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Lei nº. 14.691, de 6 de janeiro de 2012 
Dispõe sobre o uso de asfalto enriquecido com borracha proveniente da reciclagem de 
pneus inservíveis na conservação das estradas estaduais, nas condições que 

especifica. 
 

Lei nº. 14.470, de 22 de junho de 2011 
Dispõe sobre a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da administração pública estadual, na forma que especifica. 

 
Lei nº. 14.186, de 15 de julho de 2010 

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final das embalagens plásticas de 
óleos lubrificantes, e dá outras providências correlatas. 
 

Lei nº. 13.576, de 6 de julho de 2009 
Institui normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final 

de lixo tecnológico. 
 
Lei nº. 13.546, de 20 de maio de 2009 

Altera a Lei nº 12.521, de 02 de janeiro de 2007, que disciplina o funcionamento de 
estabelecimentos comerciais de desmonte de veículos automotores de via terrestre e 

dá outras providências. 
 
Lei nº. 12.684, de 26 de julho de 2007 
Proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. 
 
Lei nº. 12.528, de 2 de janeiro de 2007 
Obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em shopping centers e 
outros estabelecimentos, incluindo indústrias de grande porte e condomínios 
industriais com, no mínimo, 50 (cinqüenta) estabelecimentos, do Estado de São Paulo. 
 
Lei nº. 12.521, de 2 de janeiro de 2007  - Disciplina o funcionamento de 

estabelecimentos comerciais de desmonte de veículos automotores de via terrestre e 
dá outras providências. 

 
Lei nº. 12.300, de 16 de março de 2006 
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e defini princípios e diretrizes. 
 
Lei nº. 12.288, de 22 de fevereiro de 2006 
Dispõe sobre a eliminação controlada dos PCBs e dos seus resíduos, a 
descontaminação e a eliminação de transformadores, capacitores e demais 
equipamentos elétricos que contenham PCBs, e dá providências correlatas. 
 
Lei nº. 12.153, de 16 de dezembro de 2005  - Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
uso de copos descartáveis em restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres. 
 
Lei nº 12.047, de 21 de setembro de 2005 
Institui Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de 
Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário. 
 
Lei nº 11.575, de 25 de novembro de 2003 
Dispõe sobre doação e reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e 
dá outras providências. 
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Lei nº 10.888, de 20 de setembro de 2001 
Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente perigosos do resíduo urbano 
que contenham metais pesados e dá outras providências  
 
Lei nº 10.856, de 31 de agosto de 2001 
Cria o Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas públicas do Estado de São 
Paulo e dá outras providências. 
 
Lei nº 10.306, de 05 de maio de 1999 
Dispõe sobre a instalação de lixeiras seletivas nas escolas públicas estaduais. 
 
Lei Complementar nº 09, de 30 de dezembro de 1998 
Dispõe sobre a taxa de limpeza pública e taxa de remoção de lixo domiciliar e dá 
outras providências. 
 
Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 
Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado 
 
Lei nº 10.019, de 3 de julho de 1998 
Dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências 
 
Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997 
Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação. 
 
Lei nº 7.750, de 31 de março de 1992 
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências 
 
Lei nº 4.435, de 5 de dezembro de 1984 
Veda a instalação de depósito de lixo, usinas de beneficiamento de resíduos sólidos e 
aterros sanitários em área que especifica. 
 
Lei nº 997, de 31 de maio de 1976 
Dispõe sobre o controle da poluição do Meio Ambiente. 


