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Resolução SMA nº. 38, de 5 de junho de 2012 
Dispõe sobre ações a serem desenvolvidas no Projeto de Apoio à Gestão Municipal de 
Resíduos Sólidos, previsto no Decreto nº 57.817, de 28-02- 2012, que instituiu o 

Programa Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos. 
 

Resolução SMA nº. 11, de 9 de fevereiro de 2012 
Trata dos programas de responsabilidade pós-consumo no setor da telefonia móvel 
celular. 

 
Resolução SMA nº. 38, de 2 de agosto de 2011 

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 
5.8.2009, que regulamenta a Lei Estadual nº 12.300, de 16.03.2006, e dá 

providências Correlatas. 
 

Resolução SMA nº. 79, de 4 de novembro de 2009 
Estabelece diretrizes e condições para a operação e o licenciamento da atividade de 
tratamento térmico de resíduos sólidos em Usinas de Recuperação de Energia (URE). 
 
Resolução SMA nº. 75, de 31 de outubro de 2008 
Dispõe sobre licenciamento das unidades de armazenamento, transferência, triagem, 
reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de Classes IIA e IIB, 
classificados segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10.004, 
e dá outras providências. 
 
Resolução SMA nº. 50, de 13 de novembro de 2007 
Dispõe sobre o Projeto Ambiental Estratégico Lixo Mínimo e dá providências 
correlatas. 
 
Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº. 01, de 15 de julho de 2004 
Estabelece classificação, as diretrizes básicas e o regulamento técnico sobre Resíduos 
de Serviços de Saúde Animal (RSSA). 
 
Resolução SMA nº. 41, de 17 de outubro de 2002 
Dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de resíduos 
inertes e da construção civil no Estado de São Paulo. 
 
Resolução Conjunta SMA/SS nº. 1, de 5 de março de 2002 
Dispõe sobre a tritura ou retalhamento de pneus para fins de disposição em aterros 
sanitários e dá providências correlatas. 
 
Resolução SS nº. 49, de 31 de março de 1999 
Define os procedimentos para utilização de restos alimentares provenientes dos 
estabelecimentos geradores desses resíduos para a alimentação de animais. 
 
Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº. 1, de 29 de junho de 1998 
Aprova as Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico para apresentação e aprovação 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. 
 
Resolução Cetesb nº. 26, de 30 de março de 1998 
"Aprova os procedimentos de controle e fiscalização sobre a utilização de Resíduos na 
Formulação de Micronutrientes". 
 
Resolução Cetesb nº. 07, de 06 de fevereiro de 1997 
"Adota os padrões de emissão para unidades de incineração de resíduos de serviços 
de saúde". 


