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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decretos: 33.858 e 38.262. 

LEI Nº 7.479, DE 08 DE JUNHO DE 2016. 
Projeto de Lei nº 5290/2015 de autoria do Poder Executivo. 
 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Resíduos 
Sólidos e a criação do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos. 

  

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI 
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SEÇÃO I 
DA FINALIDADE  

Art. 1º  Fica criado o Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS, de caráter deliberativo 
e consultivo, atuando com os princípios consagrados no Plano Diretor de Resíduos Sólidos de Guarulhos 
e no Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Guarulhos e na Lei Federal nº 12.305/2010 - 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

SEÇÃO II 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 2º Ao Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS compete:  

I - debater as questões inerentes as políticas de Resíduos Sólidos do município; 

II - acompanhar a implantação do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, 
analisando e deliberando sobre as questões relativas à sua aplicação; 

III - articular as ações dos Conselhos Municipais que tenham em seu escopo questões 
relacionadas a resíduos sólidos, visando à integração e a compatibilização das políticas; 

IV - debater, propor diretrizes e acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Resíduos Sólidos - FMRS; 

V - criar câmaras técnicas; 

VI - elaborar e aprovar seu regimento interno. 

Parágrafo único. As câmaras técnicas poderão tratar, entre outros, dos assuntos relativos a 
gestão de resíduos específicos de interesse da municipalidade, em especial dos resíduos da construção 
civil e da coleta seletiva. 

SEÇÃO III 
DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º  A nomeação e posse dos conselheiros será feita por ato do Prefeito, respeitada as 
regras estabelecidas nesta Lei, através de Decreto Regulamentador. 

Art. 4º O Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS será constituído, de forma 
paritária, por representantes do poder público e da sociedade civil organizada, a saber:  
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I - Dos Representantes do Poder Público:  

a) um representante da Secretaria de Serviços Públicos; 

b) um representante da Secretaria de Meio Ambiente; 

c) um representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública; 

d) um representante da Secretaria da Saúde; 

e) um representante da Secretaria de Educação; 

f) um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 

g) um representante da Câmara de Vereadores do Município; 

h) um representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado; 

i) um representante da Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Ambiental - 
CETESB Guarulhos; 

II - Dos representantes da Sociedade Civil: 

a) dois representantes de entidade do segmento empresarial de Guarulhos; 

b) um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;  

c) um representante do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP; 

d) dois representantes de instituições de ensino superior; 

e) dois representantes do terceiro setor com atuação na área de resíduos sólidos; 

f) um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos 
- ASSEAG. 

Art. 5º Os membros do Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS serão designados 
para um mandato de 2 (dois) anos, sem remuneração. 

§ 1º Aos membros do Conselho Municipal de Resíduos Sólidos -  CMRS não será permitido 
mais de 2 (dois) mandatos consecutivos. 

§ 2º Para representação do Poder Executivo Municipal somente poderá integrar o Conselho 
Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS, quem estiver em exercício de função de emprego ou cargo 
efetivo, e não responder por outra entidade;  

§ 3º Para representação das entidades somente poderão ser indicados membros que não 
tenham vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal.  

Art. 6º A coordenação do Conselho Municipal de Resíduos Sólidos - CMRS será presidida 
pelo Secretário Municipal da Secretaria de Serviços Públicos. 

CAPÍTULO II 
DO FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

SEÇÃO I 
DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE DO FUNDO  

Art. 7º Fica criado o Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS. 

Parágrafo único. O Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS, tem como finalidade 
oferecer suporte financeiro aos programas e ações relacionados aos Resíduos Sólidos.  

Art. 8º Os recursos do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS serão aplicados com a 
finalidade de apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, 
programas e projetos integrantes ou decorrentes do Plano Diretor de Resíduos Sólidos de Guarulhos - 
PDRSG, do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Guarulhos - PGIRS e da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, neles estabelecidos. 
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SEÇÃO II 
DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO 

Art. 9º O Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS é constituído, dentre outros, por 
recursos provenientes de: 

I - dotação orçamentária específica do município; 

II -  contribuições, doações e transferências dos outros entes federativos ou de setores 
públicos e privados; 

III - juros e resultados de aplicações financeiras; 

IV - produto, dos seus próprios recursos, da execução de créditos relacionados à limpeza 
urbana, inscrita em dívida ativa; 

V - produto de operações de crédito celebradas com organizações nacionais e 
internacionais; 

