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PARECER Nº1711/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 485/10  
Trata-se do Projeto de Lei nº 485/10, de iniciativa do nobre Vereador Chico Macena, 
que incentiva a racionalização e economia no uso da água potável e instalação de 
reservatório no sistema de captação de água pelos estabelecimentos do tipo “Lava-
Rápido” e similares situados no Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, por meio do Parecer 590/2011, com elaboração de Substitutivo.  
A atividade de lavagem e limpeza de veículos gera efluentes contaminados por 
resíduos de óleos, graxas e solventes, que podem se infiltrar no solo causando a sua 
contaminação, quando não há um sistema de drenagem adequado para realizar a sua 
captação e destinação.  
O Decreto Municipal nº 38.231/99 trata deste tema, porém a sua aplicação restringe-
se aos postos de serviços e abastecimento, às empresas privadas e aos órgãos da 
administração pública que tenham instalado em suas dependências Sistema de 
Armazenamento Subterrâneo de Líquidos Combustíveis – SASC. Este decreto 
determina, por exemplo, condições construtivas específicas para pisos e sistemas de 
drenagem nas áreas de lavagem e a necessidade do atendimento aos padrões fixados 
pela legislação ambiental vigente para o lançamento de efluentes.  
Com relação aos óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, a forma de 
destinação ambientalmente adequada foi estabelecida pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10), que obriga os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes a estruturarem e implementarem “sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos”.  
Considerando que o projeto contém medidas necessárias à proteção do meio 
ambiente, especialmente no que se refere ao solo e às águas subterrâneas, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente ao projeto de lei. Sugere-se, no entanto, a elaboração de um 
Substitutivo ao Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, conforme o texto abaixo, visando à sua complementação com 
dispositivos referentes à destinação dos resíduos resultantes do tratamento da água 
utilizada na lavagem e à restrição do uso da água tratada somente para usos não 
potáveis, além de especificar que os sistemas para recuperação e captação da água 
utilizada na lavagem e limpeza devem ser exclusivos para esta finalidade..  
  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 485/10.  
  
Incentiva a racionalização e economia no uso da água potável e instalação de 
reservatório no sistema de captação de água pelos estabelecimentos do tipo “Lava-
Rápido” e similares situados no Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º A concessão de licença de funcionamento para estabelecimentos comerciais 
destinados à lavagem e limpeza de veículos, denominados “Lava-Rápido”, fica 
condicionada à comprovação da instalação de:  
I – Sistemas exclusivos e equipamentos para recuperação e captação em reservatórios 
de toda água utilizada na lavagem ou limpeza de veículos;  



II – Sistemas e equipamentos de tratamento, despoluição e purificação da água 
utilizada na lavagem ou limpeza de veículos.  
Art. 2º No processo de captação e utilização da água deverá ser observada a legislação 
que rege a matéria, notadamente as Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do 
Meio Ambiente e eventuais normas emanadas da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas.  
Art. 3º O estabelecimento deve possuir sistemas ou equipamentos que proporcionem o 
uso racional e econômico da água potável.  
Parágrafo único. A utilização ou o reúso da água recuperada e tratada, de acordo com 
o disposto no artigo 1º desta Lei, é livre em qualquer quantidade para lavagem e 
limpeza de veículo, restringindo-se o seu emprego apenas para finalidades que 
admitam o uso de água de qualidade não-potável.  
Art. 4º Fica proibido o descarte em vias públicas, sistemas de captação de águas 
pluviais, sistemas de captação de esgoto ou no subsolo, da água utilizada na lavagem 
ou limpeza de veículos sem o devido tratamento, despoluição e purificação.  
Parágrafo único. Os resíduos resultantes do processo de tratamento, despoluição e 
purificação da água utilizada na lavagem ou limpeza de veículos devem ter destinação 
ambientalmente adequada, conforme a legislação específica em vigor.  
Art. 5º Os estabelecimentos comerciais do tipo “Lava-Rápido” que já se encontrarem 
em funcionamento, no início da vigência desta Lei, terão o prazo de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias a partir de sua publicação para se adaptarem às suas 
disposições, sob pena de sujeição às seguintes penalidades:  
I – multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) dobrada em caso de reincidência;  
II – cassação da licença de funcionamento e encerramento das atividades dos 
estabelecimentos que, após terem sido devidamente autuados, voltarem a cometer a 
infração pela terceira vez.  
Parágrafo único. A multa de que trata o inciso I deste será atualizada 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 índice criado pela legislação 
federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias 
contados de sua publicação.  
Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 30/11/2011.  
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