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Regulamento Técnico dos Serviços Públicos de Resíduos 
Sólidos Urbanos no Município de Guarulhos 

TÍTULO I.  PREÂMBULO 

CAPÍTULO I.  DOS OBJETIVOS 

Art. 1º.  O presente regulamento tem por objetivo definir e disciplinar os critérios a serem 

aplicados, bem como estabelecer as disposições relativas às condições técnicas da prestação dos 

Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, no Município de Guarulhos. Os serviços 

de limpeza urbana de Guarulhos são coordenados pela Secretaria de Serviços Públicos do Município 

de Guarulhos, através do Departamento de Limpeza Urbana – DELURB – conforme estabelecido no 

Decreto Municipal nº 31513/2013, executados de forma direta ou através de empresas contratadas, os 

Munícipes e a Agencia Reguladora de Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de 

Guarulhos – AGRU – nos termos da Lei Municipal nº 7.102 /12. 

Art. 2º.  A prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS terá como metas: 

A satisfação dos USUÁRIOS;  

A melhoria contínua do serviço;  

O atendimento dos interesses da sociedade;  

A proteção do meio ambiente; e 

A busca permanente pela eficiência. 

Seção I.  Observações 

Art. 3º.  Todos os ANEXOS são partes integrantes deste Regulamento.  



MINUTA REGULAÇÃO 

Regulamento Técnico de Manejo dos Resíduos Sólidos no 
Município de Guarulhos 

 

Regulamento Técnico AGRU– RTRS01 
7 

CAPÍTULO II.  DAS OBRIGAÇÕES, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Seção I.  Princípios da Gestão 

Art. 4º.  A prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos obedece aos seguintes 

princípios: 

Seção II.  Princípio da universalidade e da igualdade de acesso; 

I. Princípio da qualidade, da continuidade do serviço prestado e da 

proteção dos interesses dos usuários; 

II. Princípio da transparência na prestação do serviço; 

III. Princípio da proteção da saúde pública e do ambiente; 

IV. Principio da garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização 

dos recursos afetos, respondendo à evolução das exigências técnicas e 

às melhores técnicas ambientais disponíveis; 

V. Princípio da promoção da solidariedade econômica e social, do correto 

ordenamento do território e do desenvolvimento regional; 

VI. Princípio do poluidor-pagador / protetor recebedor; 

VII. Princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos; 

VIII. Princípio da responsabilidade do cidadão, adotando comportamentos 

de caráter preventivo em matéria de produção de resíduos, bem como 

práticas que facilitem a respectiva reutilização e valorização; 

IX. Responsabilidade compartilhada. 

Seção III.  Serviço Adequado 

Art. 5º.  Impõe-se a obrigação da prestação de serviço adequado ao prestador do serviço 

público.  

Parágrafo único - Para efeito desta regulamentação entende-se como Serviço 

Adequado o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, 

adotadas as seguintes definições:  
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Art. 6º.  A AGRU definirá as condições objetivas de verificação da prestação do serviço 

adequado, estabelecendo critérios e indicadores para monitoramento da qualidade dos Serviços 

Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Seção IV.  Gestão Voltada para o Desenvolvimento Sustentável 

Art. 7º.  A gestão de resíduos sólidos deve ser realizada com vistas ao desenvolvimento 

sustentável, com o envolvimento de toda a sociedade, sendo pautada na NÃO GERAÇÃO de 

resíduos sólidos, observando a seguinte hierarquia. 

I. Repensar; 

II. Reduzir; 

III. Reutilizar; 

IV. Reciclar; e 

V. Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Art. 8º.  A redução e a segregação na fonte devem permanecer como prioridade na gestão de 

resíduos sólidos, seguida pelo reaproveitamento e a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

Art. 9º.  Deverão ser implantadas ações de Educação Ambiental voltada para o 

desenvolvimento sustentável. 

Seção V.  A Quem se Aplica este Regulamento 

Art. 10.  Este regulamento aplica-se aos titulares da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

Parágrafo único - A aplicação deste regulamento não exclui a 

responsabilidade dos agentes envolvidos em toda a cadeia da gestão e manejo 

dos resíduos sólidos. 

CAPÍTULO III.  DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Seção I.  Fornecimento de Dados 
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Art. 11.  As informações definidas por este regulamento deverão ser fornecidas em meio 

digital pelo Órgão Operador e Gestor do serviço à AGRU, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao 

mês de referência, exceto aquelas cuja periodicidade de obtenção dos dados for anual. 

Seção II.  Definições Adotadas 

Art. 12.  Este regulamento adota as definições indicadas no glossário (Anexo I). 

Seção III.  Classificação dos Resíduos Sólidos 

Art. 13.  Utiliza-se neste Regulamento, a classificação quanto à origem dos resíduos sólidos, 

em consonância com a Lei Federal nº 12.305/2012, art. 13, inciso I. 

Seção IV.  Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

Art. 14.  O Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos é 

composto pelas atividades de: 

I. Coleta, transbordo e transporte dos resíduos de limpeza e manejo de 

resíduos sólidos; 

II. Triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final dos rejeitos de limpeza e manejo 

de resíduos sólidos; 

III. Varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e 

outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

Art. 15.  A Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, no âmbito da competência do poder 

público, abrange as seguintes atividades: 

I. Varrição; 

II. Capina e Roçada; 

III. Poda, corte de raízes e supressão de árvores; 

IV. Coletas: 

a) Varrição; 

b) Dos serviços de saúde; 
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c) Seletiva; 

d) Domiciliar; 

e) De animais mortos; 

f) Da capina e roçada; 

g) Da poda, corte de raízes e supressão de árvores; 

h) De resíduos da construção civil. 

i) De resíduos volumosos.  

V. Tratamento: 

a) Resíduo Reciclável; 

b) Resíduo dos Serviços da Saúde; 

VI. Destinação Final e Disposição Final: 

a) Aterro Sanitário; 

b) Outras destinações. 
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TÍTULO II.  DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

CAPÍTULO I.  DAS COMPETÊNCIAS 

Seção I.  Órgão Gestor 

Art. 17.  Conforme estabelecido pelo art.10º da Lei Federal 12.305/10, a competência pela 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos é do Município, em Guarulhos à SSP – Secretária dos 

Serviços Públicos de Guarulhos - é o órgão responsável por coordenar, executar, operar, explorar, 

conservar, ampliar e melhorar os serviços públicos de manejo resíduos sólidos urbanos. 

Seção II.  Órgãos Responsáveis por cada Tipo de Serviço 

Art. 18.  As responsabilidades pela execução dos serviços relacionados ao Manejo de 

Resíduos Sólidos no Município de Guarulhos estão expostas no quadro a seguir por tipo e órgão da 

administração. 

TIPO DE SERVIÇO (ÁREA) ÓRGÃO RESPONSÁVEL 
Varrição PROGUARU 
Capina e Roçada PROGUARU e SEMA 
Poda, Corte de Raízes e Supressão de Árvores SEMA e DEFESA CIVIL 
Coletas:  

 Varrição SSP 
 Dos serviços de saúde SSP 
 Seletiva SSP 
 Domiciliar SSP 
 De animais mortos SSP e PROGUARU 
 Da capina e roçada SSP e SEMA 
 Da poda, corte de raízes e supressão de 

árvores 
SEMA e DEFESA CIVIL 

 De resíduos da construção civil SSP 
 De Resíduos volumosos SSP 

Tratamento  
 Compostagem SSP e SEMA 
 Resíduo Reciclável SSP 
 Resíduo dos Serviços da Saúde SSP e SS 

Destinação Final e Disposição Final  
 Aterro Sanitário SSP 
 Outras destinações  

Parágrafo único - Para composição dos relatórios a serem apresentados à 

Agência Reguladora de Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município 
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de Guarulhos – AGRU – será obrigatória a implementação de rotinas de 

fornecimento de dados com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Proguaru 

dentro dos prazos pré estabelecidos. 

CAPÍTULO II.  DOS DEVERES E DIREITOS 

Seção I.  Dos Deveres do Órgão Prestador dos Serviços 

Art. 19.  Compete à Entidade Gestora: 

I. Garantir a gestão dos resíduos urbanos cuja produção diária não exceda 

os 200 litros por gerador, produzidos na sua área geográfica, bem como 

de outros resíduos cuja gestão lhe seja atribuída por lei; 

II. Quando ultrapassada a geração de resíduos excedente a 200 litros/ dia 

por GERADOR, o mesmo será classificado como grande gerador, 

devendo a fiscalização da SSP, orientar sobre a obrigatoriedade da 

contratação de empresa para coleta, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada de seus resíduos, devendo a mesma 

mediante notificação informar a empresa contratada sobre a finalização 

da coleta naquele endereço pela municipalidade, bem como, a 

apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos, após isso, 

acompanhar a confirmação da contratação, sob pena de incidir em 

infração administrativa passível de multa, de suspensão da atividade 

em caso de reincidência.  

III. Assegurar o encaminhamento adequado dos resíduos que recolhe, ou 

recebe; 

IV. Garantir a qualidade, regularidade e continuidade do serviço, salvo em 

casos fortuitos ou de força maior sem prejuízo da tomada de medidas 

imediatas para resolver a situação e, em qualquer caso, com a 

obrigação de avisar de imediato os usuários e a AGRU; 

V. Assumir a responsabilidade da concepção, construção e exploração do 

sistema de gestão de resíduos urbanos nas componentes técnicas 

previstas no presente regulamento; 

VI. Promover a elaboração de planos, estudos e projetos que sejam 

necessários à boa gestão do sistema; 
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VII. Manter atualizado o cadastro dos equipamentos e infraestruturas afetas 

ao sistema de gestão de resíduos; 

VIII. Promover a instalação, a renovação, o bom estado de funcionamento e 

conservação dos equipamentos de deposição dos resíduos e área 

envolvente; 

IX. Assegurar a limpeza dos equipamentos de deposição dos resíduos e 

área envolvente; 

X. Promover a atualização tecnológica do sistema de gestão de resíduos, 

nomeadamente, quando daí resulte um aumento da eficiência técnica e 

da qualidade ambiental; 

XI. Dispor de serviços de atendimento aos usuários, direcionados para a 

resolução dos seus problemas relacionados com o sistema de gestão de 

resíduos; 

XII. Manter um registro atualizado das reclamações e sugestões dos 

utilizadores e garantir a sua resposta no prazo legal; 

XIII. Prestar informação essencial sobre a sua atividade; 

XIV. Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

XV. Prestar serviços de acordo com as condições e os padrões estabelecidos 

na legislação; 

XVI. Resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço. 

XVII. Atender aos usuários com sociabilidade e eficiência; 

XVIII. Realizar os investimentos necessários à execução dos planos de 

expansão, à manutenção dos sistemas e à melhoria da qualidade da 

prestação dos serviços, nos termos da legislação aplicável e do Plano 

Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos; 

XIX. Cumprir o Plano Diretor de Resíduos Sólidos. 

Art. 20.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o 

titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é obrigado a: 

I. Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

II. Estabelecer sistema de coleta seletiva; 

III. Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar 
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o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos; 

IV. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e 

articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 

composto produzido; 

V. Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos. 

