e a avaliação dos impactos ambientais 
negativos dos produtos, serviços e processos produtivos;  

XIV. o gerenciamento por intermédio da articulação entre Poder 
Público, produtores e demais segmentos da sociedade civil;  

XV. ações voltadas à educação ambiental que estimulem:  
a. o gerador, a eliminar desperdícios e a realizar a triagem e a 

coleta seletiva de resíduos;  

b. o consumidor, a adotar práticas ambientalmente saudáveis 
de consumo e de disposição;  

c. o gerador e o consumidor, a aproveitarem o resíduo gerado. 
XVI. o sistema de informações sobre os resíduos sólidos no 

Estado, elaborado com o apoio e a participação dos Municípios, os 
programas, as metas e os relatórios ambientais para divulgação 

pública;  
XVII. a estruturação de uma rede de informações a respeito dos 

impactos ambientais gerados por resíduos de produtos e serviços que 
de alguma forma contribua para a perda da qualidade ambiental;  

XVIII. a permissão, a concessão e a parceria;  
XIX. medidas que incentivem a gestão regionalizada dos 

resíduos sólidos. 
 

TÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS ECONOMICOS, FISCAIS E DE 
PLANEJAMENTO  

Capítulo I  
Das disposições preliminares  

 
Artigo 8º - A auto – sustentabilidade do modelo institucional de 

gestão de resíduos sólidos deverá estar centrada na utilização de 
instrumentos e incentivos econômicos adequados, cuja 

implementação seja viável a curto e médio prazos. 
Artigo 9º - Deverão ser concedidos incentivos fiscais e 

financeiros ao terceiro setor, às organizações de catadores de 
materiais recicláveis, bem como às instituições públicas e privadas 

que:  
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I. promovam preferencialmente práticas de prevenção à 

poluição e da minimização dos resíduos por meio da reutilização e 
recuperação;  

II. estimulem, mediante programas específicos, a implantação 

de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem;  
III. promovam a fabricação de produtos com alto rendimento, 

duráveis, recicláveis, reutilizáveis, retornáveis, passíveis de 
consertar, reaproveitáveis e que não sejam perigosos à saúde 

humana e ao ambiente; 
IV. incentivem a pesquisa e a implementação de processos que 

utilizem as chamadas tecnologias limpas;  
V. implantem Sistema de Gestão Ambiental de Resíduos 

Sólidos. 
Parágrafo único – Os instrumentos de que trata este artigo 

serão concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, 
isenções total ou parcial de impostos, ICMS sócio-ambiental, tarifas 

diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais modalidades 
especificamente estabelecidas na legislação pertinente. 

Artigo 10 – Deverá ainda o Estado estabelecer formas de 

incentivos fiscais para aquisição, pelos Municípios, de equipamentos 
apropriados ao setor de limpeza urbana. 

Artigo 11 – Ficam mantidos os recursos e benefícios previstos 
pelo FECOP – Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 

(Lei n.º 11.160/2002), pelo FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Lei n.º 7663/1991) e pelo FESAN – Fundo Estadual de 

Saneamento( Lei n.º 7750/1992, em regulamentação). 
Parágrafo único – Os municípios que implantarem a coleta 

seletiva deverão ter prioridade na concessão dos recursos do FECOP, 
FEHIDRO e FESAN, incentivos fiscais e benefícios adicionais. 

Artigo 12 – Deverá ser concedida a isenção fiscal para quem 
trabalha com material exclusivamente reciclado. 

Capitulo II Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 
PGRS Artigo 13 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 

PGRS – deverá conter a estratégia geral dos responsáveis pela 

geração e /ou pela reciclagem, tratamento e disposição dos resíduos 
sólidos, para proteger a saúde humana e o meio ambiente, 

especificar medidas que incentivem a conservação e recuperação de 
recursos e das condições para sua destinação adequada e ser 

integrado ao Plano Estadual de Saneamento. 
§ 1º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

deverá contemplar a ressocialização dos catadores, quando for o 
caso, inserindo-os no planejamento e na execução de projetos de 

coleta seletiva de lixo e contemplar programas de integração social 
das crianças trabalhadoras e seu encaminhamento para a escola. 

§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, definido 
no caput deste artigo, cuja elaboração compete aos responsáveis pela 

gestão dos resíduos sólidos, deverá ser submetido previamente à 
apreciação do órgão de controle ambiental e de saúde e da 
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agricultura, no âmbito de suas respectivas competências, bem como, 

às instancias do CONESAN, CRH e CONSEMA. 
§ 3º - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos terão 

horizonte de planejamento compatível com o período de implantação 

de seus programas e projetos, devendo ainda ser periodicamente 
revisados e devidamente compatibilizados com o plano anteriormente 

vigente. 
§ 4º - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos devem 

conter, no mínimo: 
I. a origem, a caracterização e a quantidade de resíduos 

gerados;  
II. os princípios que conduzam à otimização de recursos, pela 

cooperação entre as instituições e os municípios, assegurada a 
participação da sociedade civil, com vistas à implantação de soluções 

conjuntas e ação integrada, no caso de resíduos urbanos;  
III. o diagnóstico da situação atual do sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos;  
IV. os procedimentos ou instruções a serem adotados na 

segregação, coleta, classificação, acondicionamento, armazenamento, 

transporte, transbordo, reutilização, reciclagem, tratamento e 
disposição final, conforme sua classificação, indicando os locais onde 

as atividades serão implementadas;  
V. as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso 

de situação de manuseio incorreto ou acidentes;  
VI. a definição e descrição de medidas direcionadas à 

minimização da quantidade de resíduos e ao controle da poluição 
ambiental causada por resíduos, considerando suas diversas etapas – 

acondicionamento, coleta, segregação, transporte, transbordo, 
tratamento e disposição final;  

VII. o diagnóstico e proposição de ações no campo social, com 
a avaliação da presença de catadores trabalhando nos lixões e nas 

ruas das cidades com previsão de sua inserção social;  
VII. os procedimentos para a educação ambiental e a 

mobilização social;  

VIII. o cronograma de implantação das medidas e ações 
implementadas;  

IX. o programa de monitoramento e avaliação das medidas e 
ações implementadas;  

X. a designação do responsável técnico pelo Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; §5º - Caberá ao CONSEMA e às 

Secretarias de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, de Meio 
Ambiente, de Saúde e de Agricultura, conforme as respectivas 

competências, estabelecer as atividades sujeitas à elaboração e 
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de que 

trata este artigo. 
 

Capitulo III  
Do Sistema de Informações  
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Artigo 14 – O órgão de controle ambiental elaborará 
anualmente o Inventário Estadual de Resíduos Urbanos e a situação 

de conformidade das instalações públicas e privadas receptoras de 

resíduos bem como o cadastro de fontes efetiva ou potencialmente 
poluidoras industriais prioritárias, de transportadoras e locais de 

disposição de resíduos sólidos, especialmente os industriais e os 
perigosos. 

Parágrafo Único - O inventário referido no caput deste artigo 
deverá ser obrigatoriamente apresentado à Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo pelo órgão ambiental competente. 
Artigo 15 – Fica assegurado ao público em geral, o acesso às 

informações relativas aos resíduos sólidos existentes nos bancos de 
dados dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta 

do Estado. 
 

TITULO III  
DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Capitulo I 

Das Disposições Preliminares  
 

Artigo 16 – A gestão dos resíduos sólidos deverá observar as 
seguintes condições: 

 I . prevenção à poluição ou redução da geração de resíduos na 
fonte; 

 II. minimização dos resíduos gerados;  
III. adequado acondicionamento, coleta, transporte e 

tratamento ambiental e sanitariamente seguros e racionais dos 
resíduos;  

IV. recuperação ambientalmente segura de materiais, 
substâncias ou de energia dos resíduos ou produtos descartados;  

V. definição final ambientalmente segura dos resíduos 
remanescentes; 

 VI. recuperação das áreas degradadas pela disposição 

inadequada dos resíduos;  
VII. monitoramento e avaliação das atividades de limpeza 

urbana no estado  
Artigo 17 – As unidades geradores, e receptores de resíduos 

deverão ser projetadas, implantadas e operadas em conformidade 
com a legislação e como a regulamentação pertinentes, devendo ser 

monitoradas e ter suas atividades encerradas de acordo com o 
projeto previamente aprovado pelo órgão de controle ambiental. 

Parágrafo único – As unidade referidas no caput deste artigo 
deverão ter um técnico habilitado responsável pelo gerenciamento 

dos resíduos. 
Artigo 18 – Ficam proibidas as seguintes formas de destinação 

e utilização de resíduos sólidos: 
 I. lançamento in natura ao ar livre;  
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II. queimam ao ar livre ou em instalações, caldeiras ou fornos;  

III. lançamento ou disposição em mananciais e em suas áreas 
de drenagem, cursos d’água, lagoas, praias, áreas de várzea, 

terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços e cacimbas, mesmo 

que abandonadas, em áreas de preservação permanente e em áreas 
sujeitas a inundação com períodos de recorrências de 100(cem) 

anos;  
IV. lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas 

pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telefone, bueiros e 
assemelhados; 

 V. infiltração no solo, sem projeto aprovado pelo órgão de 
controle ambiental;  

VI. armazenamento em edificação inadequada;  
VII. utilização de resíduos perigosos como matéria-prima e 

fonte de energia, bem como a sua incorporação em materiais, 
substancias ou produtos, sem prévia aprovação do órgão de controle 

ambiental;  
VIII. utilização para alimentação humana;  

IX. utilização para alimentação animal em desacordo com a 

normalização dos órgãos federal, estadual e municípios competentes  
X. a utilização de resíduos sólidos “in natura” como insumo 

agrícola;  
XI. tratamento e disposição final de resíduos sólidos em áreas 

de segurança aeroportuária, conforme definido em legislação 
pertinente 

§ 1º - Em situações excepcionais de emergência, o órgão de 
controle ambiental poderá autorizar a queima de resíduos ao ar livre 

ou outra forma de tratamento que utilize tecnologia alternativa; 
§ 2º - A acumulação temporária de resíduos sólidos de qualquer 

natureza, somente será tolerada caso não ofereça risco de poluição 
ambiental e mediante autorização do órgão de controle ambiental;  

§ 3º - Para os fins prévios no parágrafo anterior, entende-se 
por acumulação temporária a manutenção e o controle de estoque de 

resíduos gerados, até a sua destinação, em conformidade com as 

normas técnicas estabelecidas pelo órgão de controle ambiental;  
§ 4º - A disposição de resíduos em cavidades subterrâneas, 

áreas de preservação permanente e em áreas sujeitas a inundação 
com períodos de recorrência de 100 (cem) anos, de que trata o inciso 

III deste artigo, poderá ser licenciada, excepcionalmente, pelo órgão 
de controle ambiental, desde que, pelas características da área e dos 

resíduos a serem ali depositados, fique comprovado o não 
comprometimento da qualidade do ambiente e que não exista 

alternativa viável para sua disposição. 
§ 5º - Os prazos e condições para armazenamento temporário 

serão especificados pelo órgão ambiental estadual. 
Artigo 19 – O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados 

para armazenamento, acumulação ou disposição final de resíduos 
sólidos de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de 
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forma tecnicamente adequada, definida em projetos específicos, 

obedecidas as condições e critérios estabelecidos por ocasião do 
licenciamento pelo órgão de controle ambiental Estadual;  

Artigo 20 – O transporte de resíduos deverá se dar em 

condições que garantam a proteção à saúde pública, à preservação 
ambiental e à saúde e segurança do trabalhador. 

Artigo 21 – O transporte, o armazenamento, o tratamento e a 
disposição final dos resíduos dependerão de projetos específicos, 

aprovados pelo órgão de controle ambiental, mediante licenciamento 
ambiental. 

Artigo 22 – A disposição final ou o armazenamento de resíduos 
sólidos provenientes de outros Estados da Federação serão 

autorizados no território do Estado em situações a serem definidas 
pelo órgão ambiental, salvo se tratar de operação intermediaria de 

um tratamento, reciclagem, reutilização, recuperação de energia ou 
matéria prima, ou incorporação em produtos, ou para 

encaminhamento a instalação no exterior. 
§ 1º O recebimento de resíduos de que trata este artigo 

dependerá de prévia autorização do órgão de controle ambiental do 

Estado de São Paulo e do Estado onde os resíduos foram gerados e 
somente poderão ser manipulados em instalação licenciada e nas 

condições aprovadas pelo órgão de controle ambiental. 
Artigo 23 – A transferência de resíduos para outros Estados só 

poderá ser feita mediante prévia autorização do órgão de controle 
ambiental do Estado de São Paulo e do órgão ambiental do Estado de 

destino. 
Artigo 24 – As unidades receptoras de resíduos deverão 

realizar, no momento do seu recebimento, controle das quantidades e 
características dos mesmos, de acordo com a sistemática aprovada 

pelo órgão de controle ambiental. 
Artigo 25 – Os geradores e/ou responsáveis pelo gerenciamento 

de resíduos arcarão com os custos relativos a todas as suas etapas, 
incluídas as análises técnicas requeridas pelas autoridades 

competentes. 

