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PARECER Nº391/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 620/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Gilberto Natalini, 
Francisco Chagas, Sandra Tadeu, Ítalo Cardoso, Floriano Pesaro, Marta Costa, 
integrantes da Comissão Extraordinária Permanente do Meio Ambiente, que visa vedar, 
no Município de São Paulo, o exercício de atividades que envolvam a manutenção de 
rejeitos radioativos em depósito.  
Segundo o projeto, entende-se por rejeitos radioativos os 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.  
Inicialmente cabe considerar que, nos termos do art. 21, inciso XXIII da Constituição 
Federal, a União é responsável por explorar os serviços e instalações nucleares de 
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios 
nucleares e seus derivados atendidos os princípios e condições por ela especificados. 
Já o art. 22, inciso XXVI, também da Constituição Federal, reserva à União a 
competência para legislar privativamente sobre atividades nucleares de qualquer 
natureza.  
No exercício desta competência federal foram editadas as Leis nº 4.18/62 e 6.189/74 
com a redação dada pela Lei nº 7.781/89 que conferem à CNEN - Comissão Nacional 
de Energia Nuclear, a competência para estabelecer diretrizes específicas para 
segurança nuclear e proteção radiológica, estabelecer normas atinentes à segurança, 
bem como expedir normas, licenças e autorizações relativas a posse, uso, 
armazenamento, transporte de material nuclear, ao uso de instalações e de materiais 
nucleares e ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos (art. 2º incisos II, IX 
e X da Lei Federal nº 6.189/74 com a redação dada pela Lei nº 7.781/89).  
Ainda sobre a matéria, a Lei Federal nº 10.308/01, que estabelece normas para o 
destino final dos rejeitos radioativos produzidos em território nacional, incluídos a 
seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, 
a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos 
radioativos, preceitua em seu art. 2º ser a CNEN a responsável pelo destino final dos 
rejeitos radioativos produzidos em território nacional.  
Entende-se por rejeito radioativo “qualquer material resultante de atividades humanas 
que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção, 
estabelecidos pela CNEN, para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista”. 
(conceito fornecido pelo Glossário de Segurança Nuclear, fevereiro de 2012, da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, extraído de página da internet: 
http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas/pdf/glossario.pdf).  
Cabe considerar ainda que, nos termos de apostila da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear – CNEN sobre rejeitos radioativos (extraída de página na internet 
http://www.unifesp.br/nucleos/protecaoradiologica/download/rejeitos.pdf) para efeitos 
de gerenciamento, os rejeitos provêm de dois tipos de instalações: as nucleares, que 
abrangem todas as instalações do ciclo do combustível e as radiativas, que são as 
demais instalações como clínicas, hospitais, indústrias, universidades, centros de 
pesquisa, etc.  
Nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 10.308/01, existem três tipos de depósitos de 
rejeitos radioativos: os depósitos iniciais, os depósitos intermediários e os depósitos 
finais e todos os três são construídos, licenciados, administrados, operados e 



fiscalizados segundo critérios, procedimentos e normas estabelecidos pela CNEN (arts. 
4º e 10 da Lei nº 10.308/01).  
No Brasil os únicos depósitos finais de rejeitos radioativos estão instalados no Estado 
de Goiás e eles abrigam os rejeitos oriundos do acidente radiológico com o Cs-137.  
Afora esses depósitos finais que receberam os rejeitos radioativos oriundos do acidente 
com o Cs-137, o Brasil não possui nenhum outro depósito radioativo final, contando 
apenas com depósitos de rejeitos radioativos intermediários, categoria na qual 
encontra-se inserido o IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, 
autarquia estadual associada à USP e gerenciada pela CNEN, instalada em nosso 
Município.  
Para facilitar a compreensão da matéria, necessário reproduzir alguns conceitos 
contidos no já citado Glossário de Segurança Nuclear, da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - CNEN 
(http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas/pdf/glossario.pdf). São eles:  
Deposição de rejeitos radioativos – colocação de rejeitos radioativos em instalação 
 licenciada pelas autoridades competentes, sem a intenção de removê-los.  
