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DECRETO Nº 33858 

 

de 21 de dezembro de 2016. 

 

Regulamenta a Lei Municipal nº 7.479, de 08 de 

junho de 2016, que cria o Conselho Municipal de 

Resíduos Sólidos - CMRS e fixa normas de 

procedimentos do Fundo Municipal de Resíduos 

Sólidos - FMRS. 

 

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei 

Orgânica do Município e considerando o que consta no processo administrativo nº 

28422/2015; 

CONSIDERANDO que iniciamos um processo acelerado de evolução 

do gerenciamento no setor público em Política Nacional de Resíduos Sólidos, pautado 

para elevar os padrões de proteção ambiental e sustentabilidade; 

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Resíduos Sólidos 

evidenciará políticas públicas, diretrizes e programas constantes, com objetivo de garantir 

o desenvolvimento plenamente sustentável em consonância com os princípios da 

universalidade e do equilíbrio; e 

CONSIDERANDO que uma boa gestão ambiental pode estabelecer 

campanhas de educação ambiental, preservação da natureza dentre outros trabalhos; 

 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS, criado pela 

Lei nº 7.479, de 08 de junho de 2016, é uma entidade Municipal, vinculada à Prefeitura 
Municipal de Guarulhos. 

 
Art. 2º Compete ao Conselho, entre outras funções previstas na Lei o 

seguinte: 
I - deliberar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Resíduos Sólidos - FMRS; 
II - atuar visando à conscientização pública para o desenvolvimento 

ambiental, promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos 
problemas de destinação e gerenciamento dos resíduos sólidos; e 

III - convocar audiências públicas nos termos da legislação. 
 
Art.3º O Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS terá 

reuniões ordinárias no espaço de tempo de 30 (trinta) dias. 
§ 1º As proposições dos membros serão sempre submetidas à votação 

e serão consideradas aprovadas quando obtiverem maioria simples, com a presença de 
no mínimo dois de seus membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 
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§ 2º As reuniões extraordinárias do CMRS realizar-se-ão sempre que 
houver manifestação de algum de seus membros ao Presidente. 

§ 3º As reuniões ordinárias e extraordinárias somente serão realizadas 
quando houver o comparecimento de mais de 50% (cinquenta por cento) de seus 
membros. 

§ 4º As proposições do CMRS deverão ser transmitidas ao Senhor 
Prefeito Municipal, pelo seu Presidente, e com posterior divulgação pela imprensa em 
geral. 

 
Art. 4º Serão submetidos à aprovação do Presidente do Conselho 

Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS, além dos atos atribuídos a sua competência na 
legislação pertinente, mais o seguinte: 

I - os planos e programas semestrais de trabalho do CMRS; 
II - os orçamentos e custos; 
III - as proposições e resoluções aprovadas pelo CMRS; e 
IV - as eventuais aquisições de materiais permanentes e de consumo 

previstas nos seus planos e programas de trabalho. 
 

CAPITULO II 
 DO FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Seção I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 5º Fica regulamentado o Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - 

FMRS, que tem por finalidade além daquelas previstas na Lei oferecer suporte financeiro 
aos programas, projetos e ações relacionados aos Resíduos Sólidos, a saber: 

I - O orçamento do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS 
evidenciará as políticas públicas, diretrizes e programas constantes do Plano Plurianual, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, das Políticas de Resíduos Sólidos, com vistas à 
garantir um desenvolvimento plenamente sustentável, em consonância com os princípios 
da universalidade e do equilíbrio. 

§ 1º O orçamento do FMRS integrará o orçamento municipal em 
obediência ao princípio da unidade. 

§ 2º O orçamento do FMRS observará na sua elaboração e execução, 
os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente. 

§ 3º Nas aplicações dos recursos do FMRS poderão ser contemplados 
programas e projetos de Gestão de Resíduos de órgãos públicos municipais - 
administração direta e indireta, entidades de ensino e organizações não governamentais 
sem fins lucrativos, cujos objetivos estejam em consonância com as finalidades do Fundo. 

 
Seção II 

Da Política de Aplicação dos Recursos 
 

Art. 6º Na elaboração da proposta orçamentária do Fundo Municipal de 
Resíduos Sólidos - FMRS a ser submetida ao Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - 
CMRS serão respeitadas as políticas de aplicação de recursos por este formulada, bem 
como as normas dispostas na Lei Municipal nº 7.479/2016.  

Parágrafo único. A política de aplicação dos recursos envolve as 
prioridades traçadas em programa de gestão de resíduos sólidos a ser elaborado por 
técnicos da Secretaria de Serviços Públicos, devidamente discutido e aprovado pelo 
FMRS, com vistas ao atendimento das necessidades locais. 

 



 

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos 
 

Art. 7º Os membros do Conselho Municipal de Resíduos Sólidos 
articular-se-ão com técnicos da Secretaria de Serviços Públicos para definir as prioridades 
e traçar o programa municipal de gestão de resíduos sólidos, bem como a política de 
aplicação dos recursos do FMRS, os quais constarão da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
do Município. 