Artigo 26 – O órgão ambiental competente poderá exigir, das 
empresas geradoras e receptoras de resíduos, a contratação de 

seguro ambiental, quando disponível e na forma estabelecida pelo 
CONSEMA, visando a garantir a recuperação das áreas degradadas 

em função de suas atividades, por acidentes, ou pela disposição 
inadequada de resíduos. 

Artigo 27 - As entidades e os órgãos da Administração Pública 
optarão, preferencialmente, nas suas compras e contratações, pela 

aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental negativo, que 
sejam duráveis, não-perigosos, recicláveis, reciclados e passíveis de 

reaproveitamento, devendo especificar essas características na 
descrição das licitações, observadas as formalidades legais. 

 
Capitulo III  
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Dos resíduos Perigosos  

 
Artigo 28 – Os resíduos que apresentam risco potencial à saúde 

pública e ao ambiente, devido a sua periculosidade, deverão receber 

tratamento diferenciado durante as operações de segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 

disposição final. 
Artigo 29 – 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 30 – Os geradores e/ou responsáveis pelo gerenciamento 

de resíduos sólidos perigosos devem informar, anualmente, ou 
sempre que solicitado pelas autoridades competentes do estado e dos 

municípios: 
 I. a quantidade de resíduos gerados, manipulados, 

acondicionados, armazenados, coletados, transportados ou tratados, 
conforme cada caso específico, assim como a natureza dos mesmo e 

sua disposição final;  

II. as medidas adotadas como 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. outros dados que forem julgados necessários pelos órgãos 

competentes. 
Parágrafo Único – Os geradores e/ou responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos perigosos devem ainda:  
I. manter os locais de operação, recipientes e veículos de 

transporte relacionados ao gerenciamento de resíduos perigosos 
devidamente identificados, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes;  
II. não-adotar condutas capazes de causar aumento de 

periculosidade dos resíduos ou que dificultem, de alguma forma, o 

seu gerenciamento;  
III. manter inventário atualizado e facilmente acessível dos 

resíduos perigosos;  
IV. informar imediatamente ao órgão de controle ambiental 

sobre a ocorrência de acidentes ou sobre o desaparecimento de 
resíduos, durante qualquer etapa do gerenciamento. 

V. ser responsáveis pelos exames médicos e laboratoriais que 
se fizerem necessários da vizinhança do local da unidade geradora e 

dos trabalhadores que manipulam os resíduos sólidos perigosos VI. 
ser responsável pelas informações a serem prestadas à vizinhança 

das unidade geradora de resíduos. 
Artigo 31 – A coleta e gerenciamento de resíduos perigosos, 

quando não forem executados pelo próprio gerador, somente poderão 
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ser exercidos por empresas licenciadas pelo órgão de controle 

ambiental para tal fim. 
Artigo 32 – Os fabricantes ou importadores de produtos que, 

depois de esgotada sua vida útil ou cuja embalagem sejam 

considerados resíduos perigosos são responsáveis pelo seu 
recolhimento e destinação, de acordo com a legislação federal e 

estadual e as normas estabelecidas pelo CONSEMA. 
Parágrafo único – Os distribuidores e/ou vendedores de 

produtos de que trata este artigo devem participar do sistema 
obrigatório de coleta, admitindo, nos pontos de distribuição e/ou 

venda, a instalação de postos para este fim. 
Artigo 33 – O transporte de resíduos perigosos deverá ser 

realizado com estrita obediência às normas pertinentes, observando-
se, sempre, a necessidade de inventário dos resíduos que estão 

sendo transportados. 
Artigo 34 – O transporte dos resíduos perigosos deverá ser feito 

com o 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 sólidos 
perigosos deverão, obrigatoriamente, utilizar o Manifesto de 

Transporte de Resíduos, de acordo com critérios estabelecidos pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, pelo CONSEMA e demais 

normas federais e estaduais pertinentes. 
Artigo 35 - O gerador de resíduos perigosos é solidariamente 

responsável com o transportador relativamente ao cumprimento das 
normas de segurança a serem observadas no transporte de resíduos 

perigosos. 
Artigo 36 - Aquele que executar o transporte interestadual de 

resíduos perigosos deverá verificar, junto aos órgãos de trânsito do 
Estado e dos Municípios as rotas preferenciais por onde a carga 

deverá passar e informar ao órgão de controle ambiental estadual o 

roteiro de transporte 
Artigo 37 – 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, substancias ou produtos, dependerá de 
prévia aprovação do órgão de controle ambiental estadual. 

Parágrafo único – O fabricante deverá comprovar que o produto 
resultante da utilização dos resíduos referido no caput deste artigo 

não implicará risco adicional à saúde pública e ao ambiente. 
Artigo 38 - Os fabricantes, importadores ou fornecedores de 

produtos e serviços que gerem resíduos potencialmente nocivos ou 
perigosos à saúde pública ou ao ambiente deverão informar a 

comunidade sobre os riscos decorrentes de seu manejo, de maneira 
ostensiva e adequada, por meio de rotulagem e outros meio eficazes, 
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sem prejuízo de adoção de outras medidas cabíveis, em 

conformidade como o estabelecidos pelos órgãos competentes. 
§1º - Os produtos e serviços que gerem resíduos 

potencialmente nocivos ao ambiente e à saúde devem ser 

acompanhados por instruções claras e detalhadas sobre os 
procedimentos a serem tomados pelo consumidor quanto a sua 

devolução e sobre os cuidados a serem tomados. 
§2º - Cabe aos fabricantes e aos importadores dos produtos de 

que trata este artigo, a elaboração das instruções e informações ao 
consumidor. 

§3º - No caso do produto fabricado em outro Estado da 
Federação, o comerciante será responsável pelo cumprimento da 

obrigação prevista no “caput” deste artigo. 
Artigo 39 - Os resíduos radioativos serão gerenciados, coletados 

e estocados de acordo com as normas estabelecidas pela CNEN, 
Comissão Nacional de Energia Nuclear e de acordo com a legislação 

própria. 
 

Capitulo IV  

Da coleta e do Transporte dos Resíduos Sólidos  
 

Artigo 40 – Os sistemas de coleta e transporte de resíduos 
deverão observar às seguintes diretrizes, sem prejuízo do 

atendimento às normas estabelecidas na legislação federal: I . os 
resíduos sólidos, independentemente de sua classificação, devem ser 

acondicionados de maneira a evitar que haja vazamentos ou que 
venham a causar lesões ao funcionário da coleta de resíduos; II. 

quando existir coleta seletiva, a parte orgânica dos resíduos urbanos 
deverá ser separada dos inorgânicos e estes deverão ser separados 

de acordo com as orientações do poder público municipal. 
Artigo 41 – Na elaboração do plano de coleta e transporte de 

resíduos urbanos, o Município deverá considerar: 
I. a quantidade de resíduos gerados na comunidade;  

II. os recursos técnicos, humanos e financeiros disponíveis para 

coleta;  
III. local, freqüência e o horário mais indicado para a coleta;  

IV. itinerário mais adequado para a coleta;  
V. estudo de caracterização dos resíduos gerados na 

comunidade. 
Artigo 42 – Devem ser asseguradas a todos os funcionários que 

trabalham no manejo de resíduos sólidos:  
I . uso de equipamento de proteção individual;  

II. treinamento especifico para as tarefas executadas, com 
supervisão permanente;  

III. controle periódico das condições de sua saúde. 
Artigo 43 – Os resíduos perigosos deverão ser coletados 

mediante operações especificas e diferenciadas da coleta dos resíduos 
urbanos e encaminhando para as unidade de tratamento. 
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Capitulo V  
Dos Resíduos Urbanos  

 

Artigo 44 - Constituem serviços públicos de caráter essencial a 
organização e o gerenciamento dos sistemas de segregação, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

Artigo 45 – O Estado deverá, por meio dos seus órgãos 
competentes, respeitando suas especificidades e atribuições:  

I. promover ações objetivando a que os sistemas de coleta, 
transporte e disposição de resíduos sólidos sejam estendidos a todos 

os município e atendam aos princípios de regularidade, permanência, 
modicidade e sistematicidade, em condições sanitárias e de 

segurança;  
II. incentivar a implantação gradativa, nos municípios, da 

segregação dos resíduos sólidos na origem, visando ao 
reaproveitamento otimizado dos materiais para os quais exista 

viabilidade técnica de reaproveitamento;  

III. criar programas específicos que incentivem a implantação e 
ampliação, por parte do Poder Público Municipal, de sistemas de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos 
não-abrangidos pela coleta regular;  

IV. promover e fomentar programas de capacitação dos 
técnicos que atuam na limpeza urbana;  

V. estimular os Municípios a atingirem a auto-sustentabilidade 
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. 
VI. fomentar a elaboração de legislação e atos normativos 

específicos de limpeza urbana nos Municípios, em consonância com 
as políticas estadual e federal;  

VII. criar mecanismos que facilitem a comercialização dos 

recicláveis em todas as regiões do Estado; 
VIII. incentivar a formação de consórcios entre Municípios, 

quando viável, para tratamento, processamento e comercialização 
dos resíduos recicláveis;  

IX. fomentar parcerias das industrias recicladoras com o Poder 
Público e a iniciativa privada nos programas de coleta seletiva e no 

apoio à implantação e desenvolvimento de associações ou 
cooperativas de catadores. 

Artigo 46 – Os municípios deverão apresentar Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Urbanos quando da solicitação de 

licenciamento para unidades de tratamento e de destino final dos 
resíduos, bem como quando da solicitação de financiamento a 

instituições oficiais de créditos estaduais. 
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§ 1º - Os Planos a que se refere este artigo deverão, 

preferencialmente, incluir as estratégias de reciclagem, redução e 
reutilização de resíduos na origem, por meio da coleta segregada ou 

da implantação de projetos de triagem dos recicláveis e o 

reaproveitamento da fração orgânica na agricultura, após tratamento, 
e utilizando formas de disposição final, preferencialmente, apenas 

para os rejeitos desses procedimentos. 
§ 2º - Os Planos e projetos específicos que envolvem 

reciclagem, coleta seletiva e estratégias de minimização da geração 
de resíduos na fonte deverão incluir programas de conscientização 

ambiental e sanitária, bem como incentivar a criação e o 
desenvolvimento de associações e ou cooperativas de catadores, 

classificadores e/ou associações de trabalhadores autônomos que 
realizam a coleta e separação de resíduos sólidos reutilizáveis ou 

recicláveis, inserindo-os nos processos de planejamento e execução 
dos sistemas de coleta seletiva bem como propiciando a infra-

estrutura básica e a viabilização econômica da atividade. 
Artigo 47 – Nos municípios, em especial naqueles com 

população flutuante significativa, o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Urbanos deverá induzir Poder Publico, em parceria com os 
setores produtivos e as sociedade civil organizada, a executar ações 

que promovam praticas de prevenção à poluição, da coleta seletiva 
dos resíduos e da minimização dos resíduos gerados, mediante 

reutilização, reciclagem e recuperação. 
Artigo 48 – Os governos municipais, consideradas as sua 

particularidades, deverão incentivar e promover, com apoio do 
Estado, ações que visem a reduzir a poluição difusa por resíduos 

sólidos na zona urbana e rural. 
Artigo 49 – As soluções locacionais para implantação das obras 

do sistema de limpeza urbana bem como as técnicas especificas e 
tecnológicas para tratamento e disposição final de resíduos serão 

fixadas pelo Poder Público Municipal, observadas as normas federais, 
estaduais e municipais aplicáveis, estando sujeitas ao prévio 

licenciamento ambiental. 

Artigo 50 - Os planos diretores, bem como os demais 
instrumentos de política de desenvolvimento e de expansão dos 

municípios, deverão prever os espaços adequados para instalação de 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

Artigo 51 – Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam 
obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada 

e em local acessível, cabendo-lhes observar as normas municipais 
que estabeleçam a seleção dos resíduos no próprio local de origem e 

indiquem as formas de acondicionamento para coleta. 
Artigo 52 – Fica proibida, ao usuário, a disponibilização de 

material para coleta pelo sistema público de resíduos para o qual 
exista um sistema de retorno obrigatório instituído por lei. 

Artigo 53 – O gerenciamento dos resíduos provenientes do 
comércio e de serviços produzidos em lojas, centros de lojas, 
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sacolões, mercados, supermercados, hipermercados, postos volantes 

de vendas, postos de gasolina e similares, oficinas, bancos, 
estabelecimentos de ensino, escritórios e outros de natureza similar 

cuja quantidade sejam superiores àquelas estabelecidas para a coleta 

dos resíduos pela Municipalidade, são de responsabilidade dos 
comerciante e prestadores de serviços. 