Depósito de rejeitos radioativos – edificação ou local adequado para armazenamento 
ou deposição de rejeitos radioativos.  
Depósito final – depósito licenciado, destinado a receber e armazenar, em observância 
aos critérios estabelecidos pelas autoridades competentes, rejeitos radioativos, sem 
intenção de removê-los.  
Depósito inicial – depósito destinado ao armazenamento de rejeitos radioativos, até o 
seu descarte ou a sua transferência. O depósito inicial pode ser parte de uma 
instalação nuclear ou radiativa.  
Depósito intermediário – depósito destinado a receber e, eventualmente acondicionar, 
rejeitos radioativos, objetivando a sua futura remoção para depósito final.  
Depósito provisório – depósito destinado a receber rejeitos somente para atender a 
situação de emergência em decorrência de acidente nuclear ou radiológico.  
Cabe considerar ainda que, por força do art. 16 da citada Lei Federal, “o titular da 
autorização para a operação da instalação geradora de rejeitos arcará integralmente 
com os custos relativos à seleção dos locais, projeto, construção, instalação, 
licenciamento, administração, operação e segurança física dos depósitos iniciais” sendo 
de responsabilidade desse titular da autorização para operação da instalação geradora 
de rejeitos a remoção desses rejeitos dos depósitos iniciais para os depósitos 
intermediários ou finais (art. 14).  
Por fim, versa o art. 34, ainda da Lei Federal, que os Municípios que abriguem 
depósitos de rejeitos radioativos, receberão mensalmente compensação financeira que 
não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) dos custos pagos à CNEN pelos 
depositantes de rejeitos nucleares.  
Tecidas essas considerações iniciais, passemos à análise jurídica do projeto que, na 
forma do Substitutivo ao final proposto, reúne condições para prosseguir em 
tramitação.  
A propositura pretende vedar o exercício de atividades no Município de São Paulo que 
envolvam a manutenção de rejeitos radioativos em depósito.  
Neste aspecto, encontra fundamento na proteção e defesa do meio ambiente e na 
proteção e defesa da saúde de nossos munícipes, matérias da competência legislativa 
concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 24, 
incisos VI e XII c/c art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal.  
Consigne-se que é inquestionável a competência do Município para zelar pela 
preservação do meio ambiente, conforme se verifica do dispositivo constitucional 
abaixo transcrito:  
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:  
(...)  



VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.”  
Atenta a tal panorama, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o 
dever-poder do Município de zelar pelo meio ambiente e, em seu art. 182, dispõe, in 
verbis:  
Art. 182. O Município coibirá qualquer tipo de atividade que implique em degradação 
ambiental e quaisquer outros prejuízos globais à vida, à qualidade de vida, ao meio 
ambiente:  
I – controlando e fiscalizando a instalação, proteção, estocagem, transporte, 
comercialização e utilização de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
efetivo ou potencial à qualidade de vida e ao meio ambiente;  
II – registrando, acompanhando e fiscalizando as concessões e direitos de pesquisa e 
exploração de recursos naturais, renováveis ou não, no território do Município;  
III – registrando periodicamente auditorias nos sistemas de controle de poluição, 
riscos de acidentes das instalações e atividades de significado potencial de degradação 
ambiental;  
Art. 183. As pessoas jurídicas, públicas ou privadas, e as pessoas físicas serão 
responsáveis, perante o Município, pelos danos causados ao meio ambiente, devendo o 
causador do dano promover a recuperação plena do meio ambiente degradado, sem 
prejuízo das demais responsabilidades decorrentes.  
§1º As condutas e atividades que degradem o meio ambiente sujeitarão os infratores, 
na forma da lei, a sanções administrativas, incluída a redução do nível de atividade e 
interdição, cumulados com multas diárias e progressivas em caso de continuidade da 
infração ou reincidência. (grifamos)  
...  
