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DECRETO Nº 23217 
 
De 19 de maio de 2005 

 
Dispõe sobre a instituição de tarifa para a 
execução dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos 
provenientes de estabelecimentos prestadores de 
serviços de saúde e dá providências correlatas. 

 
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, em 
conformidade com o que consta no processo nº 15.584/2003, e ainda, 

Considerando o disposto no Capítulo XIV - Do Controle do Lixo, do 
Código de Posturas de Guarulhos - Lei nº 3.573, de 3 de janeiro de 1990; 

Considerando que a ação da administração municipal no campo do 
saneamento básico abrange o disciplinamento da coleta e destinação adequada do lixo 
hospitalar e dos resíduos da área de saúde pública, conforme disposto no inciso IV do 
artigo 182 da Lei Orgânica do Município; 

Considerando o disposto nas Resoluções n/s. 05/93 e 283/01 do 
Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

Considerando a necessidade de implementação de medidas para a 
efetiva redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos da área de 
saúde; 

Considerando, finalmente, a necessidade da implantação dos serviços 
de coleta, transporte, tratamento e destinação final em locais adequados para os resíduos 
provenientes da área da saúde, contribuindo com a qualidade ambiental e os 
estabelecimentos geradores; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica regulamentada a cobrança de tarifa para a execução dos 

serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos 
provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde no âmbito do 
Município de Guarulhos. 

§ 1º Para os efeitos deste Decreto consideram-se geradores de 
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS todos os serviços relacionados com o atendimento 
de saúde humana e animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos 
de campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e 
serviços onde se realizem atividades de embalsamento (tanatopraxia e 
somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de 
manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde; centros de 
controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, 
distribuidores e produtores de materiais e de controle in vitro; unidades móveis de 
atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros 
similares.  

§ 2º Os serviços previstos neste decreto abrangem os resíduos de serviços 
de saúde classificados nos Grupos A e E, da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 
306, de 7/12/2004, da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

§ 3º Os resíduos de serviços de saúde quando disponibilizados 
deverão atender as etapas de manejo, segregação, tratamento, acondicionamento, 
identificação, transportes interno e externo ao local de geração, de acordo com a 
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Resolução indicada no parágrafo anterior.  
Art. 2º Tem-se por fato gerador a prestação de serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos provenientes dos estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde pela Municipalidade na forma estabelecida no artigo 1º, 
sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor de estabelecimento 
comercial ou prestador de serviço e das demais atividades indicadas pela Vigilância 
Sanitária, que de alguma forma seja usuário desse serviço público. 

Art. 3º Fica a Secretaria da Saúde, através da Divisão Técnica de 
Higiene Sanitária, responsável pelo cadastramento e fiscalização dos geradores dos 
resíduos provenientes dos serviços de saúde, que vierem requerer os serviços de que 
trata este Decreto. 

§ 1º O setor responsável pelo cadastramento expedirá Portaria 
estabelecendo o modelo de requerimento e demais elementos que se fizerem 
necessários, no prazo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto. 

§ 2º No requerimento de cadastro o gerador deverá indicar a 
freqüência do serviço de coleta, que poderá ser: 

I - diária; 
II - três vezes por semana; 
III - duas vezes por semana; 
IV - uma vez por semana. 
§ 3º Para atendimento dos incisos II, III e IV do parágrafo anterior, 

competirá ao órgão gerenciador a determinação do dia da prestação dos serviços de 
coleta. 

Art. 4º Fica a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, através do 
Departamento de Limpeza Urbana, responsável pelo gerenciamento e supervisão da 
execução dos serviços estabelecidos neste Decreto.  

Art. 5º A unidade a ser utilizada como base de cálculo para a cobrança 
da tarifa da prestação de serviços sobre os resíduos coletados será o quilograma (kg) e 
suas subdivisões. 

Parágrafo único. Os valores serão calculados em Unidade Fiscal de 
Guarulhos (UFG) e convertidos em Reais (R$) no mês do pagamento. 

Art. 6º Para fins de cálculo da tarifa, classificar-se-ão os geradores de 
acordo com a quantidade de resíduos coletados diariamente, a saber: 

I - até 15,00 kg - Gerador de Pequeno Porte (GPP); 
II - acima de 15,00 kg - Gerador de Grande Porte (GGP). 
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput a tarifa será 

calculada da seguinte forma: 
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 0,70 UFG por quilograma excedente.  
Art. 7º No caso de pesagem de animais mortos, de acordo com a 

quantidade coletada diariamente, os geradores classificar-se-ão da seguinte maneira: 
I - até 20,00 kg - Gerador de Pequeno Porte (GPP); 
II - acima de 20,00 kg - Gerador de Grande Porte (GGP). 
Parágrafo único. As carcaças dos animais deverão ser pesadas 

individualmente e a tarifa será calculada da seguinte forma: 
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. 8º Na impossibilidade do uso do sistema eletrônico de pesagem 

ou do arquivamento dos dados de cada gerador, a cobrança da tarifa do serviço far-se-á 
pelo peso médio de resíduo coletado nos dois meses anteriores à ocorrência. 
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Parágrafo único. Na implantação dos serviços de coleta dos resíduos 
poderá ser utilizado, concomitantemente, outro sistema de pesagem alternativo 
devidamente aferido, visando suprir eventual ocorrência com o sistema eletrônico de 
pesagem. 

Art. 9º A tarifa será cobrada mensalmente, por instrumento próprio 
emitido e encaminhado pela Secretaria de Finanças aos geradores cadastrados, sendo o 
seu vencimento o quinto dia útil do mês subseqüente ao serviço prestado. 

Parágrafo único. O não pagamento da tarifa no prazo estabelecido 
sujeitará o contribuinte ao disposto no artigo 127 da Lei nº 2.210, de 27/12/1977, com a 
redação dada pela Lei nº 5.723, de 5/11/2001, e respectivo regulamento.  

Art. 10. Transcorridos trinta dias a contar do vencimento da tarifa sem 
o respectivo pagamento, impõe-se ao órgão gerenciador a suspensão dos serviços. 

Parágrafo único. O restabelecimento do serviço de coleta dar-se-á a 
qualquer tempo mediante requerimento do gerador e apresentação da quitação dos 
débitos da tarifa correspondente ao órgão cadastrador, que expedirá autorização de 
reinício da prestação do serviço ao órgão gerenciador. 

Art. 11. A sanção prevista no artigo anterior não exclui o gerador de 
resíduos da aplicação de outras sanções previstas no Código de Vigilância Sanitária e 
legislação pertinente. 

Art. 12. É facultada ao gerador de resíduos dos serviços de saúde a 
contratação de terceiros para a realização desse serviço, desde que o prestador do 
serviço esteja cadastrado na Prefeitura de Guarulhos e detenha as licenças estadual e 
municipal pertinentes. 

Art. 13. Os serviços de que trata este Decreto serão implantados no 
prazo de noventa dias a contar da data da sua publicação. 

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

Guarulhos, 19 de maio de 2005. 
 
 
 

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 dezenove dias do mês de maio de dois mil e cinco. 
 
 

HEDY MASELLI C. ALMEIDA 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
 
Publicado no Diário Oficial do Município em 20 de maio de 2005. 
 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 34930/2018
 

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

	ELÓI PIETÁ
	ARTUR PEREIRA CUNHA
	HEDY MASELLI C. ALMEIDA