 
Capitulo VI  

Dos resíduos industriais e minerários  
 

Artigo 54 – O gerenciamento dos resíduos industriais e 
minerários, desde a geração até a disposição final, será feito de 

forma a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde 
publica. 

Parágrafo único – As unidades geradoras de que trata este 
artigo devem buscar soluções que possibilitem a prevenção à 

poluição, à reutilização, à reciclagem e à redução da periculosidade 
desses resíduos. 

Artigo 55 – Compete aos geradores de resíduos industriai e 

minerários 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 as 
suas classes e características;  

II. o acondicionamento, identificação e transporte interno 
adequado dos resíduos, se for o caso;  

III. a manutenção de áreas para 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 externo, tratamento e destinação dos resíduos, 
na forma exigida pela legislação pertinente. 

Artigo 56 – O Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos a 
ser elaborado pelos setores industriais e minerários, conforme as 

normas estabelecidas pelo CONSEMA, deverá priorizar soluções 

integradas, podendo prever a destinação em centrais integradas de 
tratamento para múltiplos resíduos. 

Parágrafo único – Independentemente do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser elaborado pelos setores 

produtivos, os estabelecimento industriais e de mineração, quando 
determinado pelo órgão de controle ambiental competente, deverão 

elaborar e implementar, individualmente, seus respectivos Planos de 
Gerenciamento. 

Artigo 57 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Industriais poderá prever a implantação de Bolsas de Resíduos, 

objetivando o reaproveitamento e o gerenciamento eficiente dos 
resíduos sólidos. 
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Artigo 58 - O Estado deverá criar programas específicos que 

incentivem os setores produtivos a implantarem sistemas integrados 
de tratamento e disposição final de resíduos industriais. 

 

Capitulo VII  
Dos Resíduos de Serviços de Saúde  

 
Artigo 59 – Para os efeitos desta Lei, são considerados resíduos 

de serviços de saúde os provenientes de hospitais, maternidades, 
prontos-socorros, sanatórios, clinicas médicas, casas de saúde, 

ambulatórios, postos de atendimento médico, postos e centros de 
saúde publica, consultórios médicos e odontológicos, centros de 

hemodiálise, banco de sangue, farmácias e drogarias. 
Parágrafo Único – Equiparam-se a resíduos de serviços de 

saúde, para os efeitos desta lei, os decorrentes de serviços 
veterinários, laboratórios de análises clinicas e patologia, laboratórios 

de saúde animal, centros de pesquisa, desenvolvimento, 
experimentação e produção na área de farmacologia e saúde humana 

e animal, os serviços de medicina legal e anatomia patalógica, os 

biotérios e qualquer outra unidade que execute atividades de 
natureza médico-assistencial, os provenientes de barreiras sanitárias, 

necrotérios e funerárias e os medicamentos e imunoterápicos 
vencidos ou deteriorados. 

Artigo 60 – Compete aos serviços de saúde a responsabilidade 
pelo gerenciamento completo de seus resíduos, de acordo com as 

peculiaridades dos serviços por eles oferecido, desde sua geração até 
a disposição final, sem prejuízo da responsabilidade dos 

transportadores e depositários finais ou outros agentes envolvidos. 
Artigo 61 – O importador, o fabricante e o distribuidor de 

remédios, bem como os prestadores de serviços de saúde, são co-
responsáveis pela coleta dos resíduos especiais resultantes dos 

produtos vencidos ou considerados, por decisão das autoridades 
competentes, inadequados ao consumo. 

Parágrafo único – O importador e o fabricante dos produtos 

descritos neste artigo são responsáveis pelo gerenciamento dos 
respectivos resíduos especiais. 

Artigo 62 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde – PGRSS a ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de 

acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância 
sanitária e meio ambiente federais, estaduais e municipais se 

constitui no documento integrante do processo de licenciamento 
ambiental e deverá contemplar os aspectos referentes à geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final, bem como a eliminação dos riscos, 

proteção à saúde pública e ao ambiente. 
§ 1º - Na elaboração do PGRSS, devem ser considerados 

princípios que conduzam à sua minimização e às soluções integradas 
ou consorciadas, que visem ao tratamento e à disposição final 
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adequada destes resíduos, de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelos órgãos de controle ambiental e de saúde competentes. 
§ 2º - Os órgãos de meio ambiente e de saúde definirão, em 

conjunto, critérios para determinar quais os estabelecimentos estão 

obrigados a apresentar o plano requerido neste artigo. 
Artigo 63 – Garantida a eliminação de patogenicidade dos 

resíduos de saúde infectantes, conforme procedimentos estabelecidos 
em legislação própria, estes poderão ser equiparados a resíduos de 

saúde comuns, a critério dos municípios para fins de coleta pelo 
prestador dos serviços de limpeza urbana. 

Parágrafo único – Devem ser observados princípios que 
conduzam à reciclagem dos materiais que compõem estes resíduos, 

objetivando a sua redução. 
 

Seção I  
Dos Resíduos Gerados nos Estabelecimentos Rurais  

 
Artigo 64 – Resíduos rurais são aqueles provenientes da 

atividade agropastoril ou demais atividades rurais, bem como os 

resíduos dos respectivos insumos, incluindo os agrotóxicos e afins, de 
acordo com a tipificação estabelecida na legislação própria, vencidos, 

proibidos, apreendidos ou classificados como perigosos, bem como as 
suas respectivas embalagens. 

Artigo 65 – É de responsabilidade dos estabelecimentos rurais o 
gerenciamento dos resíduos por eles gerados, obedecidas as normas 

sobre os resíduos de agrotóxicos vencidos proibidos, apreendidos, 
classificados como perigosos, bem como suas embalagens. 

Artigo 66 – Os geradores de resíduos sólidos oriundos da 
classificação ou industrialização de produtos de origem vegetal que 

possam oferecer riscos de contaminação por pragas ou moléstias, 
deverão submetê-los a processo de descontaminação especifica, a 

critério do órgão estadual regulador competente devendo sua 
disposição final ser licenciada pelo órgão de controle ambiental 

estadual. 

Artigo 67 – O fabricante ou o importador de insumos agrícolas 
ou dos agrotóxicos e afins, de acordo com a tipificação estabelecida 

na legislação própria, vencidos, proibidos, apreendidos, classificados 
como perigosos, bem como as suas embalagens são responsáveis por 

sua coleta, transporte e disposição final, na forma prevista na 
legislação pertinente. 

Artigo. 68 – A destinação dos resíduos decorrentes da atividade 
rural deverá estar prevista em Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, a ser elaborado pelos geradores, fabricantes, importadores 
ou distribuidores, na forma definida pelo CONSEMA e/ou pelo órgão 

competente de regulação dos resíduos rurais. 
Artigo 69 – Os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar 

a devolução das embalagens vazias dos produtos e dos produtos 
impróprios para utilização ou em desuso aos estabelecimentos 
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comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções 

previstas nas respectivas contratações de venda e compra, sob pena 
de assumirem responsabilidade solidária com o fornecedor pelo 

gerenciamento desses resíduos, de acordo com a legislação 

especifica. 
Artigo 70 – As indústrias recicladoras ou processadoras de 

embalagens rígidas de agrotóxicos deverão ser devidamente 
licenciadas pelo órgão de controle ambiental, para o processamento 

de embalagens vazias e tríplice-lavadas de agrotóxicos. 
Artigo 71 – É responsabilidade do gerador fornecer os dados 

relativos às quantidades e composição, periculosidade e 
procedimentos de desintoxicação e descontaminação dos agrotóxicos 

e afins às empresas públicas ou privadas responsáveis pela coleta, 
transporte, tratamento e destino final dos resíduos, bem como aos 

órgãos municipais e estaduais de meio ambiente. 
§ 1º - Se, após avaliação, forem consideradas resíduos, as 

cargas descritas no “caput” deste artigo, deverão ser submetidos aos 
procedimentos definidos pelas autoridades competentes. 

§ 2º - Os portos, aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários deverão manter áreas que permitam o armazenamento 
seguro das cargas de deterioradas, contaminadas, fora de 

especificação, apreendidas pela fiscalização sanitária ou 
abandonadas. 

§ 3º - São solidariamente responsáveis pelo transporte, 
tratamento e disposição final das cargas consideradas resíduo o 

vendedor, o exportador, o comprador ou destinatário, o importador, o 
transportador, o embarcador e o agente que os represente. 

§ 4º - Se o gerenciamento das cargas mencionadas neste artigo 
for efetuado pelo Poder Público, as respectivas despesas deverão ser 

ressarcidas pelos responsáveis, na forma do § 3º deste artigo. 
 

Seção II  
Dos Resíduos Provenientes de Portos, Aeroportos, Terminais 

Rodoviários e Ferroviários, Postos de Fronteira e Estruturas 

Similares  
 

Artigo 72 – Compete às administrações dos portos, aeroportos, 
terminais ferroviários e rodoviários a responsabilidade pelo 

gerenciamento dos resíduos por eles gerados, de maneira a atender 
às exigências legais pertinentes. 

Artigo 73 - Os resíduos gerados a bordo de unidades de 
transporte, provenientes de áreas endêmicas definidas pelas 

autoridades de saúde pública competentes, os resíduos sólidos 
provenientes de serviço de atendimento médico e os animais mortos 

abordo serão considerados, com vistas ao manejo e tratamento, 
como resíduos infectados de serviços de saúde. 

Artigo 74 - Os resíduos provenientes das áreas de manutenção 
de unidades de transporte, de depósitos de combustíveis, de 
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armazenagem de cargas, áreas de treinamento contra incêndio ou 

similares, que apresentem risco à saúde pública ou ao ambiente 
devido às suas características, deverão ser gerenciados como 

resíduos perigosos, nos termos desta lei e demais normas aplicáveis. 

Artigo 75 - Os resíduos gerados a bordo de unidades de 
transporte e suas respectivas estruturas de apoio provenientes de 

áreas não-endêmicas poderão ser enquadrados como resíduos 
urbanos, para efeito de manuseio e disposição final. 

Artigo 76 - As cargas deterioradas, contaminadas, fora de 
especificação, apreendidas pela fiscalização sanitária ou por outro 

órgão governamental ou abandonadas nos portos, aeroportos, 
terminais ferroviários e rodoviários, e outras estruturas de apoio, 

bem como nas unidades de transporte, serão, até que se manifestem 
o órgão de controle ambiental e de saúde pública competentes, 

consideradas como fontes potenciais de risco ao ambiente e à saúde 
pública. 

§ 1º - Se, após avaliação, forem consideradas resíduos, as 
cargas descritas no caput deste artigo, deverão ser submetidas aos 

procedimentos definidos pelas autoridades competentes. 

§ 2º - Os portos, aeroportos, terminais ferroviários e 
rodoviários deverão manter áreas que permitam o armazenamento 

seguro das cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificação, 
apreendidas pela fiscalização sanitária ou abandonadas. 

§ 3º - São solidariamente responsáveis pelo transporte, 
tratamento e disposição final das cargas consideradas resíduo o 

vendedor, o exportador, o comprador ou destinatário, o importador, o 
transportador, o embarcador e o agente que os represente. 

§ 4º - Se o gerenciamento das cargas mencionadas neste artigo 
for efetuado pelo Poder Público, as respectivas despesas deverão ser 

ressarcidas pelos responsáveis, na forma do parágrafo 3º deste 
artigo. 

 
Seção III  

Dos Resíduos de Serviços de Saneamento Básico  

 
Artigo 77 – Os geradores de resíduos provenientes das Estações 

de Tratamento de Água – ETAS e das Estações de Tratamento de 
Esgoto – ETEs e dos caminhões utilizados na limpeza de fossas, serão 

responsáveis por sua coleta, acondicionamento, transporte, 
tratamento e disposição final. 

§ 1º - O órgão de controle ambiental deverá diligenciar para 
que, sempre que possível, sejam adotadas alternativas de 

reaproveitamento e reciclagem dos resíduos de que trata esse 
capítulo. 

§2º - Para efeitos desta lei, o termo lodo de esgoto inclui o lodo 
primário, lodo biológico aeróbio não-estabilizado, lodo biológico 

aeróbio estabilizado, lodo biológico anaeróbio e outros. 
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Artigo 78 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a 

ser elaborado pelos geradores de resíduos provenientes das Estações 
de Tratamento de Água – ETAs e das Estações de Tratamento de 

Esgoto – ETEs e dos caminhões utilizados na limpeza de fossas 

deverá conter, no mínimo: 
I – estimativa de produção e qualidade de lodo auditada por 

laboratório credenciado pelo sistema de metrologia nacional;  
II – diagnóstico da estrutura disponível para gestão do lodo nas 

Estações de Tratamento de Esgoto e de Águas Residuárias;  
III – adequações na estrutura das Estações de Tratamento de 

Esgoto para viabilizar o gerenciamento adequado do lodo, tais como 
área de armazenagem, sistemas de estabilização, secagem e 

higienização; 
IV – alternativa de disposição final, incluindo o sistema de 

transporte do lodo, quando a disposição final não for efetuada na 
própria estação; 

V – definição do sistema de auto-monitoramento da qualidade 
do lodo gerado e dos impactos potenciais da alternativa de disposição 

final adotada. 