§ 3º As medidas mitigadoras dos impactos negativos, temporários ou permanentes, 
aprovadas ou exigidas pelos órgãos competentes, serão relacionadas na licença 
municipal, sendo que a sua não implementação, sem prejuízo de outras sanções, 
implicará na suspensão da atividade ou obra.  
Art. 184. O Município fiscalizará em cooperação com o Estado e a União, a geração, o 
acondicionamento, o armazenamento, a utilização, a coleta, o trânsito, o tratamento e 
o destino final de material radioativo empregado em finalidades de cunho medicinal, de 
pesquisa e industrial no Município, bem como substâncias, produtos e resíduos em 
geral, prevenindo seus efeitos sobre a população. (grifamos)  
Vale mencionar, como exemplo de preocupação do legislador municipal, o art. 162 da 
Lei Orgânica que vislumbra uma diretriz traçada ao Poder Público para que adote 
medidas de proteção ao meio ambiente, desta feita em uma vertente mais corretiva, 
ao estimular a mudança de comportamento das empresas que atuam no Município, 
para que utilizem práticas que acarretem menor impacto ambiental:  
“Art. 162. O Poder Público estimulará a substituição do perfil industrial das empresas 
localizadas no Município, incentivando a transformação para indústrias de menor 
impacto ambiental, ficando vedada a instalação ou desenvolvimento de qualquer nova 
atividade, comprovadamente poluidora a partir, da promulgação da presente Lei.” 
(grifamos)  
A propositura ainda apresenta vertente na proteção e defesa da saúde de nossos 
munícipes, notadamente se levarmos em consideração os riscos à saúde humana que 
tais rejeitos apresentam e a grande densidade populacional de nosso Município.  
Neste aspecto encontra fundamento no art. 24, inciso XII c/c art. 30, incisos I e II, da 
Constituição Federal.  
Também o art. 23, inciso II, da Carta Magna, determina que é competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência 
pública.  
Por fim, na órbita municipal, o art. 213, da Lei Orgânica, prevê a atribuição do 
Município de garantir o direito à saúde mediante políticas que visem ao bem estar 
físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a busca da eliminação do risco de 



doenças e outros agravos, abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de 
trabalho.  
No tocante à matéria, o Supremo Tribunal Federal ao analisar a ADI nº 3.937, a qual 
desafiava a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.684/07, a qual proibiu o uso de 
qualquer produto que utilize a substância amianto, entendeu, por maioria de seus 
membros, ser ela constitucional, pelo fato da mesma estar em conformidade com o 
princípio constitucional da proteção à saúde.  
Nesse julgamento, o voto do Ministro Lewandowski afirmou a posição de que, em 
matérias que envolvam a defesa de saúde pública e questões ambientais, nada impede 
que a legislação estadual e municipal sejam mais protetivas do que a legislação 
federal, in verbis:  
Em matéria de proteção à saúde, de defesa do meio ambiente, como já foi afirmado 
aqui, a competência legislativa é concorrente, a teor do art. 24, VI e XII, de nossa 
Constituição Federal. De outra parte também, a proteção à saúde, conforme 
estabelece o art. 196 da Carta Magna, é de competência do Estado, do Estado 
genericamente compreendido. Portanto, não é apenas da União, mas também dos 
Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios.  
Como argumento final, tenho defendido não apenas em sede acadêmica, mas também 
em algumas decisões que proferi já na corte estadual a qual pertenci, como também 
tive oportunidade de manifestar esse entendimento nesta Suprema Corte, no sentido 
de que, em matéria de proteção ao meio ambiente e em matéria de defesa da saúde 
pública, nada impede que a legislação estadual e a legislação municipal sejam mais 
restritivas do que a legislação da União e a legislação do próprio Estado, em se 
tratando dos municípios. (ADI 3.937-MC/SP) (grifamos)  
Cabe considerar ainda que, nos termos do art. 160 da Lei Orgânica do Município, o 
Poder Público Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em seu 
território, cabendo, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e 
similares, conceder e renovar licenças para a instalação e funcionamento, fixar 
horários e condições de funcionamento e fiscalizar as suas atividades de maneira a 
garantir que não se tornem prejudiciais ao meio ambiente e ao bem-estar da 
população (art. 160, inicisos I, II e III da LOM).  