Art. 21.  Compete ao titular dos serviços públicos exigir dos Geradores de resíduos sólidos o 

cumprimento de suas obrigações, conforme definido na legislação vigente e na seção seguinte deste 

regulamento. 

Seção II.  Das Responsabilidades do Órgão Prestador dos Serviços 

Art. 22.  O titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

deverá fomentar em âmbito municipal a implantação da Logística Reversa, por acordo setorial ou 

termo de compromisso firmado com o setor empresarial. Nos casos em que o titular do serviço 

público executar a atividade de manejo de resíduos sólidos sob a responsabilidade da iniciativa 

privada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes no sistema de logística reversa será 

devidamente remunerado, na forma previamente acordada entre as partes. 

CAPÍTULO III.  RESÍDUOS COM ALTO POTENCIAL CONTAMINANTE 

Seção I.  Dos Resíduos Perigosos 

Art. 23.  Os resíduos perigosos provenientes de descartes irregulares são de responsabilidade 

da CETESB e do Meio Ambiente, os quais devem realizar a identificação do gerador, para que este 

realize a coleta, o transporte e a destinação final adequado para o tipo de resíduo que foi descartado 

irregularmente, bem como a limpeza do local e a remediação do processo de dano ambiental, caso 

haja. 
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Parágrafo único. Na impossibilidade de identificação do responsável, cabe a 

municipalidade realizar os procedimentos necessários para a coleta, o transporte 

e a destinação final ambientalmente adequada do resíduo. 

Seção II.  Dos Resíduos com Amianto 

Art. 24.  As telhas de amianto, provenientes de descartes irregulares ou de entregas nos 

Pontos de Entrega Voluntária – PEVs –, deve, a municipalidade, através dos órgãos responsáveis, dar 

a destinação final, como medida de prevenção e precaução, por se tratar de resíduo com potencial 

contaminante, devendo este órgão manter registrado as quantidades e medidas tomadas. 

Seção III.  Dos Pneus 

Art. 25.  Os pneus, provenientes de descartes irregulares ou de entregas nos Pontos de 

Entrega Voluntária – PEVs –, deve, a municipalidade, apesar de tratar-se de um item integrante da 

Logística Reversa, através dos órgãos responsáveis, dar a destinação final, como medida de 

prevenção e precaução, por se tratar de resíduo com potencial contaminante, devendo este órgão 

manter registrado as quantidades e medidas tomadas. 

Seção IV.  Das Lâmpadas 

Art. 26.  As lâmpadas, provenientes de descartes irregulares ou de entregas nos Pontos de 

Entrega Voluntária – PEVs –, deve, a municipalidade, apesar de tratar-se de um item integrante da 

Logística Reversa, através dos órgãos responsáveis, dar a destinação final, como medida de 

prevenção e precaução, por se tratar de resíduo com potencial contaminante, devendo este órgão 

manter registrado as quantidades e medidas tomadas. 

Seção V.  Dos Resíduos Provenientes da Manutenção do Sistema de Drenagem 

Art. 27.  Os Resíduos Provenientes da Manutenção do Sistema de Drenagem, limpeza e/ou 

manutenção de bueiros, bocas de lobos, córregos, etc., deve passar por processo de caracterização 

para sua correta destinação final. 
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CAPÍTULO IV.  DA LOGÍSTICA REVERSA 

Art. 28.  Os órgãos municipais envolvidos com o manejo de resíduos sólidos, nos quais 

existam itens que fazem parte da Política de Logística Reversa (p. ex.: pneus, lâmpadas, etc.) devem 

fazer gestão sobre os produtores desses itens, conforme o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos 

Sólidos de Guarulhos – PGIRS. 
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TÍTULO III.  DA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

CAPÍTULO I.  ASPECTOS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Seção I.  Objetivo dos Indicadores Adotados 

Art. 29.  Os Indicadores estabelecidos por este Regulamento visam fornecer informações 

quanto ao desempenho e a qualidade dos serviços públicos de Manejo dos Resíduos Sólidos no 

Município de Guarulhos, buscando os objetivos a seguir: 

I. Garantia da defesa aos usuários dos serviços públicos;  

II. Universalização dos serviços públicos;  

III. Continuidade desses serviços;  

IV. Rapidez no restabelecimento dos serviços; 

V. Qualidade;  

VI. Redução gradativa dos custos operacionais; 

VII. Redução dos desperdícios;  

VIII. Melhoria da qualidade do meio ambiente e das condições de vida da 

população. 

Seção II.  Periodicidade de Avaliação dos Indicadores 

Art. 30.  Os indicadores serão analisados segundo a periodicidade e peculiaridade dos dados 

que os compõem e a população urbana e total do município é obtida através dos relatórios do IBGE 

CAPÍTULO II.  INDICADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Seção I.  Cálculos Básicos 

Art. 31.  O total de Agentes Públicos envolvidos no Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 

é dada pela expressão a seguir: 

 ú = ú  + ú  + ó  é  

Art. 32.  O total de Agentes Contratados é dada pela expressão a seguir: 

 =  +   
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Art. 33.  O total de agentes envolvidos no Manejo de Resíduos Sólidos é obtido pela 

seguinte expressão: 

 =  ú +  + ã   

Art. 34.  O total de agentes empregados na coleta de Resíduos Sólidos (mão de obra direta) é 

obtido pela seguinte expressão: 

 = ú  +  + ã   

Art. 35.  O total de agentes envolvidos Indiretamente do manejo de Resíduos Sólidos (mão 

de obra indireta) é obtido pela seguinte expressão: 

 = ú  +   

Seção II.  Taxa “per Capita” de Mão de Obra 

Art. 36.  Este indicador relaciona a quantidade total de trabalhadores envolvidos nos 

serviços de manejo de Resíduos Sólidos (o total de agentes públicos somado a privados e de inclusão 

social) com a população total apontada pelo IBGE (SNIS - IN001). 

  =  

çã   × .          [ .
hab ] 

 

Seção III.  Despesa Média por Agente Alocado no Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Art. 37.  Este indicador relaciona o total de despesa com agentes executores de serviços de 

manejo de resíduos sólidos, com a quantidade total de agentes (SNIS - IN002). 

é     =   

 
                [

R$
empregado] 

Seção IV.  Incidência das Despesas com o Manejo de Resíduos Sólidos nas 

Despesas Correntes da Prefeitura 

Art. 38.  Este indicador relaciona a despesa total da Prefeitura com o Manejo de Resíduos 

Sólidos com a despesa corrente da Prefeitura no ano (SNIS - IN003). 
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=

    í  ó

  
×     [%] 

Parágrafo único. As despesas com manejo de resíduos sólidos englobam a que 

são realizadas pelos órgãos da prefeitura que realizam ações de Manejo de 

Resíduos Sólidos, isto é, as Secretarias de Meio Ambiente e a de Serviços 

Públicos. 

Seção V.  Incidência das Despesas com Empresas Contratadas 

Art. 39.  Este indicador relaciona o total de Despesas com Empresas Contratadas para a 

execução dos serviços de manejo de Resíduos Sólidos com a despesa total da Prefeitura com o 

manejo de Resíduos Sólidos no ano (SNIS - IN004). 

 
=   

   í  ó
×     [%] 

Parágrafo único – As despesas com manejo de resíduos sólidos englobam a 

que são realizadas pelos órgãos da prefeitura que realizam ações de Manejo de 

Resíduos Sólidos, isto é, as Secretarias de Meio Ambiente e a de Serviços 

Públicos. 

Seção VI.  Despesas “per capita” com Agentes Públicos Indiretos 

Art. 40.  Este indicador relaciona o total das despesas com agentes empregados na gestão 

dos serviços de manejo Resíduos Sólidos (mão de obra indireta) e a população urbana. 

 =  ú  

çã         [
R$

hab] 

Seção VII.  Despesa “per capita” com Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Art. 41.  Este indicador relaciona o total das despesas com agentes (mão de obra indireta) 

acrescida das despesas com contratos para execução de serviços de manejo Resíduos Sólidos e a 

população urbana (adaptado do SNIS - IN006). 

 =  ú  +   

çã           [
R$

hab] 
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CAPÍTULO III.  INDICADORES DE COLETA DOMICILAR E PÚBLICA 

Seção I.  Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta de RSD 

Art. 42.  Este indicador relaciona a população atendida pelo serviço de coleta de Resíduos 

Sólidos Domiciliares com a população total do município indicada pelo IBGE (SNIS–IN015). 

  =
çã  

çã   ×    [%] 

Seção II.  Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta 

Art. 43.  Este indicador relaciona a população atendida pelo serviço de coleta de Resíduos 

Domiciliar com a população urbana do município indicada pelo IBGE (indicador SNIS –IN016). 

 =
çã  
çã   ×      [%] 

Seção III.  Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduo Domiciliar 

Art. 44.  Este indicador relaciona a quantidade total coletada de resíduo domiciliar com a 

população atendida (SNIS –IN022). 

=   

çã               [dia] 

Seção IV.  Custo Unitário com a Coleta de Resíduos Sólidos 

Art. 45.  Este indicador relaciona as despesas totais com a Coleta de Resíduos Sólidos com a 

quantidade total coletada (SNIS – IN023). 

á   =    í  ó      [
R$
t ] 
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CAPÍTULO IV.  INDICADORES DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL - RCC 

Seção I.  Taxa de Resíduos da Construção Civil em Relação aos 

Sólidos Urbanos 

Art. 46.  Este indicador relaciona o total de resíduos sólidos da construção civil – RCC - 

coletados pela Prefeitura e por empresas por ela contratada com o total coletado de RSU (RSD + 

RPU) (SNIS –IN026). 

/ =   

  
 ×      [%] 

Seção II.  Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduos da 

Construção Civil 

Art. 47.  Este indicador relaciona o total coletado de Resíduo da Construção Civil com a 

população atendida (SNIS – IN029). 