Artigo 79 – O CONSEMA e a Secretaria de Meio Ambiente 
deverão definir os parâmetros ambientais, agronômicos e sanitários 

para a utilização agrícola do lodo, de forma a assegurar a adequação 
do produto final. 

 
Seção IV  

Dos Resíduos da Construção Civil  
 

Artigo 80 – Consideram-se 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 e 
compensados, forros argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 

vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
Parágrafo único – A classificação dos resíduos da construção 

civil obedecerá às normas federais, estaduais e municipais 
pertinentes. 

Artigo 81 – Na forma desta lei, são responsáveis pelo 
gerenciamento dos resíduos da 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 

e/ou disposição de resíduos da construção civil. 
Artigo 82 – O construtor ou empresa construtora são 

individualmente responsáveis pelos atos de gerenciamento de 
resíduos especiais praticados no exercício de suas atividades. 
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Parágrafo único: A contratação de construtor ou empresa 

construtora, de empresas e/ou pessoas que prestem serviços de 
coleta e/ou disposição de resíduos da construção civil, que não 

apresentem habilitação técnica válida e regular acarreta a 

responsabilização solidária de todos quanto da relação jurídica 
tenham participado, relativamente aos atos de gerenciamento de 

resíduos da obra ou reforma. 
Artigo 83 – Os resíduos da construção civil terão tratamento e 

disposição final nos locais e nas condições estabelecidos pelo Poder 
Público Municipal. 

Artigo 84 – Deverão ser incentivados os processos de 
reciclagem dos resíduos da construção civil para sua posterior 

inserção no processo industrial. 
 

Capitulo VIII  
Dos Resíduos Especiais Pós-Consumo  

 
Artigo 85 – Para efeitos desta lei consideram-se resíduos 

especiais pós-consumo:  

I. as embalagens não-retornáveis; 
II. os pneumáticos;  

III. os óleos lubrificantes e assemelhados;  
IV. os resíduos tecnológicos assim considerados:  

a. os aparelhos eletro-eletrônicos, eletrodomésticos e seus 
componentes;  

b. os provenientes da industria de informática;  
c. os veículos automotores;  

d. as baterias, pilhas e outros acumuladores de energia, bem 
como os produtos que contenham pilhas e baterias integradas à sua 

estrutura de forma não – removível;  
e. as lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio e de sódio 

e luz mista. 
Parágrafo único – A relação de produtos contida neste artigo 

poderá ser alterada, a critério do órgão de controle ambiental, que 

fixará prazo aos responsáveis para a adequação do gerenciamento 
dos resíduos às disposições desta lei. 

Artigo 86 – Os fabricantes e os importadores de produtos e 
embalagens que geram resíduos classificados como especiais pós-

consumo de que trata esta lei, são responsáveis por seu 
recolhimento, descontaminação, quando necessária e pela sua 

disposição final adequada, nos casos e de acordo com as normas e 
cronogramas estabelecidos pela legislação federal e estadual 

pertinente e pelo CONSEMA. 
Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto neste artigo 

os fabricantes e os importadores de produtos e embalagens que 
geram resíduos classificados como especiais pós-consumo deverão: 

I. criar Centros de Recepção para a coleta do resíduo a ser 
descartado, devidamente sinalizado e divulgado;  
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II. estabelecer formas de recepção, acondicionamento, 

transporte, armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição 
final destes produtos, visando a garantir a proteção da saúde pública 

e a qualidade ambiental; 

III. promover no âmbito de suas atividades e em parceria com 
os municípios, estudos e pesquisas destinados a desenvolver 

processos de prevenção à poluição, minimização dos resíduos, 
efluentes e emissões gerados na produção desses produtos, bem 

como de seu reprocessamento, sua reciclagem e sua disposição final; 
e  

IV. promover campanhas educativas e de conscientização 
pública sobre as praticas de prevenção à poluição e os impactos 

ambientais negativos causados pela disposição inadequada de 
resíduos, bem como os benefícios da devolução dos mesmos para 

reciclagem e disposição final adequada destes resíduos. 
Artigo 87 – Na implantação, pelo fabricante ou importador, de 

sistema obrigatório de coleta e retorno de produtos ou resíduos 
tecnológicos, os distribuidores e os pontos de venda ficam obrigados 

a recebê-los em depósito. 

Artigo 88 – Os fabricantes ou importadores dos produtos 
tecnológicos de que trata esta lei, a critério do órgão de controle 

ambiental, deverão elaborar e implementar Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Soídos Especiais. 

Artigo 89 – A destruição térmica das lâmpadas, pilhas, baterias 
e assemelhados e de produtos que as contenham integradas a sua 

estrutura de forma não-removível, somente será permitida como o 
emprego de equipamentos e processos utilizados para tratamento de 

resíduos perigosos, obedecidos os requisitos estabelecidos pelo órgão 
de controle ambiental. 

 
Título IV 

Dos Métodos de Tratamento e de Disposição Final de Resíduos 
Sólidos 

Capitulo I  

Da Incineração e do Co-Processamento de Resíduos  
 

Artigo 90 – O emprego ou a implantação de processos térmicos 
de tratamento de resíduos sólidos, seja qual for a fonte geradora, 

depende do prévio licenciamento do órgão de controle ambiental. 
§1º - Qualquer que seja o porte do incinerador ou a natureza 

do resíduo a ser incinerado, será obrigatória a adoção de mecanismos 
e processos de controle e monitoramento de emissões gasosas, 

efluentes líquidos e resíduos sólidos da incineração. 
§2º - O empreendedor deverá fazer o auto-monitoramento e 

propiciar todas as condições necessárias à avaliação do processo 
térmico pelo órgão de controle ambiental. 



163 
 

Artigo. 91 – O co-processamento de resíduos deverá obedecer 

aos preceitos estabelecidos na legislação Federal, Estadual, Municipal 
e regulamentação da autoridade competente. 

 

Capitulo II  
Dos Aterros  

 
Artigo 92 – Os resíduos, devidamente classificados quanto à 

natureza, somente poderão ser encaminhados para um aterro de 
classificação correspondente. 

Artigo 93 – Os aterros devem estar localizados e ser concebidos 
de maneira a evitar a poluição do solo, do ar, das águas subterrâneas 

e das águas superficiais, proporcionando, em tempo útil e nas 
condições necessárias, a retirada eficaz dos percolados, devendo a 

proteção do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais ser 
assegurada mediante o cumprimento das normas estabelecidas pelo 

CONSEMA. 
§1º - É obrigatória a avaliação das condições do solo, das águas 

subterrâneas e superficiais, de acordo com as normas e periodicidade 

estabelecidas pelo CONSEMA. 
§ 2º - Sempre que tecnológica e economicamente viável, os 

gases de aterro deverão ser utilizados. 
Artigo 94 – Um aterro somente poderá ser considerado 

encerrado depois do órgão de controle ambiental ter realizado uma 
inspeção final no local, analisado todos os relatórios apresentados 

pelo operador e comunicado formalmente ao operador que aprovam o 
encerramento. 

Parágrafo único – Esta disposição em nada diminui a 
responsabilidade do operador quanto aos danos ambientais que 

venham a ser causados pelos resíduos depositados no aterro. 
Artigo 95 – Após o encerramento da operação de um aterro, o 

respectivo operador permanecerá responsável por sua conservação, 
acompanhamento e controle de sua manutenção, bem como pelo seu 

monitoramento ambiental. 

Parágrafo único – O operador deverá notificar ao órgão de 
controle ambiental sobre quaisquer efeitos negativos significativos 

sobre o ambiente ou fatos relevantes, revelados pelas operações de 
controle e monitoramento e submeterá à decisão do mesmo a 

natureza das medidas corretivas a serem tomadas e respectivo 
cronograma. 

Artigo 96 – Ficam proibidas a implantação e a operação de 
aterros em áreas de mananciais e em áreas de preservação 

permanente. 
 

Capitulo III  
Da Reciclagem  
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Artigo 97 – A reciclagem de resíduos deve ser adotada quando 

ocorrem simultaneamente as seguintes hipóteses: I – ser considerada 
economicamente viável e quando exista um mercado, ou este possa 

ser criado, para as substâncias produzidas e os custos que isso 

requer não sejam desproporcionais, em comparação com os custos 
do tratamento e da disposição final requeridos;  

II – seja considerada tecnicamente possível mesmo que 
requeira pré-tratamento do resíduo;  

III – seja considerada ambientalmente conveniente. 
§1º - A reciclagem deve ocorrer de forma apropriada e segura, 

de acordo com a natureza do resíduos, e de forma a não ferir os 
interesses públicos, nem aumentar a concentração de poluentes;  

§2º - Deverá ser priorizada, tanto na coleta seletiva como na 
reciclagem, a participação de organizações sociais de catadores de 

materiais recicláveis no planejamento e na operacionalização das 
atividades. 

§3º - Deverá ser viabilizado, social e economicamente, o 
financiamento das atividades de coleta seletiva exercida pelos 

catadores de materiais recicláveis. 

 
Capitulo IV  

Das Unidades de Compostagem  
 

Artigo 98 – As unidades de compostagem deverão atender às 
normas municipais, estaduais e federais, tanto no que se refere às 

instalações físicas do empreendimento, processo e condições de 
operação, como quanto à qualidade do composto orgânico produzido. 

 
Título V  

Das Responsabilidades e das Infrações e Penalidades  
Capitulo I - Das Responsabilidades  

 
Artigo 99 – A gestão dos resíduos sólidos é responsabilidade de 

toda a sociedade e deverá ter como meta prioritária a sua não-

geração, devendo o sistema de gerenciamento destes resíduos buscar 
sua minimização, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 

adequada. 
Artigo. 100 – As empresas instaladas ou que venham a se 

instalar no Estado são responsáveis pelo acondicionamento, 
estocagem, transferência, tratamento e disposição final de seus 

resíduos, respondendo pelos danos que estes causem ou possam 
causar ao ambiente. 

§1º - Equiparam-se às empresas as pessoas físicas que 
desenvolvam atividades geradoras de resíduos que não se 

enquadrem como resíduos urbanos. 
§2º - A responsabilidade do gerador não exime a do 

transportador e do receptor do resíduo pelos incidentes que causem 
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degradação ambiental ocorridos, respectivamente, durante o 

transporte ou em suas instalações. 
§3º - A responsabilidade administrativa do gerador pelos 

incidentes ocorridos durante o transporte ou nas instalações de 

tratamento, recuperação, reciclagem ou disposição dos resíduos 
somente cessará nos casos em que a transferência dos resíduos, 

àqueles terceiros, tenha sido previamente autorizada pelo órgão de 
controle ambiental e realizada na forma e condições pré-

estabelecidas. 
Artigo 101 – O gerador poderá encaminhar seu resíduo às 

unidades receptoras, desde que devidamente licenciadas e mediante 
autorização especifica para o transporte de resíduos perigosos. 

§ 1º - Obedecidas às condições estabelecidas no caput deste 
artigo, caberá à unidade receptora a responsabilidade pela correta e 

ambientalmente segura gestão do resíduo recebido. 
§2º - A Prefeitura, quando contratada nos termos deste artigo, 

submeter-se-á às mesmas regras aplicáveis aos demais casos. 
Artigo 102 – As unidades receptoras de resíduos serão 

responsáveis por projetar o seu sistema de acordo com a legislação e 

normas técnicas pertinentes e por implantar, operar, monitorar e 
proceder ao encerramento das suas atividades, conforme os projetos 

previamente licenciados pelos órgãos de controle ambiental. 
Parágrafo único – A responsabilidade do receptor de resíduos 

persiste após a desativação do local como Unidade Receptora. 
Artigo 103 – O transportador de resíduos sólidos é responsável 

pelo transporte, em condições que garantam a segurança do pessoal 
envolvido, a preservação ambiental e a saúde pública, bem como 

pelo cumprimento da legislação pertinente  
Artigo 104- A responsabilidade nos casos de ocorrências, 

envolvendo resíduos, de qualquer origem ou natureza, que 
provoquem danos ambientais ou ponham em risco a saúde da 

população, recairá ainda sobre:  
I. o órgão municipal ou entidade responsável pela coleta, 

transporte, tratamento e disposição final, no caso de resíduos sólidos 

urbanos;  
II. o proprietário, no caso de resíduos sólidos produzidos em 

imóveis, residenciais, comerciais ou prestadores de serviços, que não 
possam ser dispostos na forma estabelecida para a coleta regular. 

Artigo 105 – A contratação da empresa ou pessoa não-
autorizada ou licenciada pela autoridade competente acarreta a 

responsabilização solidária de todos os que tenham participado do 
evento poluidor. 

