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DECRETO Nº 23675 
 

De 23 de fevereiro de 2006 
 
Altera e inclui dispositivos no Decreto Municipal nº 
23217, de 19 de maio de 2005, que instituiu tarifa 
para a execução dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos 
provenientes de estabelecimentos prestadores de 
serviços de saúde. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ELÓI PIETÁ, no uso 

da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de 
Guarulhos, e em conformidade com o que consta no processo nº 15584/2003; 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Dá nova redação ao Parágrafo único do artigo 6º, do Decreto 

Municipal nº 23217/05, com a seguinte disposição: 
 

“Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput o total da tarifa será 
obtido pela somatória do resultado dos cálculos determinados nos incisos I e II 
deste parágrafo. 
I - Até 15,00 Kg = 1,20 UFG por quilograma; 
II - Acima de 15,01 Kg = 1,20 UFG por quilograma até 15 Kg, acrescido de 0,35 UFG 
por quilograma excedente.” 
 

Art. 2º Dá nova redação ao Parágrafo único do artigo 7º, do Decreto 
Municipal nº 23217/05, com a seguinte disposição: 

 
“Parágrafo único. As carcaças dos animais deverão ser pesadas individualmente e 
o total da tarifa será obtido pela somatória do resultado dos cálculos determinados 
nos incisos I e II deste parágrafo. 
I - Até 20,00 Kg = 1,00 UFG por quilograma; 
II - Acima de 20,01 Kg = 1,00 UFG por quilograma até 20 Kg, acrescido de 0,50 UFG 
por quilograma excedente.” 
 

Art. 3º Ficam incluídas no Decreto Municipal nº 23217/05, constituindo 
seu artigo 7ºA as seguintes disposições: 

 
“Art. 7ºA. Os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde que atendam ao 
setor público e ao setor privado (atendimento misto), terão o valor da tarifa 
calculado exclusivamente sobre a quantidade de resíduos infectantes resultantes 
do atendimento ao setor privado. 
§ 1º Compete ao estabelecimento prestador de serviços de saúde a juntada ao 
requerimento de cadastro dos documentos que indiquem a quantidade de 
atendimento ao setor público e ao setor privado. 
§ 2º Para a obtenção da porcentagem de atendimento para o setor privado, aplica-se 
a fórmula matemática de regra de três simples, tendo como base a quantidade total 
de atendimentos, atestada pela Secretaria da Saúde.” 
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Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Guarulhos, 23 de fevereiro de 2006. 
 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito do Município de Guarulhos 

 
 

ARTUR PEREIRA CUNHA 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 

 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas - Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e seis. 
 
 

HEDY MASELLI C. ALMEIDA 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
 
Publicado no Diário Oficial do Município em 24 de fevereiro de 2006. 
 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 34930/2018
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2018/34930decr.pdf
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