=   

çã        [dia] 

Seção III.  Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduos 

Volumosos 

Art. 48.  Este indicador relaciona o total coletado de Resíduos Volumoso com a população 

atendida. 

= çã          [dia] 

Seção IV.  Taxa de Resíduos da Construção Civil Coletada nos 

PEV’s 

Art. 49.  Este indicador relaciona o total coletado de RCC nos PEV’s com o total coletado 

no município pela prefeitura e/ou empresas contratadas. 
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    =     

  
 ×      [%] 

CAPÍTULO V.  INDICADORES DE COLETA SELETIVADE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SECOS - RSSE 

Seção I.  Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta Seletiva  

Art. 50.  Este indicador relaciona a população atendida pelo serviço de coleta seletiva porta-

a-porta, LEVs e PEVs de Resíduos Sólidos Secos, executado pela Prefeitura, com a população total 

do município indicada pelo IBGE (SNIS –IN030). 

  =
çã     

çã  ×       [%] 

Seção II.  Taxa de Recuperação nos PEVs e LEVs 

Art. 51.  Este indicador relaciona a massa total da coleta seletiva recolhida nos PEVs e 

LEVs com o total recolhido no município (exceto matéria orgânica e rejeitos). 

      =       

  
 ×       [%] 

Seção III.  Taxa de Recuperação de Materiais Recicláveis em Relação ao RSU 

Art. 52.  Este indicador relaciona a massa total de materiais recicláveis recuperados pela 

prefeitura, associações ou cooperativas contratadas por ela, (exceto matéria orgânica e rejeitos) com 

o total coletado de RSU (SNIS – IN031). 

á  = á  

  
 ×        [%] 

Seção IV.  Taxa “per capita” de Recuperação de Materiais Recicláveis 

Art. 53.  Este indicador relaciona a massa total de materiais recuperados recicláveis (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) com a população total do município indicada pelo IBGE (SNIS –IN032). 
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çã = á  

çã  
 × .        [ ]  

 

Seção V.  Taxa de Material Recolhido de RSSE em Relação ao RSD 

Art. 54.  Este indicador relaciona a massa total coletada de resíduos sólidos secos pela coleta 

seletiva (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total coletada de RSD (SNIS –

IN053). 

/ =  ×           [%] 

Seção VI.  Taxa “per capita” de Coleta Seletiva 

Art. 55.  Este indicador relaciona o total da coleta seletiva recolhida (exceto matéria 

orgânica e rejeitos) com a população total do município indicada pelo IBGE (SNIS –IN054). 

 =   

çã   × .       [
Kg
hab] 

Seção VII.  Taxa de Cobertura de Coleta Seletiva Solidária 

Art. 56.  Este indicador o percentual de unidades próprias da Prefeitura que participam do 

Programa de Coleta Seletiva Solidária em relação ao total existente (exceto escolas). 

  á =
  ó  

   ó  ×       [%] 

Seção VIII.  Total de Coleta Seletiva nos Próprios Públicos 

Art. 57.  A massa total recuperada (total de coleta seletiva) nos próprios públicos será 

utilizada como um indicador. 

Seção IX.  Número de Catadores Oficializados - Cadastrados na PMG 

Art. 58.  Este indicador o total Cadastrados na PMG, cooperados ou não, no município. 
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Seção X.  Incidência de Papel e Papelão no Total de Material Recuperado 

Art. 59.  Este indicador relaciona a Massa Total Coletada de Papel e Papelão com 

quantidade total de material reciclável recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) recolhida na 

coleta Seletiva (SNIS –IN034). 

  ã =   ã

á  
 ×        [%] 

Seção XI.  Incidência de Plásticos no Total de Material Recuperado 

Art. 60.  Este indicador relaciona a Massa Total Coletada de Plásticos no Total de Material 

Recuperado com o total de material reciclável recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) 

recolhida na coleta Seletiva (SNIS –IN035). 

á = á

á  
 ×       [%] 

Seção XII.  Incidência de Metais no Total de Material Recuperado 

Art. 61.  Este indicador relaciona a Massa Total Coletada de Metais no Total de Material 

Recuperado com o total de material reciclável recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) 

recolhida na coleta Seletiva (SNIS –IN038). 

=
á  

 ×       [%] 

Seção XIII.  Incidência de Vidros no Total de Material Recuperado 



MINUTA REGULAÇÃO 

Regulamento Técnico de Manejo dos Resíduos Sólidos no 
Município de Guarulhos 

 

Regulamento Técnico AGRU– RTRS01 
25 

Art. 62.  Este indicador relaciona a Massa Total Coletada de Vidros no Total de Material 

Recuperado compara com o total de material reciclável recuperado (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) recolhida na coleta Seletiva (SNIS –IN039). 

=
á  

 ×      [%] 

Seção XIV.  Incidência de Outros Materiais no Total de Material 

Art. 63.  Este indicador relaciona a Massa Total Coletada de Outros Materiais (exceto papel, 

papelão, metais e vidros) no Total de Material Recuperado com o total de material reciclável 

recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) recolhida na coleta Seletiva (SNIS –IN040). 

 =  

á  
 ×     [%] 

CAPÍTULO VI.  INDICADORES SOBRE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE - 

RSS 

Seção I.  Taxa “per capita” de RSS 

Art. 64.  Este indicador relaciona a Massa Total de Resíduos dos Serviços de Saúde RSS - 

coletados pela Prefeitura ou por empresas por ela contratada em relação à população total do 

município indicada pelo IBGE (SNIS –IN036).  

= çã   × .        [
Kg

hab /dia] 

Seção II.  Taxa de RSS Coletado Relação ao RSU 

Art. 65.  Este indicador relaciona a Massa Total de Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS - 

coletados pela Prefeitura e por empresas por ela contratada em relação à quantidade total coletada de 

RSU (indicador SNIS –IN037).  

/ =  ×       [%] 

 



MINUTA REGULAÇÃO 

Regulamento Técnico de Manejo dos Resíduos Sólidos no 
Município de Guarulhos 

 

Regulamento Técnico AGRU– RTRS01 
26 

 

 

CAPÍTULO VII.  INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E 

ROÇADA 

Seção I.  Taxa de Terceirização dos Varredores 

Art. 66.  Este indicador relaciona o total de trabalhadores contratados, agentes privados, com 

o total de trabalhadores (públicos, privados e frente de trabalho) envolvidos nos de serviços de 

varrição (SNIS - IN041). 

çã   çã =    çã

 çã
 ×     [%] 

 

Seção II.  Taxa de Terceirização da Extensão Varrida 

Art. 67.  Este indicador relaciona a extensão varrida por empresas contratadas com a 

extensão total varrida (SNIS - IN042). 

ã  =
ã  

ã  
 ×      [%] 

Seção III.  Taxa de Produtividade da Mão de Obra da Varrição 

Art. 68.  Este indicador relaciona o total de agentes empregados na varrição com a extensão 

total varrida (SNIS –IN044). 

  çã =
ã  

 çã
                 [ dia ] 

Seção IV.  Custo Unitário do Serviço de Varrição 

Art. 69.  Este indicador relaciona o total de despesas dos agentes empregados de do Serviço 

de Varrição com a extensão total varrida (SNIS - IN043). 
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çã = çã

ã  
      [

R$
Km] 

 

Seção V.  Taxa de Mão de Obra da Varrição em Relação à 

Art. 70.  Este indicador relaciona o total de agentes empregados varrição com a população 

total do município (IBGE) (SNIS –IN045). 

çã =  çã

çã  × .         [
empreg.

1.000 hab] 

Seção VI.  Incidência do Custo da Varrição no Custo Total de 

Manejo RSU 

Art. 71.  Este indicador relaciona o indicador relaciona as despesas totais dos agentes 

envolvidos com serviço de varrição com as despesas totais com os agentes envolvidos com o manejo 

de RSU (SNIS –IN046). 

 çã = çã ×        [%] 

Seção VII.  Incidência de Agentes na Varrição no Manejo 

Art. 10º.  Este indicador relaciona o total de agentes empregados na varrição com de agentes 

envolvidos com o manejo de RSU (SNIS –IN047). 

çã =  çã

 
×      [%] 

Seção VIII.  Extensão “per capita” Varrida 

Art. 72.  Este indicador relaciona a extensão total varrida em relação à população total do 

município indicada pelo IBGE (SNIS –IN048). 

çã =
ã  

çã   × .        [
Km

1.000 hab] 
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Seção IX.  Taxa “per capita “de Agentes Empregados nos Serviços de 

Capina e Roçada 

Art. 73.  Este indicador relaciona o total de agentes envolvidos nos serviços de capina e 

roçada com a população total urbana apontada pelo IBGE (SNIS - IN051). 

  ç =  / ç

çã   × .       [
empreg

1.000 hab] 

CAPÍTULO VIII.  LIMPEZA CORRETIVA 

Art. 74.  Os locais onde ocorre depósito de resíduos (RCC, volumosos, etc.) de maneira 

irregular, os chamados Pontos Viciados, devem ser identificados e implantadas ações que venham a 

inibir as suas utilizações. 

Art. 75.  Enquanto persistir a existência de Pontos Viciados, o órgão responsável pela sua 

limpeza corretiva deve fazê-la seguindo uma programação elaborada periodicamente segundo as 

características de cada um. 

Art. 76.  O volume de resíduos retirados dos Pontos Viciados deve ser registrado conforme 

as suas características. 
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pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento 
ou disposição final; 

 Decreto Federal n° 7.405/10 - Institui o Programa Pró-catador; 
 Decreto Municipal nº 24.688/07 - Institui o Núcleo de Gestão de Resíduos da 

Construção; 
 Decreto Municipal nº 25.754/08 - Institui o Plano Integrado de Resíduos Sólidos; 
 Decreto Municipal nº 31.513/13 - Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

de Guarulhos – PGIRS; 
 Lei Federal nº 12.305/10 Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
 Lei Federal nº 11.445/07 - Política Nacional de Saneamento regulamentado pelo 

Decreto Federal n° 7.217/10; 
 Lei Municipal nº 6.126/06 - Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e Volumosos 
 NBR 10.157 - Aterros de Resíduos Perigosos - Critérios para Projeto, Construção e 

Operação; 
 NBR 10004 Resíduos sólidos – Classificação; 
 NBR 11.174 – Armazenamento de Resíduos; 
 NBR 12.807 - Resíduos de Serviços de Saúde Terminologia; 
 NBR 12.810 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde – Procedimento; 
 NBR 13.221 - Transporte de Resíduos; 
 Resolução SMA nº 13/98 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da atualização anual do 

Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos; 
 SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – Diagnóstico de do 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2012. 
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ANEXO I - GLOSSÁRIO 

SIGLA DEFINIÇÃO 

Atualidade 
Modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua conservação, bem como a 
melhoria e a expansão do serviço. Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais. 