Artigo 106 – No caso de utilização de resíduos como matéria-
prima, a responsabilidade da unidade geradora só cessará quando da 

entrega dos resíduos à pessoa física ou jurídica que os utilizará. 
Parágrafo único: Ao aprovar a destinação de que trata este 

artigo, o órgão de controle ambiental exigirá que a pessoa física ou 
jurídica que utilizar o resíduo como matéria prima esteja 
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regularmente licenciada e que exista contrato formalizado com a 

unidade geradora para a transferência do resíduo. 
Artigo 107 – O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem 

ou natureza responde civilmente pelos danos ambientais, efetivos ou 

potenciais, decorrentes de sua atividade, cabendo-lhe proceder, às 
suas expensas, as atividades de prevenção, recuperação ou 

remediação, em conformidade com a solução técnica exigida pelo 
órgão público 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. 
Parágrafo único: No caso de contratação de terceiros, de direito 

público ou privado, para execução de uma ou mais atividades 
relacionadas ao manejo de resíduos, em qualquer de suas etapas, 

configurar-se-á a responsabilidade solidária. 
Artigo 108 – Os geradores de resíduos sólidos, seus sucessores 

ou atuais proprietários serão responsáveis pela recuperação das 
áreas degradadas ou contaminadas pelos resíduos, bem como pelo 

passivo oriundo da desativação da unidade geradora, em 

conformidade com as exigências estabelecidas pelo órgão de controle 
ambiental. 

Parágrafo único – Os responsáveis por passivos ambientais 
existentes até a data da publicação desta legislação deverão 

incrementar ações que promovam a recuperação dos mesmos, com 
anuência do órgão de controle ambiental estadual e nos prazos por 

ele estabelecidos. 
Artigo 109 – No caso de ocorrências envolvendo resíduos que 

coloquem em risco o ambiente e a saúde pública, a responsabilidade 
pela execução imediata de medidas corretivas será:  

I . do gerador, nos incidentes ocorridos em suas instalações;  
II. do gerador e do transportador, nos incidentes ocorridos 

durante o transporte de resíduos sólidos; e  
III. do gerenciador de unidades receptoras, nos incidentes 

ocorridos em suas instalações. 

§1º - Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos 
acidentais de resíduos deverão ser comunicados, por qualquer dos 

responsáveis, imediatamente após o ocorrido, ao órgão de controle 
ambiental e de saúde pública competentes. 

§2º - O gerador do resíduos derramado, vazado ou despejado 
acidentalmente deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão 

ambiental competente, todas as informações relativas à quantidade, 
composição, classificação e periculosidade do referido material, bem 

como adotar os procedimento para a contenção de vazamentos, de 
desintoxicação e de descontaminação, quando for o caso. 

§3º - Para os efeitos deste artigo, equiparam-se ao gerador o 
órgão municipal ou a entidade responsável pela coleta, pelo 

tratamento e pela disposição final dos resíduos urbanos. 
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Capitulo II  

Das infrações e Penalidades  
 

Artigo 110 - Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda 

ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos por ela 
estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter 

normativo dos órgãos das autoridades administrativas competentes. 
Artigo 111 - As infrações às disposições desta lei, de seu 

regulamento, bem como das normas, padrões e exigências técnicas 
serão, a critério da autoridade competente, classificadas em leves, 

graves e gravíssimas, levando-se em conta: 
I – a intensidade do dano, efetivo ou potencial;  

II – as circunstâncias atenuantes ou agravantes;  
III – os antecedentes do infrator; e  

IV – a capacidade econômica do infrator. 
Parágrafo único – Responderá pela infração quem por qualquer 

modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. 
Artigo 112 – As infrações de que trata o artigo anterior serão 

punidas com as seguintes penalidades: 

I – advertência;  
II – multa de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do 

Estado de São Paulo – UFESP;  
III – interdição temporária ou definitiva;  

IV – embargo;  
V - demolição;  

VI – suspensão de financiamento e benefícios fiscais; e  
VII – apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo. 

§1º - A penalidade de multa será imposta observados os 
seguintes limites: 1. de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas 

infrações leves; 2. de 1.001 a 5.000 vezes o mesmo valor, nas 
infrações graves; e 3. de 5.001 a 10.000 vezes o mesmo valor, nas 

infrações gravíssimas. 
§2º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP à 

data de seu efetivo pagamento. 

§3º - Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar-se-á, para os 
efeitos desta lei, o mesmo índice que a substituir. 

§4º - Nos casos de reincidência, caracterizado pelo 
cometimento de nova infração da mesma natureza e gravidade, a 

multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta, 
cumulativamente. 

§5º - Nos casos de infração continuada, a critério da autoridade 
competente, poderá ser imposta multa diária de 1 a 10000 vezes o 

valor da UFESP. 
§6º - A penalidade de interdição definitiva ou temporária será 

imposta nos casos de perigo à saúde pública, podendo, também ser 
aplicada, a critério da autoridade competente, nos casos de infração 

continuada e a partir da terceira reincidência. 
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§7º - As penalidades de embargo e demolição serão impostas 

nas hipóteses de obras ou construções feitas sem licença ou com ela 
desconformes. 

§8º - A penalidade de recolhimento temporário ou definitivo 

será aplicada nos casos de perigo à saúde pública ou, a critério da 
autoridade pública, nos de infração continuada ou a partir da terceira 

reincidência. 
§9º - As penalidades estabelecidas nos incisos III e IV deste 

artigo poderão ser impostas cumulativamente com as previstas nos 
incisos I e II. 

Artigo 113 – As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa 
quando o infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas 

autoridades competentes, se obrigar a adoção de medidas específicas 
para fazer cessar e corrigir a degradação ambiental. 

§1º - Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator, a 
multa poderá ter redução de até 50% (cincoenta por cento) de seu 

valor. 
§2o - O infrator não poderá beneficiar-se da redução da multa 

prevista neste artigo se deixar de cumprir, parcial ou totalmente, 

qualquer das medidas especificadas nos prazos estabelecidos e nos 
casos de reincidência. 

Artigo 114 - Independentemente da aplicação das penalidades 
referidas no artigo 112 e da existência de culpa, fica o poluidor 

obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros, afetados por sua atividade. 

Artigo 115 - As autoridades competentes ou qualquer terceiro 
interessado deverão encaminhar direta e imediatamente ao Ministério 

Público do Estado os elementos necessários para as providências de 
sua alçada em relação ao poluidor que expuser a perigo a 

incolumidade humana, animal ou vegetal, a situação de perigo 
existente ou a estiver tornando mais grave, nos termos da legislação 

pertinente. 
Parágrafo único – A autoridade, funcionário ou servidor que 

deixar de cumprir a obrigação de que trata este artigo ou agir para 

impedir, dificultar ou retardar o seu cumprimento incorrerá nas 
mesmas responsabilidades do poluidor, sem prejuízo das demais 

penalidades administrativas e penais. 
 

Título VI  
Das Disposições finais e transitórias  

 
Art. 116 – Ficam incorporadas a esta lei as disposições federais, 

e especialmente as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, naquilo que não forem disciplinadas e complementadas por 

legislação estadual sendo, seu desatendimento, considerado infração 
à legislação estadual. 

Art. 117 – O Poder Executivo indicará a unidade gestora de 
resíduos sólidos, estabelecendo sua competência e funcionamento. 
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Art. 118 – Deverá ser criado, junto ao órgão institucionalmente 

responsável do Estado, Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e 
Saneamento, um núcleo articulador regional que inclua todos os 

segmentos do governo que representem os sistemas de meio 

ambiente (SEAQUA), de recursos hídricos (SIGRH) e de saneamento 
(SESAN), que preste assessoramento aos municípios na elaboração e 

implantação do plano de coleta seletiva e de reciclagem de lixo. 
Art. 119 – Deverá ser criado um Fundo Estadual de Resíduos 

Sólidos, vinculado ao FESAN – Fundo Estadual de Saneamento, com 
aportes de recursos das multas decorrentes das infrações constantes 

no artigo 112 desta Lei, com a finalidade de manter programas 
permanentes de capacitação dos gestores público e privados de 

resíduos sólidos, da sociedade organizada e dos usuários em geral. 
Art. 120 – Esta Lei entrará em vigor no prazo de noventa dias, 

contado da data de sua publicação. 
 

ANEXO I 
DEFINIÇÕES  

 

Aterro Industrial - local de disposição final de resíduos sólidos 
industriais no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à 

sua segurança, evitando a contaminação de águas subterrâneas, 
minimizando os impactos ambientais negativos e utilizando princípios 

específicos de engenharia para confinar esses resíduos. 
Aterro Sanitário - a técnica de disposição final de resíduos 

urbanos no solo, por meio de confinamento em camadas cobertas 
com material inerte, segundo normas técnicas específicas, de modo a 

evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando impactos 
negativos. 

Coleta Seletiva - o recolhimento diferenciado de resíduos 
sólidos previamente selecionados nas unidades geradoras, com o 

intuito de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, 
tratamento e outras destinações alternativas, como aterros, co-

processamento e incineração. 

Compostagem - o processo de decomposição biológica de 
fração orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma 

população diversificada de organismos em condições controladas. 
Co-processamento - Processo de destruição térmica de resíduos 

em fornos industriais devidamente licenciados para este fim, com 
aproveitamento energético e/ou aproveitamento de matérias primas. 

Disposição final - a colocação de resíduos sólidos em aterro 
sanitário/industrial onde possam permanecer por tempo 

indeterminado, em estado natural ou transformados em material 
adequado a essa permanência, sem causar dano ao ambiente e à 

saúde pública. 
Gerenciamento de resíduos sólidos - é o estabelecimento de 

diretrizes e a implantação dos serviços de limpeza urbana, sobre os 
aspectos ambientais, econômicos, financeiros, administrativos, 
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técnicos, sociais e legais, para todas as fases do manejo, de sua 

geração até a sua disposição final. 
Gestão integrada de resíduos sólidos - é a maneira de 

conceber, implementar, administrar sistemas de Limpeza Urbana 

considerando uma ampla participação dos setores da sociedade com 
a perspectiva do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade do 

desenvolvimento é vista de forma abrangente, envolvendo as 
dimensões ambientais, sociais, culturais, econômicas, políticas e 

institucionais. Isso significa articular políticas e programas de vários 
setores da administração e vários níveis de governo, envolver o 

Legislativo e a comunidade locais, buscar garantir os recursos e 
continuidade das ações, identificar tecnologias e soluções adequadas 

à realidade local. 
Incineração - o processo físico-químico que emprega a 

destruição térmica via oxidação a alta temperatura para destruir ou 
eliminar a fração orgânica e reduzir o volume de resíduo. 

Limpeza urbana - o conjunto de ações, exercidas sob a 
responsabilidade dos municípios, relativas aos serviços públicos de 

coleta, remoção, transporte, tratamento e disposição final de lixo, 

bem como os serviços públicos de limpeza e conservação urbanas em 
prol da salubridade ambiental e com a finalidade estética. 

Lixo - os resíduos comuns, ou a essa classificação equiparados, 
produzidos, individual ou coletivamente, pela ação humana, animal 

ou por fenômenos naturais, nocivos à saúde, ao ambiente e ao bem 
estar da população urbana, não enquadrados como resíduos 

perigosos. 
Manejo de resíduos - o processo que compreende, observados 

os princípios definidos nesta lei, a segregação, a coleta, a 
manipulação, o acondicionamento, o transporte, o armazenamento, o 

transbordo, o tratamento, a reciclagem, a comercialização e a 
disposição final dos resíduos sólidos. 

Minimização dos resíduos gerados - redução, a menor volume, 
quantidade e periculosidade possíveis, dos materiais e substâncias, 

antes de descartá-los no ambiente. 

Padrão de produção e consumo sustentáveis - o fornecimento e 
o consumo de produtos e serviços que otimizem o uso de recursos 

naturais, eliminando ou reduzindo o uso de substâncias nocivas, a 
emissão de poluentes e o volume de resíduos durante o ciclo de vida 

do serviço ou do produto, com o objetivo de melhorar a qualidade de 
vida e resguardar as gerações presente e futuras. 

Prevenção à poluição ou redução na fonte - o uso de processos, 
práticas, materiais ou energia com o objetivo de diminuir o volume de 

poluentes ou de resíduos na geração de produtos e serviços. 
Reciclagem - o processo de transformação de resíduos sólidos 

que envolve a alteração das propriedades físicas e físico-químicas dos 
mesmos, tornando-os insumos destinados a processos produtivos. 
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Redução de resíduos - a diminuição de quantidade, em volume, 

ou peso, tanto quanto possível, de resíduos sólidos gerados, tratados 
ou dispostos. 

As soluções para redução incluem qualquer atividade ou 

tecnologia desenvolvidas para tratamento, reciclagem ou reuso e 
deverão atender a parâmetros técnicos específicos. 