Dessa forma, não obstante seja competência da CNEN o licenciamento e fiscalização 
das instalações nucleares e radiativas brasileiras, certo é que ao Município competirá, 
dentro da sua competência legislativa para disciplinar matérias atinentes ao interesse 
local e com fundamento no Poder de Polícia e no já citado art. 160 da Lei Orgânica, a 
análise da conveniência e oportunidade de permitir a instalação, no território 
municipal, de instalações destinadas a manutenção em depósito de rejeitos 
radioativos.  
Todavia, parece-nos ser necessário a apresentação de um Substitutivo para esclarecer 
que a vedação da manutenção em depósito de rejeitos radioativos não se aplica ao 
exercício de atividades relacionados a fins medicinais, de pesquisa e odontológicos.  
Isso se faz necessário porque, por força do art. 16 da Lei Federal nº 10.308/01, o 
titular da autorização para a operação da instalação geradora de rejeitos é responsável 
pela implantação de depósito inicial para a manutenção de rejeitos radioativos até o 
seu descarte, após a sua descontaminação, ou a sua transferência para depósitos 
intermediários.  
Dessa forma, simplesmente vedar a manutenção em depósito de rejeitos radioativos é 
medida que, em última análise, obstaria o próprio exercício dessas atividades 
relacionadas a fins medicinais, de pesquisa e odontológicos o que, não parece ser a 
intenção dos nobres Vereadores autores do projeto, uma vez que, segundo exposto na 
justificativa ao projeto, pretende-se não só a preservação do meio ambiente mas 
também da saúde de nossos munícipes.  
Necessário ainda incorporar ao texto o conceito de rejeito radioativo fornecido pelo 
Glossário de Segurança Nuclear da Comissão Nacional e Energia Nuclear – CNEN.  



Durante a tramitação da proposta deverão ser realizadas obrigatoriamente pelo menos 
2 (duas) audiências públicas, nos termos do art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica.  
Por versar sobre matéria atinente a uso e ocupação do solo, o projeto deverá ser 
submetido a deliberação do Plenário, nos termos do art. 105, XXVII do Regimento 
Interno.  
Ante o exposto, sem prejuízo de demais adequações técnicas que as Comissões de 
Mérito julgarem oportunas, somos:  
PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
0620/11.  
Disciplina o exercício, no Município de São Paulo, de atividades que envolvam a 
manutenção de rejeitos radioativos em depósito, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1º Fica vedado, no Município de São Paulo, o exercício de atividades que envolvam 
a manutenção de rejeitos radioativos em depósito.  
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica ao exercício de atividades 
relacionadas a fins medicinais, odontológicos ou de pesquisa.  
§ 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por rejeito radioativo 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.  
Art. 2º Salvo a exceção contida no § 1º do art.1º, os estabelecimentos que 
mantenham rejeitos radioativos em depósito terão o prazo de 6 (seis) meses, a contar 
da publicação desta Lei, para transferi-los a depósitos intermediários e finais de 
rejeitos radioativos, devidamente licenciados pelas autoridades competentes.  
§ 1º O término do prazo previsto no caput deste artigo para a transferência dos 
rejeitos radioativos implicará na cassação da licença de funcionamento do 
estabelecimento e na sua interdição, sem prejuízo da imposição de multa mensal no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada até o efetivo atendimento do disposto 
nesta Lei.  
§ 2º O valor da multa será reajustado anualmente pela variação do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção 
deste índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do 
poder aquisitivo da moeda.  
Art. 3º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de sua publicação.  
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 11/04/2012.  
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