Ciclo de Vida Série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 
insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. 

Continuidade Condição de prestação de serviço contínuo, sem interrupção, exceto nas situações previstas em lei, 
eventuais definições do poder executivo, e neste Regulamento da Prestação do Serviço. 

Cortesia Grau de civilidade com que os usuários são atendidos pelo prestador do serviço. 

Destinação final 
ambientalmente 
adequada 

Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a 
disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos 

Eficiência Exercício das atividades necessárias à prestação do serviço público, buscando a obtenção do efeito 
desejado, no tempo planejado e com o menor encargo possível para o usuário. 

Generalidade Universalidade no oferecimento e acesso do serviço e isonomia de tratamento aos usuários no 
direito ao atendimento. 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos 

Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a 
considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob 
a premissa do desenvolvimento sustentável. 

LEV Local de Entrega Voluntária: Local destinado a Entrega Voluntária de embalagens e materiais 
recicláveis (vidro, metais, papel e papelão, plástico) 

Limpeza Corretiva Ação realizada pelo poder público municipal em locais de deposição irregular de resíduos sólidos, 
quando o responsável não é identificável ou individualizável 

Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos 

Conjunto de atividades, infraestruras e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final do resíduo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas 

Logística Reversa 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada. 

PEV 

Ponto de Entrega Voluntária: Local destinado de Entrega Voluntária de resíduos oriundos de 
pequenas reformas em edificações (casa, prédios, etc.), de podas e jardinagens, e resíduos 
volumosos residenciais (sofás, cadeiras velhas, etc.) até 01 m³ por dia, por munícipe (20 sacos de 
ráfia ou 12 carrinhos de mão) 

Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos 

Documento integrante do processo de licenciamento ambiental, que aponta e descreve as ações 
relativas ao manejo de resíduos sólidos, no âmbito dos estabelecimentos mencionados nesta 
regulamento, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde 
pública. 

Pós Consumo Em gerenciamento de resíduos sólidos pós-consumo são resíduos provenientes do descarte das 
embalagens pelos consumidores 

Reciclagem 

A reciclagem é baseada no reaproveitamento dos materiais que compõem os resíduos. A técnica da 
reciclagem consiste em transformar estes materiais, por meio da alteração de suas características 
físico-químicas, em novos produtos, o que a diferencia da reutilização. Considerando as suas 
características e composição, o resíduo pode ser reciclado para ser posteriormente utilizado na 
fabricação de novos produtos, concebidos com a mesma finalidade ou com finalidade distinta da 
original. 

Recuperação de Energia É o processo de captação de energia térmica gerada pela queima controlada dos resíduos. A 
captação de gás metano de aterros sanitários é exemplo de recuperação energética. 

Redução na Fonte 

A redução na fonte, também conhecida como “prevenção de resíduo”, é definida pela EPA (Agência 
de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América) como qualquer mudança no projeto, 
fabricação, compra ou uso de materiais/produtos, inclusive embalagens, de modo a reduzir a sua 
quantidade ou periculosidade, antes de se tornarem resíduos sólidos. Medidas de redução devem 
ser adotadas no próprio local de geração, tais como a residência, o escritório ou a indústria, 
limitando o uso de materiais e diminuindo a quantidade de resíduos gerados 

Regularidade Nível de conformidade com as regras estabelecidas nos instrumentos de regulação 

Rejeito É à parte para qual não há tecnologia de aproveitamento ou viabilidade econômica para 
tratamento, é à parte inaproveitável dos resíduos sólidos 
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Responsabilidade 
Compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos 

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

Resíduos Sólidos 

Conforme a NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – “Resíduos nos 
estados sólidos e semi-sólidos, que resultem de atividades da comunidade de origem: industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição 
os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica e economicamente inviável em face à melhor tecnologia disponível. 

Reutilização 

A reutilização é baseada no emprego direto de um resíduo com a mesma finalidade para a qual foi 
originalmente concebido, sem a necessidade de tratamento que altere suas características físicas 
ou químicas. Exemplos são a reutilização das garrafas de vidro, “pallets”, barris e tambores 
recondicionados. 

Segurança Utilização de todas as medidas possíveis para a redução ou ausência dos riscos de danos materiais e 
morais para os usuários e não usuários, em condições econômicas factíveis; 

Sistema de Disposição 
Final de Resíduos Sólidos 

Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos. 

Sistema de Tratamento 
de Resíduos Sólidos 

Conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, químicas 
ou biológicas dos resíduos e conduzem à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do 
meio ambiente. 

Transbordo 
Também conhecido como estação de transferência, é o local onde caminhões coletores 
descarregam sua carga em veículos com carrocerias de maior capacidade para que, posteriormente, 
sejam enviadas até o destino final ambientalmente adequado 
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ANEXO II - GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS 
SIGLA DEFINIÇÃO 

A Agente. 

ú   Quantidade total de agentes públicos empregado diretamente no manejo de Resíduos Sólidos 
(mão de obra direta) 

ú   Quantidade total de agentes públicos empregado indiretamente nos serviços de manejo de 
Resíduos (mão de obra indireta) 

ó  é  Quantidade total de agentes públicos envolvido em educação ambiental, mobilização social, 
fiscalização e outros. 

 ú  Quantidade total de agentes públicos envolvido nos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos 

  Quantidade total de agentes contratados empregado no diretamente no serviço de Coleta de 
Resíduos (mão de obra direta) 

  Quantidade total de agentes contratados empregados indiretamente nos serviços de Coleta de 
Resíduos (mão de obra indireta) 

  Quantidade total de agentes contratados envolvidos nos serviços de Manejo de Resíduos 

ã   Quantidade total de pessoas envolvidas nos serviços de manejo de Resíduos conforme 
estabelecido em programas sociais (ex. bolsistas, catadores autônomos, cooperativas, etc.) 

  Quantidade total de agentes envolvidos no Manejo de Resíduos Sólidos. 

  Quantidade total de agentes empregado no diretamente no serviço de Coleta de Resíduos (mão 
de obra direta). 

  Quantidade total de agentes empregados indiretamente nos serviços de Coleta de Resíduos 
(mão de obra indireta). 

 çã  Quantidade Total de agentes (públicos, contratados e de programas de inclusão social) 
empregados Serviço de Varrição. 

 / ç  Quantidade Total de agentes (públicos, contratados e de programas de inclusão social) 
empregados Serviço de capina e roçada. 

D Despesas 
 ú  Despesa Total com agentes públicos empregados no manejo dos resíduos sólidos. 

 ú   Despesa Total com agentes públicos empregados na gestão dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos (mão de obra direta). 

   Despesa Total corrente da Prefeitura. 

   Despesas com empresas contratadas para a execução dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos. 

   í  ó  Despesa total da Prefeitura com o manejo de resíduos sólidos. 
   Despesa total com agentes executores de serviços manejo dos resíduos sólidos. 

M Massa 
   Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos 
   Massa Total de RCC coletada pela Prefeitura e por empresas por ela contratada. 
   Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos Urbanos 
     Massa Total Coletada de RCC nos PEVs 

 Massa Total Coletada de Resíduos Volumosos 
  Massa Total Coletada de Outros Materiais (exceto papel, papelão, metais e vidros) 

á   Massa Total de Resíduos Recicláveis Recuperados 
   Massa Total Coletada Seletiva de Resíduos Sólidos Secos 
çã   População total atendida no município 
çã   População total do município - Fonte: IBGE 
çã   População urbana do município - Fonte: IBGE 

RCC Resíduo da Construção Civil e da Demolição 
RSSE Resíduo Sólido Seco 
RSD Resíduo Sólido Domiciliar 
RPU Resíduo Sólido Público 

RSU Resíduo Sólido Urbano – são os resíduos sólidos domiciliares acrescidos aos resíduos sólidos 
públicos (RSD + RPU). 

RSS Resíduo dos Serviços de Saúde 
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ANEXO III - CÁLCULOS BÁSICOS 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE 

 ú  Agentes Públicos  ú = ú  + ú  + ó  é  nº agentes 
  Agentes Contratados  =  +   nº agentes 
  Total de Agentes Envolvidos no Manejo de Resíduos Sólidos  =  ú +  + ã   nº agentes 
  Total de Agentes Empregados na Coleta de Resíduos Sólidos  = ú  +  + ã   nº agentes 
  Total de Agentes Envolvidos Indiretamente de Resíduos Sólidos  = ú  +   nº agentes 

    í  ó  Total de Despesas com Manejo dos Resíduos Sólidos     í  ó =   ú +     R$ 

ANEXO IV - INDICADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

   
Taxa de Empregados em Relação à População 
Urbana   =  

çã   × .  Empreg./ 1.000 hab SNIS - IN001 

é      
Despesa Média por Agente Alocado no Manejo de 
Resíduos Sólidos é     =   

 
 R$/empreg. SNIS - IN002 

 
 Incidência das Despesas com o Manejo de Resíduos 

Sólidos nas Despesas Correntes da Prefeitura  
=

    í  ó

  
×  % SNIS - IN003 

 
 Incidência das Despesas com Empresas Contratadas 

 
=   

   í  ó
×  % SNIS - IN004 

  Despesa “per capita” com Agente Públicos  =  ú  

çã   R$/hab  

  
Despesa “per capita” com Manejo de Resíduos 
Sólidos 

 

=  ú  +   

çã   
R$/hab SNIS - IN006 

(adaptado) 
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ANEXO V - INDICADORES DE COLETA DOMICILAR E PÚBLICA 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

   Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta de RSD 
  

=
çã  

çã   ×  
% SNIS – IN015 

  Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta  =
çã  
çã   ×    % SNIS – IN016 

 Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduo Domiciliar - RSD =   

çã   Kg/hab/dia SNIS - IN022 

á    Custo Unitário do Coleta de Resíduos Sólidos á   =    í  ó  R$/t SNIS - IN023 

ANEXO VI - INDICADORES DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

/  
Taxa de Resíduos da Construção Civil em Relação aos Resíduos 
Sólidos Urbanos / =   

  
 ×  % SNIS - IN026 

 Taxa “per capita” da Massa Coletada de RCC =   

çã  Kg/hab/dia SNIS - IN029 

 Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduos Volumosos =   

çã   Kg/hab/dia  

     Taxa de Resíduos da Construção Civil Coletada nos PEV’s     =     

  
 ×  % --- 

ANEXO VII - INDICADORES DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE - RSS 
INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

PCRSS Taxa “per capita” de RSS = çã   × .  Kg/hab/dia SNIS - IN036 

TRSS/RSU 
Taxa de RSS Coletado em Relação ao 
RSU / =  ×  % SNIS - IN037 
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ANEXO VIII - INDICADORES DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS - RSSE 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDAD
E Obs. 