Resíduos Perigosos - aqueles que, em função de sua 
propriedades físicas, químicas ou infectantes, possam apresentar 

riscos à saúde pública ou à qualidade do ambiente. 
Reuso – o aproveitamento do resíduos sem transformação física 

ou físico-química, assegurado, quando necessário, o tratamento 
destinado ao cumprimento dos padrões de saúde pública e do meio 

ambiente. 
Unidades receptoras de resíduos - são as instalações licenciadas 

pelas autoridades ambientais para a recepção, segregação, 
tratamento ou disposição no final de resíduos. 

Usina de Compostagem - a instalação dotada de pátio de 
compostagem e conjunto de equipamentos destinados a promover 

e/ou auxiliar o tratamento de frações orgânicas dos resíduos sólidos. 

Valorização de resíduos - operação que permite a requalificação 
de resíduos, notadamente por meio de reuso, reciclagem, valorização 

energética e tratamento para outras aplicações. 
Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento – SERHS 

Secretaria Estadual do Meio a Ambiente – SMA  
Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN  

Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA  
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH  

Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 
Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 

Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA  
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH 

Sistema Estadual de Saneamento - SESAN  
 

JUSTIFICATIVA  

Nos últimos cinco anos muito se têm discutido sobre a Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais em nível federal, estadual e 

municipal. 
O presente Projeto de Lei procura abranger as questões mais 

atualizadas da gestão integrada de resíduos sólidos, com fundamento 
na Constituição Federal, na Constituição Estadual e, construindo o 

liame, entre uma política de gestão integrada de resíduos sólidos em 
consonância com as Políticas Estaduais de Saneamento (Lei n.º 

7750/92), de Recursos Hídricos (Lei n.º 7663/9), e de Meio Ambiente 
(Lei n.º 9509/97). 

De forma a inserir as sérias questões sociais do setor, esta 
propositura procura incentivar a criação e o desenvolvimento de 

associações e/ou cooperativas de catadores, incorporando o trabalho 
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no processo de coleta, separação e comercialização dos resíduos 

urbanos recicláveis. 
Também prevê a ressocialização dos catadores, inserindo-os 

nos projetos de coleta seletiva de lixo, a fim de contemplar 

programas de integração social das crianças. 
O projeto de lei incorpora também o princípio da 

responsabilidade compartilhada entre o poder público, os geradores 
dos resíduos e a sociedade civil, assegurando a participação da 

população na gestão, no controle e no acompanhamento da prestação 
dos serviços de coleta e disposição dos resíduos sólidos. 

Desta forma, propõe ações direcionadas à educação ambiental 
diretamente para o gerador e o consumidor dos resíduos. 

Também prevê a implantação de um sistema de informações 
sobre os resíduos sólidos no estado, elaborado com o apoio e a 

participação dos Municípios, para a divulgação pública. 
Consequentemente, de forma moderna e atual, o presente 

projeto de lei considera as idéias apresentadas nas diversas 
audiências públicas promovidas pelo Grupo Temático “Recursos 

Naturais e Meio Ambiente” do Fórum São Paulo Século XXI, da qual 

fui o Coordenador, bem como das audiências públicas promovidas 
pela Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa sobre 

Resíduos Sólidos e a proposta de Política Estadual integrada de 
Resíduos Sólidos elaborada em 2.002, pela ONG “Água e Vida” . 

Sala das Sessões, em 23/4/2003  
a) Rodolfo Costa e Silva - PSDB  
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PROJETO DE LEI Nº 326, DE 2005 

 
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá 

providências correlatas  

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETA:  
 

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 o controle da poluição, a proteção e a recuperação da 
qualidade do meio ambiente e a promoção da saúde pública, 

assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de 

São Paulo. 
Artigo 2º - São princípios da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos: 
I. a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que leve em 

consideração as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, 
tecnológicas e de saúde pública;  

II. a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por 
meio da articulação entre Poder Público, iniciativa privada e demais 

segmentos da sociedade civil; 
III. a cooperação interinstitucional com os órgãos da União e 

dos municípios, bem como entre secretarias, órgãos e agências 
estaduais;  

IV. a promoção de padrões sustentáveis de produção e 
consumo;  

V. a prevenção da poluição mediante práticas que promovam a 

redução ou eliminação de resíduos na fonte geradora;  
VI. a minimização dos resíduos por meio de incentivos às 

práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, e 
recuperação;  

VII. a garantia da sociedade ao direito à informação, pelo 
gerador, sobre o potencial de degradação ambiental dos produtos;  

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 e operadores de resíduos sólidos em qualquer 

das fases de seu gerenciamento;  
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XI. atuar em consonância com as políticas estaduais de 

recursos hídricos, meio ambiente, saneamento, saúde, educação e 
desenvolvimento urbano. 

XII. reconhecer o resíduos 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 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;  
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9. incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas e 

associações de catadores de materiais recicláveis que realizam a 
coleta e a separação, beneficiamento e 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 permitir a implantação, em seus territórios, de 

instalações licenciadas para tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos, oriundos de quaisquer outros municípios;  

13. implantar Sistema Declaratório Anual para o controle da 
geração, estocagem, transporte e destinação final de resíduos 

industriais;  
14. promover e exigir a recuperação das áreas degradadas ou 

contaminadas por gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos 

mediante procedimentos específicos fixados em regulamento;  
15. promover a gestão Integrada e compartilhada de Resíduos 

Sólidos, apoiando a concepção, implementação e gerenciamento dos 
sistemas de resíduos sólidos com participação social e 

sustentabilidade. 
 

CAPÍTULO II  
DOS INSTRUMENTOS  

 
Artigo 4º - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos:  
I. o planejamento integrado e compartilhado do gerenciamento 

dos resíduos sólidos; 
II. os Planos Estadual e Regionais de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos;  

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 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 
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gerados e a recuperação de áreas degradadas e remediação de áreas 

contaminadas por resíduos sólidos;  
XII. 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. 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 a redução na fonte e a 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 auto-declaração ambiental na rotulagem dos 

produtos;  

XXI. o incentivo às auditorias ambientais;  
XXII. o incentivo ao seguro ambiental;  

XXIII. incentivo mediante programas específicos para a 
implantação de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e 

reciclagem de resíduos;  
XXIV. incentivo ao uso de resíduos e materiais reciclados como 

matéria –prima;  
XXV. 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 - é a maneira de 
conceber, implementar e gerenciar sistemas de resíduos, com a 

participação dos setores da sociedade com a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável;  
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V. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - é a maneira de 

conceber, implementar, administrar os resíduos sólidos considerando 
uma ampla participação das áreas de governo responsáveis no 

âmbito estadual e municipal;  

VI. Unidades receptoras de resíduos - as instalações licenciadas 
pelas autoridades ambientais para a recepção, segregação, 

reciclagem, armazenamento para futura reutilização, tratamento ou 
destinação final de resíduos;  

VII. Aterro sanitário – local utilizado para disposição final de 
resíduos urbanos, onde são aplicados critérios de engenharia e 

normas operacionais especiais para confinar esses resíduos com 
segurança, do ponto de vista de controle da poluição ambiental e 

proteção à saúde pública;  
VIII. Aterro Industrial - técnica de disposição final de resíduos 

sólidos perigosos ou não perigosos, que utiliza princípios específicos 
de engenharia para seu seguro confinamento, sem causar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança, e que evita a contaminação de 
águas superficiais, pluviais e subterrâneas, e minimiza os impactos 

ambientais;  

IX. Área Contaminada - área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria que contém quantidades ou concentrações 

de matéria em condições que causem ou possam causar danos à 
saúde humana, ao meio ambiente e a outro bem a proteger. 

X. Área Degradada – área, terreno, local, instalação, edificação 
ou benfeitoria que por ação humana teve as suas características 

ambientais deterioradas;  
XI. Remediação de área contaminada - adoção de medidas para 

a eliminação ou redução dos riscos em níveis aceitáveis para o uso 
declarado. 

XII. Co-Processamento de Resíduos em Fornos de Produção de 
Clínquer - técnica de utilização de resíduos sólidos industriais a partir 

do processamento desses 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 – são 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 a 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. 
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XVI. Resíduos Perigosos – aqueles que em função de suas 

propriedades químicas, físicas ou biológica, 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 físicoquímicas;  

XVIII. Deposição Inadequada de Resíduos – são todas as 
formas de depositar, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular 

resíduos sólidos sem medidas que assegurem a efetiva proteção ao 
meio ambiente e à saúde pública. 

XIX. Coleta Seletiva – o recolhimento diferenciado de resíduos 
sólidos, previamente selecionados nas fontes geradoras, com o 

intuito de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, 
tratamento ou outras destinações alternativas. 

Artigo 6º - Nos termos desta lei, os resíduos sólidos 
enquadrar-se-ão nas seguintes categorias:  

I - resíduos urbanos os provenientes de residências, 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da varrição, 

de podas e da limpeza de vias, logradouros públicos e sistemas de 

drenagem urbana passíveis de contratação ou delegação a particular, 
nos termos de lei municipal, a serem objeto de:  

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 ETA´s e ETE´s; 

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 proveniente 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, 
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metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros e 

argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 
tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 

obras, caliça ou metralha. 

Parágrafo Único - Os resíduos gerados nas operações de 
emergência ambiental, em acidentes dentro ou fora das unidades 

geradoras ou receptoras de resíduo, nas operações de remediação de 
áreas contaminadas e os materiais gerados nas operações de 

escavação e dragagem deverão ser previamente caracterizados e em 
seguida encaminhados para destinação adequada. 

Artigo 7º - Os resíduos sólidos que, por suas características 
exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, 
de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, serão 

definidos pelos órgãos estaduais competentes. 
 

TÍTULO II  
DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

Artigo 8º – As unidades geradoras e receptoras de resíduos 
deverão ser projetadas, implantadas e operadas em conformidade 

com a legislação e com a regulamentação pertinente, devendo ser 
monitoradas de acordo com projeto previamente aprovado pelo órgão 

ambiental competente. 
Artigo 9º - As atividades e instalações de transporte de 

resíduos sólidos deverão ser projetadas, licenciadas, implantadas e 
operadas em conformidade com a legislação em vigor, devendo a 

movimentação de resíduos ser monitorada por meio de registros 
rastreáveis, de acordo com o projeto previamente aprovado pelos 

órgãos previstos em lei ou regulamentação específica. 
Artigo 10 - As unidades receptoras de resíduos de caráter 

regional e de uso intermunicipal terão prioridade na obtenção de 

financiamentos pelos organismos oficiais de fomento. 
Artigo 11 - Os governos municipais deverão indicar as áreas 

antigas, atuais e as necessárias para as futuras unidades receptoras 
de resíduos urbanos, assim como estabelecer as restrições 

ocupacionais no seu entorno, em raio de no mínimo 500 metros. 
Artigo 12 - Os governos estaduais 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. 
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Parágrafo Único: Nas regiões metropolitanas, as soluções 

para gestão dos resíduos sólidos deverão seguir o plano 
metropolitano de resíduos sólidos com participação do Estado, 

Municípios e da sociedade civil. 

Artigo 14 - São proibidas as seguintes formas de destinação e 
utilização de resíduos sólidos:  

I. lançamento “in natura” a céu aberto;  
II. deposição inadequada no solo;  

III. queima a céu aberto;  
IV. Deposição em áreas sob regime de proteção especial e 

áreas sujeitas a inundação;  
V. lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas 

pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telecomunicações, e 
assemelhados;  

VI. infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto 
aprovado pelo órgão de controle ambiental estadual competente;  

VII. utilização para alimentação animal, em desacordo com a 
legislação vigente;  

VIII. utilização para alimentação humana;  

IX. encaminhar 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 fito-

sanitária, 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. – As disposições inadequadas devem ser desativadas no 

prazo de dois anos do início da vigência desta lei ou no prazo definido 
nos respectivos Termos de Ajustamento de Conduta, e substituídos 

por sistemas de tratamento ou disposição adequados. 
Artigo 15 - Os resíduos de serviços de saúde deverão ser 

obrigatoriamente segregados na fonte e tratados em sistemas 
licenciados pelos órgãos ambientais e de saúde competentes, antes 

de sua disposição final. 

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 de São Paulo, dependerão de 
prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. 

Parágrafo Único – Os resíduos sólidos gerados no Estado de São 
Paulo 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 
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reduzido impacto ambiental, que sejam não perigosos, recicláveis e 

reciclados, devendo especificar essas características na descrição do 
objeto das licitações, observadas as formalidades legais. 

