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PARECER Nº 23/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI N° 620/2011  
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Gilberto Natalini, 
Francisco Chagas, Sandra Tadeu, Ítalo Cardoso, Aurélio Nomura e Marta Costa, visa 
proibir, no âmbito do Município de São Paulo, o exercício de atividades que 
envolvam a manutenção de rejeitos radioativos — definidos no texto original da 
propositura como “resíduos sólidos radioativos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis 
e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada” —em depósito. A propositura também 
fixa prazo de seis meses, a contar de sua publicação como lei, para que os 
empreendimentos que se enquadrem na proibição encerrem suas atividades dentro 
dos limites do Município e comprovem a destinação segura e ambientalmente 
adequada dos rejeitos radioativos, sob pena de cassação de licença de 
funcionamento, interdição do local onde os estabelecimentos funcionam e 
imposição de multa mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada até o 
efetivo atendimento destas disposições.  
Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa apresentou substitutivo que: i) exime atividades medicinais, 
odontológicas ou de pesquisa das disposições da propositura; ii) altera a definição 
de “rejeito radiotativo” para “qualquer material resultante de atividades humanas, 
que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção, 
estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, para o qual a 
reutilização é imprópria ou não prevista”; iii) obriga os estabelecimentos que 
mantenham os referidos materiais a, no prazo de seis meses a contar da publicação 
da propositura como lei, transferir os rejeitos radioativos a depósitos intermediários 
e finais devidamente licenciados pelas autoridades competentes, sob pena de 
cassação de licença de funcionamento, interdição do estabelecimento, e cobrança 
de multa mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada até o efetivo 
atendimento destas disposições.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, portanto, é o parecer.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 13/03/2013.  
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