   
Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta Seletiva 
Porta-a-porta de Resíduos Sólidos Secos 

  

=
çã     

çã   ×  % SNIS - IN030 

á   
Taxa de Recuperação de Materiais Recicláveis 
em Relação ao RSU á  = á  

  
 ×  % SNIS -IN 031 

çã  
Taxa “per capita” Recuperação de Materiais 
Recicláveis pela Coleta Seletiva çã = á  

çã   × .  Kg/hab SNIS - IN032 

/  
Taxa de Material Recolhido de RSSE em Relação 
ao RSD / =   

  
 ×  % SNIS - IN053 

  Taxa “per capita” Coleta Seletiva  =   

çã   × .  Kg/hab SNIS - IN054 

  á  Taxa de Cobertura de Coleta Seletiva Solidária   á =
  ó  

   ó  ×  % --- 

   ó  Massa Total Recuperada nos Prédios Próprios 
Públicos --- Kg --- 

       Taxa de Recuperação nos PEV e LEV       =       

  
 ×  % --- 

  Índice de Catadores Oficializados  =
 

 ×  % -- 

  ã  
Incidência de Papel e Papelão no Total de 
Material Recuperado   ã =   ã

á  
 ×  % SNIS - IN034 

á  
Incidência de Plásticos no Total de Material 
Recuperado á = á

á  
 ×  % SNIS - IN035 

 
Incidência de Metais no Total de Material 
Recuperado 

=
á  

 ×  % SNIS - IN038 

 
Incidência de Vidros no Total de Material 
Recuperado 

=
á  

 ×  % SNIS - IN039 

  
Incidência de Outros Materiais no Total de 
Material Recuperado  =  

á  
 ×  % SNIS - I040 
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ANEXO IX - INDICADORES DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E ROÇADA 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

çã   çã  Taxa de Terceirização dos Varredores çã   çã =    çã

 çã
 ×  % SNIS- 

IN041 

ã   Taxa de Terceirização da Extensão Varrida ã  =
ã  

ã  
 ×  % SNIS- 

IN042 

çã  Custo Unitário do Serviço de Varrição çã = çã

ã  
 R$/Km SNIS- 

IN043 

  çã  Taxa de Produtividade da Mão de Obra da Varrição   çã =
ã  

 çã
 Km/empr./dia SNIS- 

IN044 

     

çã  
Taxa de Mão de Obra da Varrição em Relação à 
População Urbana çã =  çã

çã × .  
Empreg./1000h

ab 
SNIS- 
IN045 

 çã  
Incidência do Custo da Varrição no Custo Total de 
Manejo RSU  çã = çã ×   % SNIS- 

IN046 

çã  
Incidência entre Agentes Empregados na Varrição no 
Manejo çã =  çã

 
×   % SNIS- 

IN047 

çã  Extensão “per capita” Varrida çã =
ã  

çã   × .  Km/1.000hab SNIS- 
IN048 

  ç  
Taxa “per capita “de Agentes Empregados nos 
Serviços de Capina/Roçada   ç =  / ç

çã   × .  Emp./1000hab SNIS- 
IN051 
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ANEXO X - LOGISTICA REVERSA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS 

TIPO DE MATERIAL PRECEITOS LEGAIS DESCRIÇÃO DA LOGISTICA REVERSA EM 
GUARULHOS  STATUS DA LOGISTICA REVERSA 

Agrotóxicos, seus 
resíduos e embalagens 

artº 33 da Lei Federal 12.305/10  e a Lei 
Federal 7.802/89 regulamentada pelo 
Decreto Federal 4.474/02 

Embalagem comprada anteriormente é 
devolvida ao distribuidor no ato da nova 
compra. 

O Governo Federal instalou em 17/2/2011 o 
Comitê Orientador para Implementação de 
Sistemas de Logística Reversa. O Comitê é 
formado pelos Ministérios do Meio Ambiente, da 
Saúde, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior e tem por finalidade definir 
as regras para devolução dos resíduos (aquilo 
que tem valor econômico e pode ser reciclado 
ou reutilizado) à indústria, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos. 

Pilhas e Baterias artº 33 da Lei Federal 12.305/10 Recolhidos por empresa especializada (com 
agendamento) 

Pneus artº 33 da Lei Federal 12.305/11 

Recebido nos PEV's e/ou encaminhado por 
borracharias à locais de armazenamento 
para recolhimento por empresas 
especializadas. 

Óleos lubrificantes, seus 
resíduos e embalagens 

artº 33 da Lei Federal 12.305/12; 
Portarias Interministeriais MMA/MME 
e com a Resolução CONAMA 362/05 

Recolhido por empresas especializadas 

Lâmpadas 
fluorescentes, de vapor 
de sódio e mercúrio e 
de luz mista 

artº 33 da Lei Federal 12.305/11  

Produtos Eletrônicos e 
seus componentes artº 33 da Lei Federal 12.305/11 

Recebido nos PEV's e/ou encaminhado à 
locais de armazenamento para recolhimento 
por empresas especializadas. 
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ANEXO XI - VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS 

SERVIÇOS 
COLETA ABRANGÊNCIA FREQUÊNCIA DESTINO DO 

RESÍDUO EXECUTOR 
TIPO DESCRIÇÃO 

Varrição 

Varrição de ruas, guias, sargetas, vias, pontos de 
ônibus; esvaziamento de lixeiras públicas; 
limpeza de feiras-livres; capinação e raspagem. 
Serviços localizados apenas me locais 
pavimentados. 

Coleta dos sacos 
amarelos em caminhão 
basculante, realizados 
sequencialmente ao 
serviço de varrição. 

100% dos bairros 
pavimentados e 
regularizados 

Variável 
conforme 
características 
de circulação e 
localização 
(plano de 
varrição) 

Aterro 
sanitário   

Raspagem 
de Bueros 

Remoção através de raspagem manual dos 
resíduos sólidos e semissólidos das bocas de 
lobo. 

Coleta do material 
retirado na sequência do 
serviço. 

100% dos bairros 
pavimentados e 
regularizados 

Sob demanda Aterro 
sanitário   

Limpeza 
de valas e 
valetas de 
drenagem 

Remoção de pedras, folhas, galhos e matos. 
Coleta do material 
retirado na sequência do 
serviço. 

100% dos bairros 
pavimentados e 
regularizados 

Sob demanda     

Capina e 
roçada 

Capina e roçada nos jardins, canteiros centrais e 
laterais das vias públicas, margens dos córregos, 
taludes, áreas próximas as rodovias, terrenos 
municipais. Remoção de vegetação existente 
nas juntas entre pavimentos, sarjetas e 
calçadas. Capina seletiva para remoção de 
pragas. 

Coleta de resíduos 
predominantemente 
orgânico. 

Todo o Município 

Conforme 
planejamento, 
demanda e 
intempéries 

    

Poda, 
corte de 
raízes e 
supressão 
de árvores 

Podas de manutenção, cortes de raízes e 
supressão de árvores de logradouros públicos. 

Coleta do material 
proveniente do serviço Todo o Município 

Conforme 
planejamento, 
demanda e 
intempéries 
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ANEXO XI - VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – cont. 

SERVIÇOS 
COLETA ABRANGÊNCIA FREQUÊNCIA 

DESTINO 
DO 

RESÍDUO 
EXECUTOR 

TIPO DESCRIÇÃO 

Animais 
mortos de 
pequeno 
porte 

Animais mortos de pequeno porte tais como: 
cães, gatos, etc. 

Animais são ensacados e 
coletados conforme a legislação 
referente aos resíduos sólidos 
do serviço da saúde (RSS) 

Animais de 
pequeno porte 
em residências, 
clínicas e vias 
públicas. 

Sob demanda 
via telefone     

Animais 
mortos de 
grande 
porte 

Animais mortos de grande porte tais como: 
cavalos, bovinos, etc. Equipe específica Em vias e 

terrenos públicos 
Sob demanda 
via telefone     

Seletiva de 
recicláveis 

Material com características potenciais de 
serem reciclados: papel, plásticos, alumínio, 
vidro, etc. 

Coleta específica de resíduos 
potencialmente recicláveis, 
separados na fonte geradora. 

        

Comum 
porta a 
porta 

Resíduos domiciliares e comerciais. 

Coleta regular de resíduos 
domiciliar de pequeno gerador, 
realizado porta-a-porta na área 
urbana. 

Todo o Município Conforme 
planejamento. 

Aterro 
sanitário   

Resíduos da 
Construção 
Civil (RCC) 

Resíduos provenientes de construções, 
reformas, demolições de obras públicas e 
municipais. 

          

Entregue nos PEV's            

Especiais 
(eletrônicos) 

Coleta de resíduos gerados pelo consumo 
doméstico que exige coleta específica, 
estruturada através de acordos setoriais para 
logística reversa ou pelo próprio município 

  Todo o Município Sob demanda 
via telefone     
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ANEXO XI - VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – cont. 

SERVIÇOS 
COLETA ABRANGÊNCIA FREQUÊNCIA DESTINO DO 

RESÍDUO EXECUTOR 
TIPO DESCRIÇÃO 

Pilhas, baterias e 
pneus 

Entregue nos PEV's (Ponto de 
Entrega Voluntária)   Todo o Município       

Resíduos de 
Serviços da Saúde 
(RSS) 

Coleta de resíduos do grupo A 
(infectante ou biológico), grupo 
E (perfurocortantes), resíduos 
sépticos do terminal rodoviário 
e exumação de cadáveres dos 
cemitérios e IML.   

  

Hospitais, clínicas médicas e 
laboratórios, ambulatórios, 
farmácias, clínicas 
odontológicas, clínicas 
veterinárias e petshops, 
tatuadores, podólogos e 
esteticistas, etc. 

Baseada no 
volume 
gerado, pode 
ser diária, 
semanal ou 
quinzenal. 