 

CAPÍTULO II  
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS  
 

Artigo 19 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a 
ser elaborado pelo gerenciador dos resíduos e de acordo com os 

critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde e do meio ambiente, 
constitui documento obrigatoriamente integrante do processo de 

licenciamento das atividades e deve contemplar os aspectos 
referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, 
bem como a eliminação dos riscos, a proteção à saúde e ao 

ambiente, devendo contemplar em sua elaboração e implementação:  
I. as diretrizes estabelecidas no Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Urbanos, quando houver;  

II. as diretrizes estabelecidas nos Planos 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;  
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d) ao tratamento ambientalmente adequado;  

5. os tipos e a setorização da coleta;  
6. a forma de transporte, armazenamento e disposição final;  

7. as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso 

de manuseio incorreto ou de acidentes;  
8. as áreas para as futuras instalações de recebimento de 

resíduos, em consonância com os Planos Diretores e legislação de uso 
e ocupação do solo;  

9. o diagnóstico da situação gerencial atual e a proposta 
institucional para a futura gestão do sistema;  

10 -o diagnóstico e as ações sociais, com a avaliação da 
presença de catadores nos lixões e nas ruas das cidades, bem como 

as alternativas da sua inclusão social;  
11. as fontes de recursos para investimentos, operação do 

sistema e amortização de financiamentos. 
§ 2º- O horizonte de planejamento do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Urbanos deve ser compatível com o período de 
implantação dos seus programas e projetos, ser periodicamente 

revisado e compatibilizado com o plano anteriormente vigente. 

§ 3º- Os municípios com menos de 10.000 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 Plásticas;  
16. Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e de Comunicação. 
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17. Indústria de Embalagens. 

§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais 
poderá prever a implantação de Bolsas de Resíduos, objetivando o 

reaproveitamento e o gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos, 

conforme definido em regulamento. 
§ 3º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais 

poderá prever a destinação em centrais integradas de tratamento 
para múltiplos resíduos. 

§ 4º - Os órgãos ambientais competentes poderão, na forma 
estabelecida em regulamento, exigir a apresentação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Industriais para efeito de aprovação 
avaliação e controle. 

Artigo 22 - Os órgãos do meio ambiente e da saúde definirão 
os estabelecimentos de saúde que estão obrigados a apresentar o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos. 
Artigo 23 – O Estado somente concedera financiamento de 

recursos a fundo perdido, a ser aplicado no setor de resíduos sólidos, 
aos municípios, que apresentarem, a cada quatro anos, no seu plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos, nos termos do parágrafo 1º e 

seus incisos do Artigo 19, desta lei. 
Artigo 24 – O Estado deverá através da Secretaria de Meio 

Ambiente apresentar, anualmente, o Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos, a ser apresentado à Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo, para aprovação, nos termos do Artigo 19 desta lei. 
 

CAPÍTULO III  
DOS RESÍDUOS URBANOS  

 
Art. 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 de 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 - avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança 

em cada região geográfica homogênea. 
5 - autodeclaração do usuário. 
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§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de 

serviços especiais, referentes aos resíduos que:  
1. contenham substâncias ou componentes potencialmente 

perigosos à saúde pública e ao meio ambiente;  

2. por sua quantidade ou suas características, tornem onerosas 
a operação do serviço público de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos urbanos. 
Artigo 27 - São considerados usuários dos serviços de limpeza 

urbana:  
I. a pessoa física ou jurídica que gerar resíduos ou auferir 

efetivo e imediato ou mediato proveito, decorrente da prestação dos 
serviços de limpeza urbana, na condição de proprietário, condômino, 

titular do domínio útil ou possuidor, direto ou indireto e a qualquer 
título, de imóvel ou condomínio situado em via ou logradouro 

atendido pelos serviços de limpeza urbana;  
II. a pessoa jurídica de direito público ou privado responsável 

pela coleta e remoção do resíduo, no caso de concessão dos serviços 
de tratamento e destinação final;  

III. o Município, nos casos de concessão, isoladamente ou em 

consórcio, representando a comunidade ou parte dela. 
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 a reciclagem. 
III. estimular os Municípios a atingirem a auto-sustentabilidade 

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; 
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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 a comercialização dos 

recicláveis e reciclados em todas as regiões do Estado;  
VI. incentivar a formação de consórcios entre Municípios com 

vistas ao tratamento, processamento de resíduos e comercialização 
de materiais recicláveis;  

VII. fomentar parcerias das indústrias recicladoras com o Poder 
Público e a iniciativa privada nos programas de coleta seletiva e no 

apoio à implantação e desenvolvimento de associações ou 
cooperativas de catadores. 

Artigo 30 – O Estado adotará critérios de elegibilidade para 
financiamento de projetos, programas e sistemas de resíduos sólidos 

aos Municípios que contemplem ou estejam de acordo com:  
I. as diretrizes e recomendações dos planos regionais e 

estadual de resíduos sólidos;  
II. a sustentabilidade financeira dos empreendimentos através 

da demonstração dos instrumentos específicos de custeio;  

III. a sustentabilidade técnica-operacional através de 
programas continuados de capacitação e educação ambiental. 

IV. a implementação do Fundo Municipal de Limpeza Urbana 
com a finalidade de assegurar a universalização do atendimento, a 

efetividade da proteção ambiental e da saúde pública. 
 

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. 
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Artigo 33- O emprego de resíduos industriais perigosos, 

mesmo que tratados, reciclados ou recuperados para utilização como 
adubo, matéria – prima ou fonte de energia, bem como suas 

incorporações em materiais, substâncias ou produtos, dependerá de 

prévia aprovação dos órgãos competentes, mantida, em qualquer 
caso, a responsabilidade do gerador. 

§ 1º - O fabricante deverá comprovar que o produto resultante 
da utilização dos resíduos referidos no “caput” deste artigo não 

implicará risco adicional à saúde pública e ao meio ambiente. 
§ 2° - É vedada a incorporação de resíduos industriais 

perigosos em materiais, substâncias ou produtos, para fins de 
diluição de substâncias perigosas. 

Artigo 34– As instalações industriais para o processamento de 
resíduos são consideradas unidades receptoras de resíduos, estando 

sujeitas às exigências desta lei. 
 

CAPÍTULO V  
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS 

Artigo 35 - Os resíduos perigosos que, por suas características 

exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, 

de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, deverão 
receber tratamento diferenciado durante as operações de segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final. 

Artigo 36 - O licenciamento, pela autoridade de controle 
ambiental, de empreendimento ou atividade que gere resíduo 

perigoso condicionar-se-á à comprovação de capacidade técnica para 
o seu gerenciamento. 

Artigo 37 - Os geradores e/ou responsáveis pelo 
gerenciamento dos resíduos sólidos perigosos devem ainda:  

I. manter os locais de operação, recipientes e veículos de 
transporte relacionados ao gerenciamento de resíduos perigosos 

devidamente identificados, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes; 
 II. não-adotar condutas capazes de causar aumento de 

periculosidade dos resíduos ou que dificultem, de alguma forma, seu 
gerenciamento; 

III. manter inventário atualizado e facilmente acessível dos 
resíduos perigosos;  

IV. informar imediatamente ao órgão de controle ambiental 
sobre a ocorrência de acidentes ou sobre desaparecimento de 

resíduos, durante qualquer etapa do gerenciamento;  
V. ser responsáveis pelos exames médicos e laboratoriais que 

se fizerem necessários da vizinhança do local da unidade geradora e 
dos trabalhadores que manipulam os resíduos sólidos perigosos;  

VI. ser responsável pelas informações a serem prestadas à 
vizinhança das unidades geradora de resíduos. 
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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 transito do estado e 

dos municípios as rotas preferenciais por onde a carga deverá passar 
e informar ao órgão de controle ambiental estadual o roteiro de 

transporte. 

 
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 - o 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 - o sistema declaratório;  

III - a relação de fontes e substâncias consideradas de 
interesse. 

Parágrafo Único – O inventário referido no “caput” deverá ser, 

obrigatoriamente, apresentado à Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo. 

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 resíduos 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. 
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Artigo 45 - Os fabricantes e os importadores de produtos que 

gerem resíduos potencialmente nocivos ao meio ambiente devem 
informar os consumidores sobre os impactos ambientais deles 

decorrentes, bem como sobre o seu processo de produção, por meio 

de rotulagem, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo 
órgão ambiental estadual competente. 

 
CAPÍTULO II  

DO SISTEMA DECLARATÓRIO ANUAL  
 

Artigo 46 - As fontes geradoras, os transportadores e as 
unidades receptoras de resíduos, ficam obrigadas a apresentar, 

anualmente, declaração formal contendo as quantidades de resíduos 
gerados, armazenados, transportados e destinados, na forma a ser 

fixada no regulamento desta Lei. 
Artigo 47 - Os geradores e/ou responsáveis pelo 

gerenciamento de resíduos sólidos perigosos devem informar 
anualmente, ou sempre que solicitado pelas autoridades competentes 

do estado e do municípios:  

I. a quantidade de resíduos gerados, manipulados, 
acondicionados, armazenados, coletados, transportados ou tratados, 

conforme cada caso específico, assim como a natureza dos mesmos e 
sua disposição final;  

II. as medidas adotadas como objetivo de reduzir a quantidade 
e a periculosidade dos resíduos e de aperfeiçoar tecnicamente o seu 

gerenciamento;  
III. as instalações de quem dispõe 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; e  
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III. do gerador e do gerenciador de unidades receptoras, nos 

eventos ocorridos nas instalações destas últimas. 
§ 1º - Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos 

acidentais de resíduos deverão ser comunicados por qualquer dos 

responsáveis, imediatamente após o ocorrido, à defesa civil aos 
órgãos ambiental e de saúde pública competentes. 

§ 2º - O gerador do resíduo derramado, vazado ou despejado 
acidentalmente deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão 

ambiental competente, todas as informações relativas à quantidade e 
composição do referido material, periculosidade e procedimentos de 

desintoxicação e de descontaminação. 
Artigo 50 – Os geradores e gerenciadores de unidades 

receptoras de resíduos sólidos deverão requerer junto aos órgãos 
competentes registro de encerramento de atividades. 

Parágrafo Único – A formalização do pedido de registro a que se 
refere o “caput” deste artigo deverá, para as atividades previstas em 

regulamento, ser acompanhada de relatório conclusivo de auditoria 
ambiental atestando a qualidade do solo, do ar e das águas na área 

de impacto do empreendimento. 

Artigo 51 – O gerador de resíduos de qualquer origem ou 
natureza e seus sucessores respondem pelos danos ambientais, 

efetivos ou potenciais. 
§ 1º - Os geradores dos resíduos referidos, seus sucessores, e 

os gerenciadores das unidades receptoras, em atendimento ao 
principio do poluidor-pagador, são responsáveis pelos resíduos 

remanescentes da desativação de sua fonte geradora, bem como pela 
recuperação das áreas por eles contaminadas. 

§ 2º - O gerenciador de unidades receptoras responde 
solidariamente com o gerador, pelos danos de que trata este artigo, 

quando estes se verificarem em sua instalação. 
Artigo 52 - O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem 

ou natureza, assim como os seus controladores, respondem 
solidariamente pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais, 

decorrentes de sua atividade, cabendo-lhes proceder, às suas 

expensas, às atividades de prevenção, recuperação ou remediação, 
em conformidade com a solução técnica aprovada pelo órgão 

ambiental competente, dentro dos prazos assinalados, ou, em caso 
de inadimplemento, ressarcir, integralmente, todas as despesas 

realizadas pela administração pública para a devida correção ou 
reparação do dano ambiental. 

Artigo 53 – Os fabricantes, distribuidores ou importadores de 
produtos que, por suas características exijam ou possam exigir 

sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, 
transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos 

ao meio ambiente e à saúde pública, mesmo após o consumo de seus 
resíduos desses itens, são responsáveis pelo atendimento de 

exigências estabelecidas pelo órgão ambiental. 
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Artigo 54 - As unidades de tratamento de resíduos de serviços 

de saúde somente poderão ser licenciadas quando localizadas em 
áreas em que a legislação de uso e ocupação do solo permitir o uso 

industrial ou quando localizadas dentro de áreas para recepção de 

resíduos previamente licenciadas. 
Artigo 55 - O tratamento das carcaças animais será feito 

através de incineração em equipamentos apropriados ou por outro 
meio de tratamento com eficiência igual ou superior. 

Parágrafo Único – O licenciamento ambiental obrigatório, 
realizado pelo órgão ambiental competente, estabelecerá as 

exigências técnicas, características e condições operacionais para a 
coleta, acondicionamento, transporte e destruição térmica das 

carcaças, inclusive para a destinação final do produto obtido. 
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 – O produto da arrecadação das multas previstas 
nesta lei constituirá receita do órgão ou da entidade responsável pela 

aplicação das penalidades e deverá ser empregada na recuperação 
ambiental, ou em programas de prevenção à poluição 

preferencialmente na região da ocorrência da infração. 
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 
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efeitos negativos sobre o meio ambiente, independentemente da 

aplicação das sanções cabíveis. 
§ 1º - As multas pecuniárias aplicadas poderão ser reduzidas 

em até 50% (cinqüenta por cento) de seu valor, e as demais sanções 

terão sua exigibilidade suspensa, conforme dispuser o regulamento 
desta lei. 

