
Ementa

12305/10 Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

9.974/00

Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o

transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá

outras providências.

5.940/06
Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

7.404/10

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da

Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras

providências.

465/2014

Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao

recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos - Data da legislação: 05/12/2014 - Publicação DOU, de

08/12/2014, págs. 110-111 - Revoga a Resolução CONAMA nº 334/2003.

404/2008
Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos." - Data da

legislação: 11/11/2008 - Publicação DOU nº 220, de 12/11/2008, pág. 93.

358/2005 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

348/2004 Altera a Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.

313/2002 Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.

275/2001 Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.

023/1996 Regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos.

005/1993 Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.

006/1991 Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos.

316/2002 Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos.

307/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

448/2012
Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-

CONAMA.

450/2012
Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o art. 24-A à Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do

Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.

10888/01 Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente perigosos do resíduo urbano que contenham metais pesados.

11387/03
Dispõe sobre a apresentação, pelo Poder Executivo, de um Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Estado de São Paulo e dá providências

correlatas.

12300/06 Política Estadual de Resíduos Sólidos

12528/07
Obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em "shopping centers" e outros estabelecimentos que especifica, do Estado de

São Paulo.

SMA-079/09
Estabelece diretrizes e condições para a operação e o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos em Usinas de

Recuperação de Energia – URE.

SMA-038/11

Estabelece a relação de produtos geradores de resíduos de significativo impacto ambiental, para fins do disposto no artigo 19, do Decreto

Estadual nº 54.645, de 05.08.2009, que regulamente a Lei Estadual nº 12.300, de 16.03.2006, e dá que regulamenta a Lei providências

correlatas.

54645/09
Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 16 de março de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o inciso I

do artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976.

55565/10
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico relativos à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos urbanos no

Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

57071/11
Altera a redação do "caput" do artigo 27 do Decreto nº 54.645, de 2009, que regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300, de 2006,

que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

1.682/73 Autoriza a constituição de uma Sociedade de Urbanização e dá outras providências na forma que especifica.

4.404/93 Dispõe sobre a disposição de resíduos sólidos industriais no Município e dá providências e respeito.

078/93 Dispõe sobre isenção de taxas de serviços públicos municipais aos desempregados e aos aposentados.

118/94 Institui Taxa de Serviço Público e dá outras providências.

6.127/02
Altera a redação da Lei nº 4.404, de 23 de junho de 1993, que dispõe sobre a disposição de resíduos sólidos industriais no Município, e dá

outras providências a respeito.

6.490/04
Autoriza o Executivo a instituir no Município de São José dos Campos a "Campanha de Conscientização da População para a Coleta Seletiva

do Lixo" e dá outras providências.

7.217/06
Autoriza o Poder Executivo a criar normas e procedimentos para serviço de coleta e disposição final de pilhas, baterias, lâmpadas de

mercúrio e similares nos comércios e vias públicas do Município.

7.415/07
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos nesta Lei indicados procederem a seleção do lixo e detritos produzidos por eles e dá

providências.

7.620/08
Dispõe sobre o uso, a operacionalização e funcionamento de equipamentos destinados a coleta de resíduos da construção civil e dá outras

providências.

7.602/08 Dispõe sobre a instalação de recipientes coletores de lixo em São José dos Campos.

7.815/09
Estabelece normas específicas referentes aos serviços municipais de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, nos termos das

diretrizes fixadas pela Lei Complementar nº 357, de 1º de abril de 2008, e dá outras providências.

7.803/09 Disciplina a atividade de produção, transporte e descarga de concreto e argamassa em obras de construção civil no Município.

456/11 Institui o cadastro de grandes geradores de resíduos sólidos no Município, e dá outras providências.

8.386/11
Modifica a redação do inciso I, do artigo 2º e do artigo 3º, da Lei nº 7.415, de 19 de outubro de 2007, que "dispõe sobre a obrigatoriedade

dos estabelecimentos nesta Lei indicados procederem a seleção do lixo e detritos produzidos por eles e dá providências".

8.369/11
Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Serviços Municipais, a celebrar convênio com a Cooperativa Futura de São José

dos Campos, para a implantação do "Programa Bairro Limpo", e dá outras providências.

8.640/12
Autoriza o Poder Executivo a colocar placas indicativas nas imediações de locais onde indevidamente são depositados lixo ou entulhos

informando o valor das multas e penalidades.

15.448/13
Institui um Grupo Especial de Trabalho para elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos com intuito de adequar o

Município às leis federais, e dá outras providências.