Incineração  
e cinzas 

encaminhadas 
ao aterro 
municipal 
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Regulamento Técnico dos Serviços Públicos de Resíduos 
Sólidos Urbanos no Município de Guarulhos 

TÍTULO I.  PREÂMBULO 

CAPÍTULO I.  DOS OBJETIVOS 

Art. 1º.  O presente regulamento tem por objetivo definir e disciplinar os critérios a serem 

aplicados, bem como estabelecer as disposições relativas às condições técnicas da prestação dos 

Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, no Município de Guarulhos. Os serviços 

de limpeza urbana de Guarulhos são coordenados pela Secretaria de Serviços Públicos do Município 

de Guarulhos, através do Departamento de Limpeza Urbana – DELURB – conforme estabelecido no 

Decreto Municipal nº 31513/2013, executados de forma direta ou através de empresas contratadas, os 

Munícipes e a Agencia Reguladora de Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de 

Guarulhos – AGRU – nos termos da Lei Municipal nº 7.102 /12. 

Parágrafo único - Para composição dos relatórios a serem apresentados para a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos de Saneamento Básico do 
Município de Guarulhos – AGRU – será obrigatória a 
implementação de rotinas de fornecimento de dados com a 
Secretaria de Meio Ambiente e com a Proguaru dentro dos prazos 
pré estabelecidos. 

Art. 2º.  A prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS terá como metas: 

I. A satisfação dos USUÁRIOS;  

II. A melhoria contínua do serviço;  

III. O atendimento dos interesses da sociedade;  

IV. A proteção do meio ambiente; e 

V. A busca permanente pela eficiência. 
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CAPÍTULO II.  LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

Art. 3º.  Este regulamento é embasado na legislação vigente sobre Resíduos Sólidos 

Federal, Estadual e Municipal. 

CAPÍTULO III.  DAS OBRIGAÇÕES, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Princípios da Gestão 

Art. 4º.  A prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos obedece aos seguintes 

princípios: 

VI. Princípio da universalidade e da igualdade de acesso; 

VII. Princípio da qualidade, da continuidade do serviço prestado e da 

proteção dos interesses dos usuários; 

VIII. Princípio da transparência na prestação do serviço; 

IX. Princípio da proteção da saúde pública e do ambiente; 

X. Principio da garantia da eficiência e melhoria contínua na 

utilização dos recursos afetos, respondendo à evolução das 

exigências técnicas e às melhores técnicas ambientais disponíveis; 

XI. Princípio da promoção da solidariedade econômica e social, do 

correto ordenamento do território e do desenvolvimento regional; 

XII. Princípio do poluidor-pagador / protetor recebedor; 

XIII. Princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos; 

XIV. Princípio da responsabilidade do cidadão, adotando 

comportamentos de caráter preventivo em matéria de produção de 

resíduos, bem como práticas que facilitem a respectiva reutilização 

e valorização; 

XV. Responsabilidade compartilhada. 

Serviço Adequado 

Art. 5º.  Impõe-se a obrigação da prestação de serviço adequado ao prestador do serviço 

público.  
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Parágrafo único - Para efeito desta regulamentação entende-se como 
Serviço Adequado o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, 
adotadas as seguintes definições:  

a) Regularidade: nível de conformidade com as regras estabelecidas 

nos instrumentos de regulação; 

b) Continuidade: condição de prestação de serviço contínuo, sem 

interrupção, exceto nas situações previstas em lei, eventuais 

definições do poder executivo, e neste Regulamento da Prestação 

do Serviço; 

c) Eficiência: exercício das atividades necessárias à prestação do 

serviço público, buscando a obtenção do efeito desejado, no tempo 

planejado e com o menor encargo possível para o usuário; 

d) Segurança: utilização de todas as medidas possíveis para a 

redução ou ausência dos riscos de danos materiais e morais para os 

usuários e não usuários, em condições econômicas factíveis; 

e) Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das 

instalações, e a sua conservação, bem como a melhoria e a 

expansão do serviço. Adoção de métodos, técnicas e processos que 

considerem as peculiaridades locais e regionais; 

f) Generalidade: universalidade no oferecimento e acesso do serviço 

e isonomia de tratamento aos usuários no direito ao atendimento; 

g) Cortesia: grau de civilidade com que os usuários são atendidos 

pelo prestador do serviço; 

 

Diretrizes 

Art. 6º.  Os SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

devem ser prestados com observância às seguintes diretrizes:  

XVI. Integralidade, nos termos da legislação em vigor;  

XVII. Prestação adequada à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente;  

XVIII. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e 
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regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, 

de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para 

as quais os Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos sejam fatores determinantes;  

XIX. Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados;  

XX. Controle social. 

Parágrafo único - A AGRU definirá as condições objetivas de verificação da 
prestação do serviço adequado, estabelecendo critérios 
indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 
qualidade dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos 
Sólidos Urbanos. 

Gestão Voltada para o Desenvolvimento Sustentável 

Art. 7º.  A gestão de resíduos deve ser realizada com vistas ao desenvolvimento sustentável, 

com o envolvimento de toda a sociedade, sendo pautada na NÃO GERAÇÃO, observando a 

seguinte hierarquia. 

XXI. Repensar; 

XXII. Reduzir; 

XXIII. Reutilizar; 

XXIV. Reciclar; e 

XXV. Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Parágrafo único: Admitindo as novas tecnologias, exceto a incineração para 
os resíduos domiciliares secos e úmidos, não perigosos.  

Art. 8º.  A redução e a segregação na fonte devem permanecer como prioridade na gestão de 

resíduos sólidos, seguida pelo reaproveitamento e a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

Art. 9º.  Deverão ser implantadas ações de Educação Ambiental voltada para o 

desenvolvimento sustentável. 

A Quem se Aplica este Regulamento 

Art. 10.  Este regulamento aplica-se aos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos. 
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Parágrafo único - A aplicação deste regulamento não exclui a 
responsabilidade dos agentes envolvidos em toda a 
cadeia da gestão e manejo dos resíduos sólidos. 

CAPÍTULO IV.  DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Seção I.  Fornecimento de Dados 

Art. 11.  As informações definidas por este regulamento deverão ser fornecidas em meio 

digital pelo Órgão Operador e Gestor do serviço à AGRU, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao 

mês de referência. 

Seção II.  Definições Adotadas 

Art. 12.  Este regulamento adota as seguintes definições: 

a. Resíduos Sólidos: conforme a NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT – “Resíduos nos estados sólidos e semi sólidos, que resultem de 

atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis 

em face à melhor tecnologia disponível. 

b. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: documento integrante do processo de 

licenciamento ambiental, que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de 

resíduos sólidos, no âmbito dos estabelecimentos mencionados nesta resolução, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à 

saúde pública; 

c. Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos: conjunto de unidades, processos e 

procedimentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos 

resíduos e conduzem à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio 

ambiente; 

d. Sistema de Disposição Final de Resíduos Sólidos: Distribuição ordenada de rejeitos 
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em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

e. Redução na Fonte: A redução na fonte, também conhecida como “prevenção de 

resíduo”, é definida pela EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da 

América) como qualquer mudança no projeto, fabricação, compra ou uso de 

materiais/produtos, inclusive embalagens, de modo a reduzir a sua quantidade ou 

periculosidade, antes de se tornarem resíduos sólidos. Medidas de redução devem ser 

adotadas no próprio local de geração, tais como a residência, o escritório ou a 

indústria, limitando o uso de materiais e diminuindo a quantidade de resíduos gerados; 

f. Reutilização: A reutilização é baseada no emprego direto de um resíduo com a 

mesma finalidade para a qual foi originalmente concebido, sem a necessidade de 

tratamento que altere suas características físicas ou químicas. Exemplos são a 

reutilização das garrafas de vidro, “pallets”, barris e tambores recondicionados; 

g. Reciclagem: A reciclagem é baseada no reaproveitamento dos materiais que 

compõem os resíduos. A técnica da reciclagem consiste em transformar estes 

materiais, por meio da alteração de suas características físico-químicas, em novos 

produtos, o que a diferencia da reutilização. Considerando as suas características e 

composição, o resíduo pode ser reciclado para ser posteriormente utilizado na 

fabricação de novos produtos, concebidos com a mesma finalidade ou com finalidade 

distinta da original; 

h. Recuperação de Energia: é o processo de captação de energia térmica gerada pela 

queima controlada dos resíduos. A captação de gás metano de aterros sanitários é, 

exemplo de recuperação energética. 

i. Rejeito: é à parte para qual não há tecnologia de aproveitamento ou viabilidade 

econômica para tratamento é à parte inaproveitável dos resíduos sólidos; 

j. Logística Reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada; 

k. Ciclo de Vida: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 

obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 

disposição final; 
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l. Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à 

saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos; 

m. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável; 

n. Pós Consumo: em gerenciamento de resíduos sólidos pós-consumo são resíduos 

provenientes do descarte das embalagens pelos consumidores; 

o. Transbordo: Também conhecido como estação de transferência, é o local onde 

caminhões coletores descarregam sua carga em veículos com carrocerias de maior 

capacidade para que, posteriormente, sejam enviadas até o destino final 

ambientalmente adequado; 

p. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruras e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do resíduo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas; 

q. Limpeza Corretiva: a Limpeza Corretiva é a ação realizada pelo poder público 

municipal em locais de deposição irregular de resíduos sólidos, quando o responsável 

não é identificável ou individualizável; 

r. Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a 

disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos; 

s. LEV - Local de Entrega Voluntária: Local destinado a Entrega Voluntária de 

embalagens e materiais recicláveis (vidro, metais, papel e papelão, plástico); 

t. PEV - Ponto de Entrega Voluntária: Local destinado de Entrega Voluntária de 

resíduos oriundos de pequenas reformas em edificações (casa, prédios, etc.), de podas 
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e jardinagens, e resíduos volumosos residenciais (sofás, cadeiras velhas, etc.) até 01 

m³ por dia, por munícipe (20 sacos de rafia ou 12 carrinhos de mão); 

Classificação dos Resíduos Sólidos 

Art. 13.  Utiliza-se neste Regulamento, a classificação quanto à origem dos resíduos sólidos, 

em consonância com a Lei Federal nº 12.305/2012, art. 13, inciso I. 

 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

Art. 14.  O Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos é 

composto pelas atividades de: 

XXVI. Coleta, transbordo e transporte dos resíduos de limpeza e manejo 

de resíduos sólidos; 

XXVII. Triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive 

por compostagem, e de disposição final dos rejeitos de limpeza e 

manejo de resíduos sólidos; 

XXVIII. Varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos 

e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

Art. 15.  A Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, no âmbito da competência do poder 

público, abrange as seguintes áreas: 

XXIX. Varrição; 

XXX. Capina e Roçada; 

XXXI. Poda, corte de raízes e supressão de árvores; 

XXXII. Coletas: 

a. Varrição; 

b. Dos serviços de saúde; 

c. Seletiva; 

d. Domiciliar; 

e. De animais mortos; 

f. Da capina e roçada; 

g. Da poda, corte de raízes e supressão de árvores; 

h. De resíduos da construção civil. 

i. De resíduos volumosos.  