§ 2º - O não-cumprimento total ou parcial do convencionado no 
termo de ajustamento de conduta ambiental ensejará a execução das 

obrigações dele decorrentes, sem prejuízo das sanções penais e 
administrativas aplicáveis à espécie. 

 
CAPÍTULO III  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Artigo 63 – O regulamento desta lei estabelecerá:  
I - os prazos em que os responsáveis pela elaboração dos 

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

II – os mecanismos de cooperação entre as secretarias, órgãos 

e agências estaduais integrantes dos Sistemas de Meio Ambiente – 
SEAQUA, de Recursos Hídricos – SIGRH e 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 – Esta lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) 

dias de sua publicação oficial. 
Artigo 67 - Ficam revogadas as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nº 11.387, de 27 de maio de 2003. 
 

JUSTIFICATIVA  

Tendo em vista a necessidade do Estado de São Paulo em ter 
sua Política Estadual de Resíduos Sólidos, foi constituído o Grupo de 

Trabalho, representado pelos Deputados autores desta propositura, 
através do Ato nº 20/2003, presididos pelo Deputado Estadual 

Arnaldo Jardim, com a finalidade de elaborar o competente Projeto de 
Lei, com ampla participação da sociedade, dos representantes dos 

órgãos ambientais do Governo Estadual, das entidades e associações 
citadas abaixo, e de todos que se interessaram em participar do 

amplo processo de debate realizado nesta Casa Parlamentar. 
Importante salientar que os Estados do Rio de Janeiro, Ceará, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, entre outros, já elaboraram sua 
própria política de resíduos sólidos. 
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Nos últimos cinco anos muito se tem discutido sobre a Gestão 

de Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais em nível federal, estadual 
e municipal. 

O presente Projeto de Lei procura abranger as questões mais 

atualizadas da gestão integrada de resíduos sólidos, construindo o 
liame, entre uma política de gestão em consonância com as Políticas 

Estaduais de Saneamento, Recursos Hídricos e de Meio Ambiente. 
O texto apresentado contempla as questões sociais relativas ao 

setor de resíduos sólidos, inserindo a presença dos catadores e 
associações ou cooperativas de catadores no processo de coleta, 

separação e comercialização dos resíduos urbanos recicláveis, bem 
como prevendo a sua ressocialização. 

O projeto de lei incorpora também o princípio da 
responsabilidade compartilhada entre o poder público, os geradores 

dos resíduos e a sociedade civil, assegurando a participação da 
população na gestão, no controle e no acompanhamento da prestação 

dos serviços de coleta e disposição dos resíduos sólidos. 
Desta forma, propõe ações direcionadas à educação ambiental 

diretamente para o gerador e o consumidor. 

Também prevê a implantação de um sistema de informações 
sobre os resíduos sólidos no estado, criando o Sistema Declaratório, 

com o apoio e a participação dos Municípios, para a divulgação 
pública. 

O Grupo de Trabalho inicialmente promoveu nove eventos 
públicos, entre audiências e seminários específicos, contando com a 

participação dos vários segmentos sócio-econômicos, organizações 
não governamentais, órgãos do Poder Público, representantes do 

meio acadêmico, pesquisadores e estudiosos da matéria sendo 
apresentado uma primeira minuta do anteprojeto de Política Estadual 

de Resíduos Sólidos. 
Referida minuta, bem como o trabalho desenvolvido, foi 

disponibilizado no sitio www.al.sp.gov.br, que de forma inovadora foi 
utilizado como canal de comunicação entre a sociedade e o 

parlamento, recebendo inúmeras e valiosas contribuições. 

Posteriormente, foram apresentadas emendas ao Anteprojeto, 
pelas entidades abaixo citadas, designando-se o Deputado Rodolfo 

Costa e Silva para a Relatoria das emendas propostas, que realizou 
onze reuniões, com a presença das entidades abaixo citadas, nas 

quais foram analisadas e debatidas cada uma das emendas. 
Portanto, o texto que ora é apresentado neste projeto de lei, 

resulta de amplo processo de discussão com todos os setores afeitos 
à questão dos Resíduos Sólidos, em processo verdadeiramente 

democrático, com a efetiva participação da sociedade civil organizada 
e todos os partidos políticos através dos deputados estaduais que os 

representam e são autores desta propositura. 
Os autores agradecem a participação do Governo do Estado de 

São Paulo, através do Excelentíssimo Senhor Governador Geraldo 
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Alckmin, do Excelentíssimo Secretário do Meio Ambiente José 

Goldemberg e Excelentíssimo Presidente da CETESB, Rubens Lara. 
Nesse sentido, os autores do presente Projeto de Lei agradecem 

a contribuição dos seguintes órgãos da administração pública, 

entidades e associações representativas dos diversos setores afeitos 
à questão dos resíduos sólidos, que entre outras, ajudaram a 

construir o texto ora apresentado, a saber:  
ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland;  

ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; 
ABETRE – Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de 

Resíduos;  
ABIFIBRO – Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de 

Produtos de Fibrocimento;  
ABIHPEC – Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosmético;  
ABILUX – Associação Brasileira de Indústria de Iluminação;  

ABINEE – Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica; 
ABIPET – Associação Brasileira de Indústria do PET;  

ABIQUIM – Associação Brasileira de Indústria Química;  

ABIRP – Associação Brasileira das Indústrias Recicladoras de Papel; 
ABRE – Associação Brasileira de Reciclagem;  

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais;  

ANIP – Associação Nacional de Indústrias de Pneumáticos;  
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;  

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco;  
BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel;  

Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria de São Paulo;  
Câmara Multidisciplinar de Qualidade de Vida;  

Cardal Eletro Metalúrgica Ltda;  
CEMPRE – Compromisso Empresarial Para Reciclagem;  

CETESB – Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento 
Ambiental;  

Conselho Regional de Farmácia;  

Consultoria Paulista de Estudos Ambientais;  
DELC – Ambiental S/C. Ltda.;  

ECP – DELL;  
ECP – Sistemas Ambientais;  

Eletros/BSH Continental;  
Eternit S/A.;  

FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo;  
FMU – Gestão Ambiental; 

Fórum Lixo e Cidadania do Estado de São Paulo;  
Fundação SOS Mata Atlântica;  

Granziera Consultoria Ltda.;  
H. Strattner & Cia. Ltda.; 

ICTR – Instituto de Ciência e Tecnologia em Resíduos e 
Desenvolvimento Sustentável;  
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INPEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias; 

Instituto Vitae C/Vilis;  
Lorenzetti IBE;  

Natura Cosméticos;  

OAB/SP – Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Meio 
Ambiente;  

Petróleo Brasileiro S/A.- PETROBRÁS;  
PLASTIVIDA;  

Polietilenos União;  
Resotec – Holcim Brasil S/A;  

Rotary Club Internacional – Comissão de Proteção ao Meio Ambiente; 
SAMEB – Serviço de Assitência Médica Barueri; 

SECOVI – Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo; 

Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento;  
Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Barueri;  

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Mauá; 
SERVMAR – Serviços Técnicos Ambientais Ltda.;  

SIERESP – Sindicato das Empresas Removedoras de Entulho do 

Estado de São Paulo;  
SINDICERV – Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja;  

SINDUSCON – Sindicato das Indústrias da Construção Civil;  
SMA – Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo;  

Sony Brasil Ltda.;  
Vega Engenharia Ambiental;  

Viterbo Machado Luz Mineração Ltda. 
Certos de que cumpriram a missão outorgada pela Presidência 

desta Assembléia Legislativa, os membros do Grupo de Trabalho 
abaixo-subscritos, apresentam o presente Projeto de Lei, objetivando 

que o nosso Estado, possa finalmente ter sua própria política de 
resíduos sólidos, objetivando alcançar o seu desenvolvimento 

sustentável. 
 

Sala das Sessões, em 24/5/2005  

a) Arnaldo Jardim-PPS  
a) Donisete Braga-PT  

a) Eli Corrêa Filho-PFL  
a) Giba Marson-PV  

a) Jorge Caruso-PMDB  
a) Luis Carlos Gondim-PL  

a)Orlando Morando-PL  
a)Rodolfo Costa e Silva-PSDB. 
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INDICAÇÃO Nº 855 , DE 2005 

 
INDICAMOS, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, no sentido de que envie Projeto de 
Lei à esta Casa Parlamentar criando o Fundo Estadual de Resíduos 

Sólidos, posto que a Assembléia Legislativa está apresentando, nesta 
data, a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

JUSTIFICATIVA  
Tratando-se de iniciativa exclusiva do executivo, necessário se 

faz à criação do Fundo Estadual de Resíduos Sólidos, de forma 
concomitante com a apresentação do Projeto de Lei que institui a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos, de propositura a ser enviada a 
esta Casa Parlamentar pelo Senhor Governador, através da 

Secretaria do Meio Ambiente, do competente Projeto de Lei criando o 
citado Fundo. 

Tem ele a finalidade de garantir a viabilidade econômica da 
Política de Estadual de Resíduos Sólidos, avalizando a gestão de 

recursos financeiros destinados a efetivar ações, programas e planos 

de gestão de resíduos, possibilitando a realização plena dos objetivos 
e princípios previstos na referida Política. 

O Fundo Estadual proporcionará financiamento de projetos, 
programas e sistemas de resíduos sólidos aos Municípios que 

estiverem adequados às normas contidas no Projeto, ou seja, com os 
Municípios que contemplem ou estejam de acordo com as diretrizes e 

recomendações dos planos regionais e estadual de resíduos sólidos; 
com a sustentabilidade financeira dos empreendimentos através da 

demonstração dos instrumentos de custeio e com a sustentabilidade 
técnica-operacional através de programas continuados de capacitação 

e educação ambiental, tendo como mote a boa prática da gestão dos 
resíduos sólidos. 

A administração e/ou gestão do fundo contará com ações 
integradas do Estado e Municípios incentivando a participação da 

sociedade civil organizada, valorizando sempre a busca de padrões 

eficazes de proteção ambiental. 
Destarte, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, tendo como 

instrumento o Fundo a ser criado através de Projeto de Lei de 
iniciativa do executivo, será para nosso Estado um divisor de águas 

no que concerne ao seu desenvolvimento de sustentável. 
Sala das Sessões, em  
Deputado Arnaldo Jardim - PPS,  
Deputado Donisete Braga - PT,  

Deputado Eli Corrêa Filho - PFL,  
Deputado Giba Marson - PV,  
Deputado Jorge Caruso - PMDB,  

Deputado Luis Carlos Gondim - PL,  
Deputado Orlando Morando - PL,  

Deputado Rodolfo Costa e Silva - PSDB  
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Deputado Arnaldo Jardim - PPS  

Deputado Donisete Braga - PT  
Deputado Eli Corrêa Filho - PFL  

Deputado Giba Marson - PV  
Deputado Jorge Caruso - PMDB  
Deputado Luis Carlos Gondim - PL  

Deputado Orlando Morando - PL  
Deputado Rodolfo Costa e Silva - PSDB  

 
INDICAÇÃO Nº 856 , DE 2005 

 
INDICAMOS, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado de São Paulo, no sentido de que envie Projeto 
de Lei à esta Casa Parlamentar criando instrumentos de incentivos 

fiscais para a implementação da Política Estadual de Resíduos 
Sólidos. 

JUSTIFICATIVA 
Por trata-se de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, 

necessário se faz a criação de Instrumentos de Incentivos Fiscais 

para garantir a viabilidade da Política de Destinação de Resíduos 
Sólidos, bem como os incentivos financeiros que promovam e 

estimulem a mitigação de resíduos, por meio de reutilização, 
reciclagem e recuperação. Além de incentivar a pesquisa e a 

implementação de novas tecnologias mais limpas. 
A inserção de incentivos fiscais adequados na Política Estadual 

de Resíduos Sólidos promoverá boas práticas de prevenção à poluição 
e minimização dos resíduos gerados, fomentando a reciclagem de 

materiais, estimulando programas específicos de reciclagem, por 
meio de unidades de coleta, triagem e beneficiamento. 

Destarte, a Política Estadual de Resíduos Sólidos para o Estado 
de São Paulo pretende por meios incentivos fiscais premiar os 

agentes que implementam as boas práticas ambientais e a promoção 
da educação ambiental. 

Sala das Sessões, em  
Deputado Arnaldo Jardim - PPS,  
Deputado Donisete Braga - PT,  
Deputado Eli Corrêa Filho - PFL,  

Deputado Giba Marson - PV,  
Deputado Jorge Caruso - PMDB, 

Deputado Luis Carlos Gondim - PL,  
Deputado Orlando Morando - PL,  
Deputado Rodolfo Costa e Silva - PSDB  

Deputado Arnaldo Jardim - PPS  
Deputado Donisete Braga - PT  

Deputado Eli Corrêa Filho - PFL  
Deputado Giba Marson - PV  
Deputado Jorge Caruso - PMDB  

Deputado Luis Carlos Gondim - PL  
Deputado Orlando Morando - PL  

Deputado Rodolfo Costa e Silva - PSDB  