VI - receitas decorrentes da cobrança e execução de multas por infração à legislação de 
resíduos sólidos; 

VII - receitas decorrentes da arrecadação de emolumentos para análise e fiscalização técnica 
relacionados aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

VIII - receitas decorrentes da arrecadação das tarifas de coleta, tratamento, destinação e 
disposição final ambientalmente adequada dos resíduos dos serviços de saúde; 

IX - receitas decorrentes da cobrança dos serviços prestados quanto a limpeza de imóveis 
particulares provenientes de demandas judiciais; 

X - receitas decorrentes de arrecadação do descumprimento dos Termos de Compromisso e 
Termos de Ajustamento de Conduta referente à Limpeza Urbana e resíduos Sólidos; 

XI - indenizações e reparações dos serviços prestados, inclusive decorrentes de ações 
judiciais; 

XII - multas cominatórias decorrentes de Termos de Compromisso e Termos de Ajustamento 
de Conduta; 

XIII - receitas decorrentes de arrecadação de publicações referente a resíduos sólidos. 

Art. 10. Os recursos do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS, serão depositados em 
conta especial, vinculada exclusivamente ao atendimento de suas finalidades, mantida em instituição 
oficial de crédito, de acordo com as normas baixadas pela Secretaria de Finanças. 

Parágrafo único. O saldo positivo apurado em balanço será transferido para o exercício 
seguinte a crédito do próprio Fundo. 

SEÇÃO III 
DA GESTÃO DO FUNDO 

Art. 11. O FMRS será gerido por um Conselho Gestor, que será presidido pelo Secretário da 
Secretaria de Serviços Públicos e terá a seguinte composição:  

I - um representante da Secretaria de Serviços Públicos; 

II - um representante da Secretaria de Finanças; 

III - um representante do Conselho; 

§ 1º O presidente do Conselho Gestor do FMRS designará um Secretário Executivo, que 
participará das reuniões, sem direito a voto, cabendo ao presidente o voto de desempate. 

§ 2º As decisões do Conselho Gestor serão tomadas por maioria simples, com a presença de, 
no mínimo, dois de seus membros, cabendo ao presidente o voto de desempate. 
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§ 3º Cada membro do Conselho Gestor terá um suplente que o substituirá nas ausências e 
impedimentos. 

§ 4º Os serviços prestados pelos integrantes do Conselho Gestor do FMRS e pelo Secretário 
Executivo serão considerados de relevante interesse para o Município, não sendo remunerados a 
qualquer título. 

§ 5º O custeio das despesas necessárias ao desenvolvimento pleno das atividades do 
Conselho Gestor será de responsabilidade do FMRS, conforme dispuser o Manual de Operações. 

Art. 12. As competências e atribuições dos integrantes do Conselho Gestor do FMRS, do seu 
Secretário Executivo, assim como, as normas internas de organização e funcionamento, serão 
estabelecidos no Regimento Interno e no Manual de Operações, elaborados e publicados pelo Conselho 
no prazo de sessenta dias de sua instalação, que deverá ocorrer no prazo máximo de noventa dias da 
publicação desta Lei. 

Parágrafo único. Constará, obrigatoriamente, do Regimento Interno a indicação da época da 
prestação de contas e da elaboração de aplicações dos recursos oriundos do FMRS, bem como a forma 
pela qual se dará a renovação dos membros do Conselho. 

Art. 13. As diretrizes dos projetos de demanda espontânea ou dirigida, bem como sua 
definição, seguirão no Manual de Operações do Fundo. 

Art. 14. O Secretário de Serviços Públicos, na qualidade de Presidente do Conselho Gestor 
do FMRS é a autoridade competente para autorizar despesa, efetuar pagamento, movimentar contas e 
transferências financeiras e reconhecer dívidas, à conta dos recursos do Fundo. 

Parágrafo único. A competência de que trata o caput deste artigo poderá ser delegada, 
excepcionalmente, a outro membro, por decisão do Presidente do Conselho. 

Art. 15. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. 

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em 
contrário, em especial a Lei Municipal nº 6.836/2011 e o artigo 33 da Lei Municipal nº 6.126/2006. 

Guarulhos, 08 de junho de 2016. 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos, da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos, 
da Prefeitura de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos oito dias do mês de junho do ano 
de dois mil e dezesseis. 

OCIMAR EDNEY GOMES 
Secretário Municipal 

SEAL 
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