MINUTA REGULAÇÃO 

Regulamento Técnico de Manejo dos Resíduos Sólidos no 
Município de Guarulhos 

 

Regulamento Técnico AGRU– RTRS01 
13 

XXXIII. Tratamento: 

a. Resíduo Reciclável; 

b. Resíduo dos Serviços da Saúde; 

XXXIV. Destinação Final e Disposição Final: 

a. Aterro Sanitário; 

b. Outras destinações. 

Art. 16.  Na gestão e gerenciamento dos serviços manejo dos resíduos sólidos, deve ser 

observada a seguinte ordem de prioridade: 

XXXV. Não geração; 

XXXVI. Redução; 

XXXVII. Reutilização; 

XXXVIII. Reciclagem; 

XXXIX. Tratamento dos Resíduos Sólidos;e 

XL. Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Seção III.  Observações 

Art. 17.  Todos os ANEXOS são partes integrantes deste Regulamento.  
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TÍTULO II.  DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

CAPÍTULO I.  DAS COMPETÊNCIAS 

Seção I.  Órgão Gestor 

Art. 18.  Conforme estabelecido pelo art.10º da Lei Federal 12.305/10, a competência pela 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos é do Município, em Guarulhos à SSP – Secretária dos 

Serviços Públicos de Guarulhos - é o órgão responsável por coordenar, executar, operar, explorar, 

conservar, ampliar e melhorar os serviços públicos de manejo resíduos sólidos urbanos. 

Seção II.  Órgãos Responsáveis por cada Tipo de Serviço 

Art. 19.  As responsabilidades pela execução dos serviços relacionados ao Manejo de 

Resíduos Sólidos no Município de Guarulhos estão expostas no quadro a seguir por tipo e órgão da 

administração. 

TIPO DE SERVIÇO (ÁREA) ÓRGÃO RESPONSÁVEL 
Varrição PROGUARU 
Capina e Roçada PROGUARU e SEMA 
Poda, Corte de Raízes e Supressão de Árvores SEMA e DEFESA CIVIL 
Coletas:  

 Varrição SSP 
 Dos serviços de saúde SSP 
 Seletiva SSP 
 Domiciliar SSP 
 De animais mortos SSP e PROGUARU 
 Da capina e roçada SSP e SEMA 
 Da poda, corte de raízes e supressão de 

árvores 
SEMA e DEFESA CIVIL 

 De resíduos da construção civil SSP 
 De Resíduos volumosos SSP 

Tratamento  
 Compostagem SSP e SEMA 
 Resíduo Reciclável SSP 
 Resíduo dos Serviços da Saúde SSP e SS 

Destinação Final e Disposição Final  
 Aterro Sanitário SSP 
 Outras destinações  

A Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, no âmbito da competência do poder público, 
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abrange as seguintes áreas 

 

CAPÍTULO II.  DOS DEVERES E DIREITOS 

Seção I.  Dos Deveres do Órgão Prestador dos Serviços 

Art. 20.  Compete à Entidade Gestora: 

XLI. Garantir a gestão dos resíduos urbanos cuja produção diária não exceda os 

200 litros por gerador, produzidos na sua área geográfica, bem como de 

outros resíduos cuja gestão lhe seja atribuída por lei; 

XLII. Quando ultrapassada a geração de resíduos excedente a 200 litros/ 

dia por GERADOR, o mesmo será classificado como grande 

gerador, devendo a fiscalização da SSP, orientar sobre a 

obrigatoriedade da contratação de empresa para coleta, tratamento 

e destinação final ambientalmente adequada de seus resíduos, 

devendo a mesma mediante notificação informar a empresa 

contratada sobre a finalização da coleta naquele endereço pela 

municipalidade, bem como, a apresentação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, após isso, acompanhar a confirmação 

da contratação, sob pena de incidir em infração administrativa 

passível de multa, de suspensão da atividade em caso de 

reincidência.  

XLIII. Assegurar o encaminhamento adequado dos resíduos que recolhe, ou recebe; 

XLIV. Garantir a qualidade, regularidade e continuidade do serviço, salvo em casos 

fortuitos ou de força maior, que não incluem as greves, sem prejuízo da 

tomada de medidas imediatas para resolver a situação e, em qualquer caso, 

com a obrigação de avisar de imediato os usuários e a AGRU; 

XLV. Assumir a responsabilidade da concepção, construção e exploração do 

sistema de gestão de resíduos urbanos nas componentes técnicas previstas no 

presente regulamento; 

XLVI. Promover a elaboração de planos, estudos e projetos que sejam necessários à 

boa gestão do sistema; 
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XLVII. Manter atualizado o cadastro dos equipamentos e infraestruturas afetas ao 

sistema de gestão de resíduos; 

XLVIII. Promover a instalação, a renovação, o bom estado de funcionamento e 

conservação dos equipamentos de deposição dos resíduos e área envolvente; 

XLIX. Assegurar a limpeza dos equipamentos de deposição dos resíduos e área 

envolvente; 

L. Promover a atualização tecnológica do sistema de gestão de resíduos, 

nomeadamente, quando daí resulte um aumento da eficiência técnica e da 

qualidade ambiental; 

LI. Dispor de serviços de atendimento aos usuários, direcionados para a 

resolução dos seus problemas relacionados com o sistema de gestão de 

resíduos; 

LII. Manter um registro atualizado das reclamações e sugestões dos utilizadores e 

garantir a sua resposta no prazo legal; 

LIII. Prestar informação essencial sobre a sua atividade; 

LIV. Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

LV. Prestar serviços de acordo com as condições e os padrões estabelecidos na 

legislação e no respectivo instrumento de delegação; 

LVI. Resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço. 

LVII. Atender aos usuários com sociabilidade e eficiência; 

LVIII. Cumprir os regulamentos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico do Município de Guarulhos – AGRU, inclusive quanto 

ao atendimento ao usuário; 

LIX. Atender aos pedidos de informações e de esclarecimentos, formulados pela 

Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do 

Município de Guarulhos – AGRU, sobre aspectos relacionados com a 

prestação dos serviços; 

LX. Sujeitar-se à fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico do Município de Guarulhos – AGRU -, bem como 

fornecer as informações econômicas, operacionais, financeiras e contábeis 

que solicitar, no prazo por ela especificado (não inferior a 72 horas); 

LXI. Realizar os investimentos necessários à execução dos planos de expansão, à 

manutenção dos sistemas e à melhoria da qualidade da prestação dos 
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serviços, nos termos da legislação aplicável e do Plano Municipal de Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos; 

LXII. Cumprir o Plano Diretor de Resíduos Sólidos. 

Art. 21.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o 

titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é obrigado a: 

LXIII. Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos; 

LXIV. Estabelecer sistema de coleta seletiva; 

LXV. Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 

retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

LXVI. Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de 

compromisso; 

LXVII. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 

com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto 

produzido; 

LXVIII. Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos. 

Art. 22.  Compete ao titular dos serviços públicos exigir dos Geradores de resíduos sólidos o 

cumprimento de suas obrigações, conforme definido na legislação vigente e na seção seguinte deste 

regulamento. 

Seção II.  Das Responsabilidades do Órgão Prestador dos Serviços 

Art. 23.  O titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

deverá fomentar em âmbito municipal a implantação da Logística Reversa, por acordo setorial ou 

termo de compromisso firmado com o setor empresarial. Nos casos em que o titular do serviço 

público executar a atividade de manejo de resíduos sólidos sob a responsabilidade da iniciativa 

privada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes no sistema de logística reversa será 

devidamente remunerado, na forma previamente acordada entre as partes. 
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TÍTULO III.  DA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

CAPÍTULO I.  ASPECTOS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Seção I.  Objetivo dos Indicadores Adotados 

Art. 24.  Os Indicadores estabelecidos por este Regulamento visam fornecer informações 

quanto ao desempenho e à qualidade dos serviços públicos referentes ao Manejo dos Resíduos 

Sólidos no Município de Guarulhos, cujos objetivos são: 

LXIX. Garantia da defesa aos usuários dos serviços públicos;  

LXX. Universalização dos serviços públicos;  

LXXI. Continuidade desses serviços;  

LXXII. Rapidez no restabelecimento dos serviços; 

LXXIII. Qualidade;  

LXXIV. Redução gradativa dos custos operacionais; 

LXXV. Redução dos desperdícios;  

LXXVI. Melhoria da qualidade do meio ambiente e das condições de vida da 

população. 

Art. 25.  Os dados a serem analisados são anuais e a população urbana e total do município é 

obtida através dos relatórios do IBGE. 

Seção II.  Periodicidade de Avaliação dos Indicadores 

Art. 26.  A periodicidade de avaliação dos Indicadores será observada conforme suas 

características individuais podendo, a critério da AGRU ou necessidades emergentes, ser alterada 

CAPÍTULO II.  INDICADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Seção I.  Cálculos Básicos 

Art. 27.  O total de Agentes Públicos envolvidos no Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 

é dada pela expressão a seguir: 

 ú = ú  + ú  + ó  é  
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Art. 28.  O total de Agentes Contratados é dada pela expressão a seguir: 

 =  +   

Art. 29.  O total de agentes envolvidos no Manejo de Resíduos Sólidos é obtido pela 

seguinte expressão: 

 =  ú +  + ã   

Art. 30.  O total de agentes empregados na coleta de Resíduos Sólidos (mão de obra direta) é 

obtido pela seguinte expressão: 

 = ú  +  + ã   

Art. 31.  O total de agentes envolvidos Indiretamente do manejo de Resíduos Sólidos (mão 

de obra indireta) é obtido pela seguinte expressão: 

 = ú  +   

Seção II.  Taxa “per Capita” de Mão de Obra 

Art. 32.  Este indicador relaciona a quantidade total de trabalhadores envolvidos nos 

serviços de manejo de Resíduos Sólidos (o total de agentes públicos somado a privados e de inclusão 

social) com a população total apontada pelo IBGE(SNIS - IN001). 

  =  

çã   × .          [ .
hab ] 

 

Seção III.  Despesa Média por Agente Alocado no Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Art. 33.  Este indicador relaciona o total de despesa com agentes executores de serviços de 

manejo de resíduos sólidos,com a quantidade total de agentes(SNIS - IN002). 

