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PARECER Nº1775/12 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA 
E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 185/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 185/11, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que 
estabelece a proibição do descarte de óleos e gorduras animais ou vegetais na rede 
coletora de esgoto e águas pluviais 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 1089/2012.  
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada pela Lei Federal nº 
12.305/10, introduziu a noção de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, que constitui um dos fundamentos dessa política. A sua materialização 
ocorre por meio do sistema de logística reversa, que se caracteriza “por um conjunto 
de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.  
O seu artigo 33 estabelece a obrigatoriedade dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes dos produtos nele especificados de estruturar e 
implementar os sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos após o 
uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos. Determina, ainda, que “se o titular do serviço público 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de 
compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de 
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos 
sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, 
as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente 
acordada entre as partes”.  
No Município de São Paulo, a Lei nº 14.487, de 19/07/2007, instituiu o Programa de 
Conscientização sobre a Reciclagem de Óleos e Gorduras de Uso Culinário, tendo sido 
regulamentada pelo Decreto nº 50.284, de 01/12/2008. O mesmo decreto também 
regulamentou a Lei nº 14.698, de 12/02/2008, que dispõe sobre a proibição de 
destinação de óleo comestível servido no meio ambiente.  
Recentemente, o Executivo Municipal tornou público o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. No 
que se refere aos programas de logística reversa, o plano em questão reafirma que “a 
responsabilidade pela estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa 
de alguns resíduos está a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes”, conforme estabelece o PNRS, cabendo aos consumidores “a 
responsabilidade de acondicionar adequadamente e disponibilizar os resíduos para 
coleta ou devolução”. Especificamente com relação ao tratamento de óleos 
comestíveis, no âmbito do sistema da logística reversa, o Plano Municipal menciona a 
existência de um estudo de viabilização e implantação do “Projeto Ecóleo”, por 
intermédio da Ecóleo-Associação Brasileira para Sensibilização, Coleta e Reciclagem de 
Resíduo de Óleo Comestível e seus associados.  
Reafirmando disposição contida na PNRS, o Plano Municipal “prevê a remuneração do 
serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos, quando o município exercer 
alguma atividade do sistema de logística reversa, como, por exemplo, a captação e 
concentração de resíduos”.  Dessa forma, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - 
AMLURB “poderá, através de elaboração de acordo, parceria público-privada – PPP, 
termo de compromisso ou, quando for o caso, contrato com o setor empresarial, fixar 



preço público pelos serviços prestados, a exemplo, da utilização consorciada da rede 
dos Ecopontos, PEV’s ou das centrais de triagem de resíduos específicos”.  
Ante o exposto, reconhecendo o caráter meritório da propositura em garantir a 
destinação adequada dos resíduos especificados, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à sua aprovação, 
sugerindo, porém, um Substitutivo, conforme o texto abaixo, para adequar o projeto 
aos aspectos mencionados anteriormente, especialmente quanto ao estabelecimento 
de acordos setoriais ou termos de compromisso e à prerrogativa da Municipalidade de 
efetuar a cobrança do setor empresarial envolvido, pela contratação dos serviços 
especializados para viabilizar o processo de logística reversa.  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 185/11  
Estabelece a proibição do descarte de óleos e gorduras animais ou vegetais na rede 
coletora de esgoto e águas pluviais no município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:  
Art. 1º - Fica proibido o descarte de óleos e gorduras residuais na rede de coleta de 
esgoto e águas pluviais, córregos, rios, lagoas, no solo e em depósitos de lixo, por 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços públicos e privados para fins 
culinários de qualquer espécie.  
§ 1º - Por óleos e gorduras residuais entendem-se aqueles considerados comestíveis, 
de origem animal ou vegetal.  
§ 2º - O descarte citado se refere à destinação final dos resíduos de óleos e gorduras 
gerados a partir de seu uso na preparação de alimentos e lançados indevidamente na 
rede de esgoto através de pias, ralos, guias, sarjetas, bueiros ou mesmo diretamente 
no solo.  
Art. 2º - Para promover a melhor destinação e contenção desses resíduos, sem causar 
danos ambientais à rede coleta de esgoto e ao processo de tratamento e captação de 
água, as normas e procedimentos relativos à cadeia logística, especialmente no que se 
refere ao processo de coleta, transporte, armazenamento e à forma adequada de 
reciclagem e transformação dos resíduos, serão estabelecidos por meio de acordo 
setorial, termo de compromisso ou instrumento semelhante, em conformidade com a 
legislação estadual e federal vigentes.  
Art. 3º - O Poder Executivo acompanhará a gestão da cadeia logística e poderá 
executar a contratação dos serviços especializados citados nesta lei, junto a terceiros, 
mediante a respectiva remuneração pelo setor produtivo.  
§ 1º - Para esse fim serão consideradas, preferencialmente, em conformidade com as 
regras licitatórias vigentes, pessoas jurídicas estabelecidas como Organizações Sociais 
não Governamentais e sem fins lucrativos, OSCIPs, Cooperativas, micro, pequenas e 
médias empresas, desde que as mesmas tenham como finalidade e estejam 
devidamente habilitadas em gestão dos resíduos tratados por essa lei.  
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, a contar da data de sua publicação.  
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 21/11/2012.  
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