 
Seção III 

 Das Alterações Orçamentárias 
 

Art. 8º O orçamento do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS 
poderá ser alterado no decorrer do exercício relativamente aos projetos e atividades 
previstas, mediante aprovação da maioria simples dos membros do CMRS presentes à 
sessão convocada exclusivamente para este fim. 

Parágrafo único. Quaisquer alterações ao orçamento obedecerão às 
normas estabelecidas na legislação pertinente. 

 
CAPÍTULO III 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Seção I 

Da Despesa 
 

Art. 9º Na realização das despesas do Fundo Municipal de Resíduos 
Sólidos - FMRS serão obrigatoriamente observados os procedimentos legais a que todo 
processo da despesa pública está sujeito, especialmente os de natureza licitatória. 

Parágrafo único. Créditos adicionais especiais e suplementares 
poderão ser utilizados em caso de insuficiência e omissões orçamentárias, por ato do 
Poder Executivo. 

 
Art. 10. As despesas do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS 

constituir-se-ão e serão consideradas prioritárias em projetos e atividades nas seguintes 
áreas: 

I - pesquisa e desenvolvimento tecnológico no tratamento de resíduos 
sólidos;  

II - produção e edição de obras e materiais audiovisuais destinados a 
formação/orientação e conscientização sobre a correta gestão dos resíduos sólidos, 
prevendo sua destinação e disposição final ambientalmente adequada; 

III - financiamento total ou parcial de programas e/ou projetos 
relacionados aos resíduos sólidos, que visem à criação e implantação de equipamentos 
para adequação do manejo de resíduos sólidos; 

IV - aquisição de material permanente e de consumo, bem como de 
outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos referentes a 
resíduos sólidos; 

V - construção, reforma, ampliação ou aquisição de imóveis 
necessários à implantação e implementação do programa municipal de gestão de 
resíduos sólidos e outras ações necessárias à execução dos objetivos traçados pela Lei 
Municipal nº 7.479/2016; 

VI - outras ações necessárias à execução dos objetivos traçados pela 
Lei Municipal nº 7.479/2016; 

VII - financiamento total ou parcial de programas e/ou projetos que 
visem à pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de resíduos sólidos; 

VIII - financiamento total ou parcial na implantação e implementação do 
plano de gestão integrada de resíduos sólidos; e 
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IX - financiamento total ou parcial de programas e/ou projetos que 
visem à produção e edição de obras e materiais audiovisuais destinados à formação e à 
cultura sobre resíduos sólidos. 

 
Seção II 

Dos Critérios para Transferência de Recursos 
 

Art. 11. Para o estabelecimento dos valores a serem transferidos aos 
programas e projetos de pessoas físicas ou jurídicas, governamentais ou não 
governamentais contempladas, serão levados em conta os seguintes critérios, 
respeitados e observados os princípios da legislação vigente: 

I - o interesse da municipalidade nos programas e projetos; 
II - a relação custo-benefício dos mesmos; 
III - a eficiência técnica e a qualidade dos serviços que serão 

prestados; 
IV - o conteúdo científico e as metas apontadas e definidas para a 

consecução dos programas e projetos; 
V - os recursos humanos e sua qualificação; 
VI - avaliação prévia da capacidade de atuação e auto-suficiência para 

a manutenção e acompanhamento dos programas e projetos; 
VII - as políticas individuais traçadas a partir da política maior de 

aplicação dos recursos; 
VIII - os indicadores de resultados físicos, bem como de população a 

ser alcançada; e 
IX - a documentação de habilitação jurídica e de capacidade técnico-

econômica da proponente, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, bem como 
da legislação suplementar aplicável. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS 
regulamentará a concessão, utilização e prestação de contas das transferências de que 
trata o caput deste artigo, em consonância com as instruções do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 12. Os bens móveis e imóveis doados e/ou adquiridos com os 
recursos do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS serão incorporados por 
tombamento ao patrimônio público do município, constituindo-se em bens de uso 
exclusivo dos programas e projetos de que trata a Lei Municipal nº 7.479/2016 e o 
presente Decreto. 

 
Art. 13. O superávit financeiro do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos 

- FMRS eventualmente apurado em balanço será compulsoriamente transferido para o 
exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 

 
Art. 14. O Regimento Interno do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos 

- FMRS, bem como casos omissos serão definidos em reunião do Conselho Municipal de 
Resíduos Sólidos - CMRS especialmente destinada a esse fim, consignados em ato 
deliberativo normativo. 

 
Art. 15. As despesas decorrentes com a aplicação do presente Decreto 

correrão por dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
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Art. 16. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 21 de dezembro de 2016 
 
 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

CREUSA SALETE DE OLIVEIRA MARRA 
Secretária de 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 um dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis. 

 

 

ADRIANA GALVÃO FARIAS 

Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 

 

 

 

Publicado no Diário Oficial do Município em 22 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


