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LEI 

Nº. 2881/2022 

 

“Fica instituído o Programa Municipal de Coleta e 

Reciclagem de Óleos e Gorduras Usadas, Vegetal e  

Animal, e seus resíduos e dá outras providências”. 

 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO MANTEVE E 

EU PROMULGO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 47, DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, A SEGUINTE LEI: 

 

Artigo 1º – Fica instituído o Programa Municipal de Coleta de Reciclagem de 

Óleos e Gorduras Usados, Vegetal e Animal, e seus resíduos com o objetivo de dispor 

sobre medidas de reaproveitamento a fim de minimizar os impactos ambientais negativos 

causados pelos despejos inadequados, assim ficam obrigados de acordo com a Lei, os 

estabelecimentos industriais e comerciais que utilizam o óleo de cozinha usado, a realizar 

o descarte adequado, respeitando o seguinte: 

I – É necessário os acondicionamentos adequados em recipientes próprios e 

devidamente fechados, com a identificação do coletor licenciado pelos órgãos ambientais 

competentes, e com o seguinte dizer: Contém resíduos de óleo de cozinha usado e 

gordura, impróprias para o consumo humano. 

II – Manter o local de armazenamento temporário limpo e conservado, para evitar 

doenças futuras, sujeira e mau cheiro. 

III – A destinação final deverá ser de forma ambientalmente adequada, em locais 

devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes. 

IV – Fica proibido o lançamento em pias, ralos ou canalização que levam ao 

sistema de rede pública de esgoto, em guias, sarjetas, boca de lobo, bueiros, ou qualquer 

outro tipo de canalização que leve ao sistema de drenagem de águas pluviais, 

contaminando também o solo, causando a sua impermeabilização e contribuindo assim 

para as enchentes e alagamentos. 

V – De acordo com a Lei, os estabelecimentos que trabalham com refeições, como 

bares e restaurantes, são responsáveis por treinarem seus colaboradores para o descarte 



 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
Litoral Norte – São Paulo 

 

 

Praça Professor Antônio Argino, 84  Centro   São Sebastião/SP    CEP: 11608-554 Tel. (12) 3891-0000 
Site Oficial: saosebastiao.sp.leg.br    

Fiscalize seu Município      www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

correto e manterem em seus arquivos por até 5 (cinco) anos, os certificados de destinação 

final (CDF), emitidos no ato de sua retirada pela instituição adicionada para coleta. 

Parágrafo único – Fica vedada a realização de qualquer tipo de cobrança ao 

consumidor para o descarte do óleo de cozinha usado. 

Artigo 2º – Todos os estabelecimentos comerciais, abrangidos por esta lei, ficam 

obrigados a informar ao consumidor, por meio de cartazes com dimensões mínimas de 60 

cm de altura por 60 cm de largura, os perigos do descarte inadequado. 

Parágrafo único – Os cartazes devem conter os seguintes dizeres, 

obrigatoriamente: 

I - O óleo de cozinha usado, despejado no ralo da pia, causa entupimentos na rede 

pública de esgoto, poluindo nossos rios e mares. Apenas um único litro de óleo de 

cozinha usado pode poluir até 25.000 mil litros de água potável. 

II - O óleo de cozinha usado já frio deve ser armazenado em garrafas PET, 

preferencialmente transparente. Este estabelecimento possui recipiente especial para o 

descarte do óleo de cozinha usado. Deposite-o aqui e faça sua parte! 

III – Lei municipal nº. _____________/__________. 

Artigo 3º – Os recipientes com óleo de cozinha usado, recebidos na forma desta 

Lei, serão armazenados adequadamente e encaminhados pelos estabelecimentos 

comerciais e industriais conforme a Lei Federal nº. 17.471/2020, artigo 2º, inciso XI, e 

Lei Federal nº. 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

onde o óleo de cozinha usado faz parte do sistema de logística reversa aos seus 

respectivos fabricantes ou seus representantes legais, ou entidades que estejam 

devidamente licenciadas pelos órgãos responsáveis pela execução das políticas de meio 

ambiente da administração pública municipal, para a reciclagem competente. 

Artigo 4º – Constituem diretrizes do programa: 

I – Discussão, desenvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e de 

programas que atendam às finalidades desta lei, reconhecendo-os como fundamentais 

para o bom funcionamento da rede pública de esgoto, bem como a preservação dos 

recursos naturais. 

