
 
DECRETO Nº 17.178, DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 
                                                                                                                                                                                                          

DISPÕE sobre a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos do Município de Santo André, instituído pelo 
Decreto nº 16.310, de 31 de julho de 2012. 

PAULO SERRA, Prefeito do Município de Santo André, Estado de 
São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 
2010, que estabelece diretrizes nacionais para a elaboração do 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
 
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007 estabelece diretrizes nacionais para o saneamento, 
impõe ao titular dos serviços, no caso o SEMASA, o dever de 
formular políticas de saneamento, dentre as quais se insere o 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
  
CONSIDERANDO que o Município de Santo André, em 
atendimento à exigência acima mencionada, elaborou seu Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, objeto da 
audiência pública realizada em 05 de outubro de 2012, 
devidamente disponibilizada para consulta pública, nos termos do 
artigo 11 da Lei de Saneamento; 

 
CONSIDERANDO que o Município de Santo André elaborou a 
revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, nos termos da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 
2010; 
   
CONSIDERANDO ainda o que consta nos autos do Processo 
Administrativo nº 620/2012 - SEMASA. 

 
DECRETA:  

 
 
Art. 1° Fica revisado e substituído o Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do Município de Santo André, aprovado e instituído pelo Decreto 
nº 16.310, de 31 de julho de 2012, nos termos do Anexo Único, a partir do 
diagnóstico da situação atual dos serviços que envolvem a Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos que estabelece as diretrizes, os objetivos, as metas e as ações a 
serem adotados pelo Município de Santo André para a melhoria da eficiência na 
prestação dos serviços públicos que envolvem os processos de gestão dos resíduos 
sólidos gerados em todas as atividades produtivas em seu território.  
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Art. 2º O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 
Santo André orientar-se-á de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos na 
Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e na Lei Federal nº 12.305, de 02 de 
agosto de 2010. 
 
Art. 3º Os recursos necessários à implantação das ações propostas pelo Plano 
poderão ocorrer à conta de dotações de verbas federal, estadual, municipal ou 
decorrente dos seus entes descentralizados, bem como daquelas oriundas de 
organismos internacionais, nacionais, estaduais e municipais, de acordo com as 
disposições legais orçamentárias correspondentes. 
 
Art. 4º O período de revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos do Município de Santo André observará o período de vigência do Plano 
Plurianual do Município, conforme estabelecido no artigo 19, inciso XIX da Lei 
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. 
 
Art. 5º Este decreto não altera o sistema de cobrança da taxa de coleta de lixo ou 
qualquer tributo municipal referente ao manejo de resíduos sólidos, vigente no 
Município de Santo André.  
 
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Santo André, 29 de abril de 2019. 
 
 
 
 

 
 

PAULO SERRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

CAIO COSTA E PAULA 
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Registrado e digitado na Enc. de Expediente e dos Atos Oficiais, na mesma data e 
publicado. 

 
 
 
 

ANA CLAUDIA CEBRIAN LEITE 
CHEFE DE GABINETE 

 
A íntegra do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Santo André 
pode ser consultada no site http://www.semasa.sp.gov.br.  

 

http://www.semasa.sp.gov.br/

