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DECRETO Nº 23412 
 
De 5 de setembro de 2005 

 
Dispõe sobre a alteração do Decreto nº 23.217, 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, em 
conformidade com o que consta no processo nº 15.584/2003; e ainda, 

 
considerando as providências que se fazem necessárias para 

instrumentalização de todas as fases do processo, desde a pesagem dos resíduos 
hospitalares até a cobrança do serviço prestado; 

 
considerando que após analise mais aprofundada, constatou-se que o 

prazo inicialmente estabelecido como o quinto dia útil, é um tempo exíguo, não sendo 
suficiente para o fechamento individualizado das medições dos serviços prestados, bem 
como a impressão dos boletos, sua remessa pelo correio, recebimento e pagamento pelo 
usuário; 

 
 
D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º Ficam alterados o caput do artigo 9º e o artigo 13 do Decreto nº 

23.217, de 19 de maio de 2005, que passam a viger com as seguintes disposições: 
 

“Art. 9º A tarifa será cobrada mensalmente, por instrumento próprio emitido e 
encaminhado pela Secretaria de Finanças aos geradores cadastrados, fixando-se o 
vencimento no dia quinze do mês subseqüente ao serviço prestado.” (NR) 
 
“Art. 13. Os serviços estabelecidos por este Decreto serão implantados pelos 
setores competentes de conformidade com as respectivas áreas de atuação, 
iniciando-se a execução dos serviços a partir do dia 1º de novembro de 2005.” (NR) 

 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.  

 
Guarulhos, 5 de setembro de 2005. 

 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito do Município de Guarulhos 

 
 

ARTUR PEREIRA CUNHA 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 
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Registrado no Departamento de Relações Administrativas - Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e cinco. 
 
 

HEDY MASELLI C. ALMEIDA 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
 
Publicado no Diário Oficial do Município em 6 de setembro de 2005. 
 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 34930/2018

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