15.612/13
Altera o Decreto no 15.448, de 11 de julho de 2013, que "Institui um Grupo Especial de Trabalho para elaboração do Plano Municipal de

Gestão de Resíduos Sólidos com intuito de adequar o Município às leis federais, e dá outras providências.".

15.795/14
Regulamenta a realização de audiências públicas para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São José

dos Campos.

15.856/14
Substitui o Anexo Único do Decreto n. 15.795, de 21 de fevereiro de 2014, que "Regulamenta a realização de audiências públicas para a

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São José dos Campos.".

3.718/89 Dispõe sobre o serviço de limpeza do município.

4.275/92 Cria o programa de Reaproveitamento de Papel nos órgãos de Administração Pública Municipal.

4.533/94 Dispõe sobre a incineração de resíduos industriais no Município e dá outras providências.

5.213/98 Altera a Lei nº 3.718/89 (Artigo 41; inciso VI).

6.023/02
Obriga as empresas de ônibus de transporte coletivo e os veículos de transporte alternativo a colocar no seu interior recipiente de coleta de

lixo.

6.431/03 Dispõe sobre o armazenamento e destinação de carcaças de pneus e câmaras de ar do município.

7.815/09
Estabelece normas específicas referentes aos serviços municipais de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, nos termos das

diretrizes fixadas pela Lei Complementar nº 357, de 1º de abril de 2008, e dá outras providências.

9.230/14
Inclui no calendário oficial de festas e comemorações do Município a semana municipal Lixo Zero a ser comemorado anualmente a partir do

penúltimo sábado de outubro.

9.861/00
Regulamenta a lei compl. Nº 195/99 sobre os incentivos fiscais para as empresas já instaladas e define alguns conceitos tais como a coleta

seletiva e reciclagem nas empresas.

11.775/05 
Dispõe sobre a regulamentação das Leis nº 4.663/94 e 4.851/96, que tratam da instalação de caçambas usadas na coleta de lixo e

entulhos e dá outras providências.

15.856/14 Substitui o Anexo único do DEC 15.795/14.
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Ementa

6938/81 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

7347/85
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,

estético, histórico e turístico e dá outras providências.

9605/98 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

9795/99 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

12.187/09 Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.

Decreto federal 96044/88 Regulamenta o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

Resolução Conama 463/2014 Dispõe sobre o controle ambiental de produtos destinados à remediação.

Legislação Estadual 3068/55 Dá nova redação aos artigos 1º e 4º da Lei nº 2182, de 23/07/1953 (Dispõe sobre resíduos lançados nas águas).

4.394/93
Obriga as empresas que trabalham com depósito de substâncias tóxicas a enviarem relatórios das suas atividades à Prefeitura e a Câmara

Municipal.

7791/09 Fica proibida a disposição de resíduos sólidos nos corpos d'água do Município e dá providências correlatas.

Ementa

8666/93 Institui normas gerais de licitação e contratos administrativos.

8987/95 Estabelece as normas de concessão de serviços públicos pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

11079/04 Institui normas gerais para a licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

11107/05
Dispõe sobre as normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização

de objetivos de interesse comum.

5977/06 Dispõe sobre a aplicação de parceria público-privada, que regulamenta a Lei nº 11.079/2004.

6017/07 Regulamenta as normas para a execução da Lei nº 11.107/2005.

Ementa

Legislação Federal 11455/07 Estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico e para a Política Federal de Saneamento Básico e dá outras providências.

7.217/10
Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras

providências.

8.141/13
Dispões sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB, institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Acompanhamento da

Implementação do PNSB e dá outras providências.

357/08 Institui a Política Municipal de Saneamento Básico - PMSB e dá outras providências.

8.206/10

Altera a Lei nº 7.815, de 19 de março de 2009, que "estabelece normas específicas referentes aos serviços municipais de limpeza urbana e

manejo dos resíduos sólidos nos termos das diretrizes fixadas pela Lei Complementar nº 357, de 1º de abril de 2008 e dá outras

providências.

13.427/09
Estabelece normas administrativas de fiscalização e regulação referente à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em atendimento ao

artigo 11, inciso 111, da Lei Federal n°. 11.445/07, de 05 de janeiro de 2007.

15.210/12 Homologa o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB.

15.259/13
Substitui o item 4.5 - Anexo C do Decreto no 15.210, de 7 de dezembro de 2012, que "Homologa o Plano Municipal de Saneamento Básico-

PMSB".

Legislação Federal

Legislação Municipal

Legislação Municipal

Meio Ambiente

Administrativo

Saneamento Básico

N°

N°

Decreto federal

Decreto federal

N°

Legislação Federal

CONT. ANEXO XX - INSTRUMENTOS LEGAIS


