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São Paulo sempre teve problemas crônicos com os entulhos, por falta de instrumentos e 
procedimentos adequados, contribuindo no agravamento do problema da destinação final do lixo 
e, em conseqüência, na deterioração ambiental de áreas da cidade. 
Os dispositivos da Lei Orgânica Municipal e do Plano Diretor Estratégico, bem como da lei dos 
planos regionais, que procuram garantir a proteção ao meio ambiente e a limpeza das vias e 
logradouros públicos, no tocante a estes resíduos, vem sendo cumpridos de forma parcial, com 
ações apenas corretivas. 
Diversas definições normativas obrigam, atualmente a um posicionamento concreto das 
administrações municipais: 
 

-o Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, editou a 
Resolução SMA n° 41, que proíbe a continuidade da existência de "bota foras" nos 
municípios e orienta-os ao licenciamento de aterros específicos para os resíduos da 
construção 
- a recente edição das novas Normas Brasileiras para a triagem, beneficiamento e 
aterramento dos resíduos da construção civil, impõe novos parâmetros para a 
construção civil, principalmente em seus extratos mais organizados. obrigando as 
municipal idades ao cumprimento da Resolução CONAMA n° 307 de 5/07/2002. 
inclusive para a completa legalidade de seus atos de licitação de obras públicas. 
 

A necessidade de superar esta situação indesejável, de reduzir os elevados custos municipais para 
estas correções, e inclusive de cumprir determinações recentes do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - CONAMA (Resolução n° 307), obriga à definição de novos instrumentos e 
procedimentos para o exercício das responsabilidades específicas pelos atores envolvidos. 
Este projeto de lei procura atender a diversos aspectos relativos à gestão e destinação dos 
resíduos da construção civil. 
O Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos 
proposto permitirá oferecer Pontos de Entrega para pequenos volumes destes materiais por toda 
cidade. Permitirá também a definição de áreas para manejo de grandes volumes, legitimando 
empreendimentos privados para onde crescentemente, os geradores e transportadores possam 
deslocar este tipo de resíduo, dando seguimento à responsabilidade ambiental que deles deve ser 
exigida. Como parte desta necessária responsabilidade ambiental, consta ainda do projeto de lei a 
instituição dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos, a serem desenvolvidos e implementados 
pelos geradores de grandes volumes, tal como definido na citada Resolução do CONAMA. 
Define-se ainda, claramente, as responsabilidades de cada agente, seja este privado ou público, 
grande gerador ou não, além dos procedimentos de fiscalização e as penalidades no caso de não 
cumprimento das determinações expressas nessa lei. 