II – Promover campanhas de educação ambiental e de conscientização da opinião 

pública, inclusive de usuários domésticos, visando a despertar a solidariedade e a união 

de esforço em prol dos objetivos desta lei; 

III – Se atentar as leis, normas e procedimentos de descarte de óleo de cozinha 

usado e gordura de origem vegetal e animal de uso culinário; 
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IV – Manter permanente a fiscalização sobre comércios e indústrias para fins desta 

lei; 

V – Divulgar todos os projetos e ações voltadas ao cumprimento dos objetivos 

desta lei, de forma a propiciar a efetiva participação da sociedade civil; 

VI – Estabelecer no município, parcerias com empresas privadas, cooperativas de 

recicláveis ou associações de catadores licenciados nos órgãos ambientais, para coleta de 

resíduos de óleo de cozinha usado e gorduras de origem vegetal e animal, para sua 

destinação final correta. 

Artigo 5º – Os estabelecimentos comerciais e industriais terão um prazo de 90 

(noventa) dias para se adequarem aos dispositivos desta lei. 

Parágrafo único – As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei são 

de responsabilidade dos estabelecimentos comerciais e industriais. 

Artigo 6º – São geradores de óleo de cozinha usado, toda e qualquer pessoa física 

ou jurídica que, em decorrência de sua atividade ou uso comercial, gere qualquer 

quantidade de óleo de cozinha usado. 

Parágrafo único – A secretaria municipal de meio ambiente, promoverá ações de 

reciclagem de que trata esta lei. 

Artigo 7º – São coletores de óleo de cozinha usado, todas as pessoas jurídicas com 

CNPJ ativo, devidamente credenciados pela secretaria municipal de meio ambiente e 

licenciados pelos órgãos ambientais, estaduais e federais, e que se dedicam a coleta de 

óleo de cozinha usado, em residências e em demais estabelecimentos de que trata esta lei. 

Artigo 8º – São obrigações dos coletores de óleo de cozinha usado: 

I – Realizar a coleta periodicamente, antes que os recipientes alcancem os limites 

máximos de armazenamento disponíveis; 

II – Emitir o Certificado de Destinação Final – CDF, para garantir ao comercio 

e/ou indústria que está destinando seu óleo de cozinha usado de forma segura para um 

coletor devidamente licenciado. 

III – Os veículos utilizados e autorizados, deverá ser para o transporte de carga até 

1.000 quilos, e com a CRV e seus condutores com a CNH e MOP em dia. 

IV - Os veículos precisam estar dentro dos procedimentos de segurança e 

emergência no trânsito, identificados com adesivos que identifique que o mesmo é 

utilizado e licenciado para este fim. 
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Artigo 9º – Considera–se receptor de óleo de cozinha usado, apenas a pessoa 

jurídica com CNPJ ativo que comercialize o óleo de cozinha usado. 

Artigo 10º – São obrigações do receptor do óleo de cozinha usado: 

I – Responsabilizar-se pela destinação final do óleo de cozinha usado, por meio de 

sistema de tratamento e reutilização aprovados pelos órgãos ambientais competentes; 

II – Somente dispor dos resíduos derivados do processo de industrialização do 

óleo de cozinha usado, submetê-lo a tratamento prévio. 

III – Submeter aos órgãos ambientais competentes o sistema de tratamento e 

destinação final dos resíduos do óleo de cozinha usado, para prévia aprovação; 

IV – Garantir aos colaboradores envolvidos que o licenciado providenciará e 

fornecerá para a equipe de coleta, o treinamento com abordagem sobre os perigos da 

atividade e os equipamentos de segurança, conforme legislação vigente e normas 

regulamentadoras e apresentar o relatório aos órgãos ambientais quando solicitados. 

Artigo 11 – A inobservância dos dispositivos desta lei sujeitará o estabelecimento 

infrator as seguintes sanções; 

I – Advertências; 

II – Multas. 

Parágrafo único – Caberá a secretaria municipal do meio ambiente estipular o 

valor da multa e das advertências a serem aplicadas nos casos de descumprimento ao 

dispositivo na presente lei; 

Artigo 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 26 de abril de 2022. 

 

JOSÉ REIS DE JESUS SILVA 

PRESIDENTE 

(Projeto de Lei nº. 04/22- aut. ver. Giovani dos Santos) 

 

-Certifico ter publicado e afixado em local de costume na data acima mencionada- 