é     =   

 
    [R$/empregado] 

Seção IV.  Incidência das Despesas com o Manejo de Resíduos 

Sólidos nas Despesas Correntes da Prefeitura 
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Art. 34.  Este indicador relaciona a despesa total da Prefeitura com o Manejo de Resíduos 

Sólidos com a despesa corrente da Prefeitura no ano (SNIS - IN003). 

 
=

    í  ó

  
×     [%] 

Parágrafo único – As despesas com manejo de resíduos sólidos englobam 

a que são realizadas pelos órgãos da prefeitura que 

realizam ações de Manejo de Resíduos Sólidos, isto é, 

as Secretarias de Meio Ambiente e a de Serviços 

Públicos. 

Seção V.  Incidência das Despesas com Empresas Contratadas 

Art. 35.  Este indicador relaciona o total de Despesas com Empresas Contratadas para a 

execução dos serviços de manejo de Resíduos Sólidos com a despesa total da Prefeitura com o 

manejo de Resíduos Sólidosno ano (SNIS - IN004). 

 
=   

   í  ó
×     [%] 

Parágrafo único – As despesas com manejo de resíduos sólidos englobam 

a que são realizadas pelos órgãos da prefeitura que 

realizam ações de Manejo de Resíduos Sólidos, isto é, 

as Secretarias de Meio Ambiente e a de Serviços 

Públicos. 

Seção VI.  Despesa “per capita” com Agentes Públicos Indiretos 

Art. 36.  Este indicador relaciona o total das despesas com agentes empregados na gestãodos 

serviços de manejo Resíduos Sólidos (mão de obra indireta) e a população urbana. 

 =  ú  

çã  [R$/hab] 

Seção VII.  Despesa “per capita” com Manejo de Resíduos Sólidos 

Art. 37.  Este indicador relaciona o total das despesas com agentes (mão de obra indireta) 

acrescida das despesas com contratospara execução de serviços de manejo Resíduos Sólidos e a 

população urbana (adaptado do SNIS - IN006). 
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 =  ú  +   

çã  [R$/hab] 

CAPÍTULO III.  INDICADORES DE COLETA DOMICILAR E PÚBLICA 

Seção I.  Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta de RSD 

Art. 38.  Este indicador relaciona a população atendida pelo serviço de coleta de Resíduos 

Sólidos Domiciliarescom a população total do município indicada pelo IBGE(SNIS–IN015). 

  =
çã  

çã   ×    [%] 

Seção II.  Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta 

Art. 39.  Este indicador relaciona apopulação atendida pelo serviço de coleta de Resíduos 

Domiciliarcom a população urbanado município indicada pelo IBGE(indicador SNIS –IN016). 

 =
çã  
çã   ×      [%] 

Seção III.  Taxa“per capita” daMassa Coletada de Resíduo 

Domiciliar 

Art. 40.  Este indicador relaciona a quantidade total coletada de resíduo domiciliar com a 

população atendida(SNIS –IN022). 

=   

çã       [
Kg

hab /dia] 

Seção IV.  Custo Unitário com aColeta de Resíduos Sólidos 

Art. 41.  Este indicador relaciona as despesas totais com a Coleta de Resíduos Sólidos com a 

quantidade total coletada(SNIS – IN023). 

á   =    í  ó      [
R$
t ] 



MINUTA REGULAÇÃO 

Regulamento Técnico de Manejo dos Resíduos Sólidos no 
Município de Guarulhos 

 

Regulamento Técnico AGRU– RTRS01 
22 

CAPÍTULO IV.  INDICADORES DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL -RCC 

Seção I.  Taxa de Resíduos da Construção Civil em Relação aos Resíduos 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Art. 42.  Este indicador relaciona ototal de resíduos sólidos da construção civil – RCC - 

coletados pela Prefeiturae por empresas por ela contratada com o total coletado de RSU (RSD + 

RPU)(SNIS –IN026). 

/ =   

  
 ×      [%] 

Seção II.  Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduos da Construção 

Civil 

Art. 43.  Este indicador relaciona o total coletado de Resíduo da Construção Civil com a 

população atendida (SNIS – IN029). 

=   

çã        [dia] 

Seção III.  Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduos Volumosos 

Art. 44.  Este indicador relaciona o total coletado de ResíduosVolumoso com a população 

atendida. 

= çã          [dia] 

Seção IV.  Taxa de Resíduos da Construção CivilColetada nos PEV’s 

Art. 45.  Este indicador relacionao total coletado de RCC nos PEV’scom o total coletado no 

município pela prefeitura e/ou empresas contratadas. 

    =     

  
 ×      [%] 
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CAPÍTULO V.  INDICADORES DE COLETA SELETIVADE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SECOS - RSSE 

Seção I.  Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta Seletiva Porta-a-porta 

Art. 46.  Este indicador relacionaapopulação atendida pelo serviço de coleta seletivaporta-a-

porta, LEVs e PEVsde Resíduos Sólidos Secos,executado pela Prefeitura, com a população total do 

município indicada pelo IBGE(SNIS –IN030). 

  =
çã     

çã  ×       [%] 

Seção II.  Taxa de Recuperação nos PEV e LEV 

Art. 47.  Este indicador relaciona a massa total da coleta seletiva recolhida nos PEVs e 

LEVs com o total recolhido no município (exceto matéria orgânica e rejeitos). 

      =       

  
 ×       [%] 

Seção III.  Taxa de Recuperação de Materiais Recicláveis em Relação 

ao RSU 

Art. 48.  Este indicador relaciona a massa total de materiais recicláveis recuperados 

executado pela prefeitura ou por empresas, associações ou cooperativas contratadas por ela, (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) com o total coletado de RSU (SNIS – IN031). 

á  = á  

  
 ×        [%] 

Seção IV.  Taxa “per capita” de Recuperação de Materiais Recicláveis 

Art. 49.  Este indicador relacionaa massa total de materiais recuperados recicláveis (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) com apopulação total do município indicada pelo IBGE(SNIS –IN032). 

çã = á  

çã   × .        [
Kg

hab] 
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Seção V.  Taxa de Material Recolhido de RSSE em Relação ao RSD 

Art. 50.  Este indicador relacionaa massa total coletada de resíduos sólidos secos pela coleta 

seletiva (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total coletada de RSD(SNIS –

IN053). 

/ =  ×           [%] 

Seção VI.  Taxa “per capita” Coleta Seletiva 

Art. 51.  Este indicador relacionaototal da coleta seletiva recolhida (exceto matéria orgânica 

e rejeitos) com apopulação total do município indicada pelo IBGE(SNIS –IN054). 

 =   

çã   × .       [
Kg
hab] 

Seção VII.  Taxa de Cobertura de Coleta Seletiva Solidária 

Art. 52.  Este indicador o percentual de unidades próprias da Prefeitura que participam do 

Programa de Coleta Seletiva Solidária em relação ao total existente (exceto escolas). 

  á =
  ó  

   ó  ×       [%] 

Seção VIII.  MassaRecuperadaTotal de Coleta Seletiva nos Próprios Públicos 

Art. 53.  A massa total recuperada (total de coleta seletiva) nos prédiospróprios públicos será 

utilizada como um indicador. 

Seção IX.  Índice de Catadores OficializadosCadastrados na PMG 

Art. 54.  Este indicador relaciona o total de catadores estimado coméo total Cadastrados na 

PMGoficializado, cooperados ou não, no município. 

 =
 

 ×      [%] 
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Seção X.  Incidência de Papel e Papelão no Total de Material 

Recuperado 

Art. 55.  Este indicador relacionaa Massa Total Coletada de Papel e Papelão com quantidade 

total de materialreciclável recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) recolhida na coleta 

Seletiva(SNIS –IN034). 

  ã =   ã

á  
 ×        [%] 

Seção XI.  Incidência de Plásticos no Total de Material Recuperado 

Art. 56.  Este indicador relaciona aMassa Total Coletada de Plásticos no Total de Material 

Recuperado com ototal de material reciclável recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) 

recolhida na coleta Seletiva(SNIS –IN035). 

á = á

á  
 ×       [%] 

Seção XII.  Incidência de Metais no Total de Material Recuperado 

Art. 57.  Este indicador relaciona aMassa Total Coletada de Metais no Total de Material 

Recuperado com ototal de material reciclável recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) 

recolhida na coleta Seletiva(SNIS –IN038). 

=
á  

 ×       [%] 

Seção XIII.  Incidência de Vidros no Total de Material Recuperado 

Art. 58.  Este indicador relacionaaMassa Total Coletada de Vidros no Total de Material 

Recuperadocompara com ototal de material reciclável recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) 

recolhida na coleta Seletiva(SNIS –IN039). 

=
á  

 ×      [%] 
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Seção XIV.  Incidência de Outros Materiais no Total de Material Recuperado 

Art. 59.  Este indicador relacionaa Massa Total Coletada de Outros Materiais (exceto papel, 

papelão, metais e vidros) no Total de Material Recuperado com o total de material reciclável 

recuperado (exceto matéria orgânica e rejeitos) recolhida na coleta Seletiva(SNIS –IN040). 

 =  

á  
 ×     [%] 

CAPÍTULO VI.  INDICADORES SOBRE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE - 

RSS 

Seção I.  Taxa “per capita” de RSS 

Art. 60.  Este indicador relaciona a Massa Total de Resíduos dos Serviços de Saúde RSS - 

coletados pela Prefeitura ou por empresas por ela contratada em relação à população total do 

município indicada pelo IBGE (SNIS –IN036). Este indicador relacionaa Massa Total Coletadade 

resíduos dos serviços da saúde coletado em relação à população total do município indicada pelo 

IBGE(SNIS –IN036). 

= çã   × .        [
Kg

hab /dia] 

Seção II.  Taxa deRSS ColetadoRelação ao RSU 

Art. 61.  Este indicador relaciona a Massa Total de Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS - 

coletados pela Prefeitura e por empresas por ela contratada em relação à quantidade total coletada de 

RSU (indicador SNIS –IN037). Este indicador relacionaa Massa Total Coletada de Resíduos dos 

Serviços de Saúde – RSS - coletados pela Prefeitura e por empresas por ela contratada em relação à 

quantidade total coletada de RSU(indicador SNIS –IN037). 

/ =  ×       [%] 
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CAPÍTULO VII.  INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E 

ROÇADA 

Seção II.  Taxa de Terceirização dos Varredores 

Art. 62.  Este indicador relaciona o total de trabalhadores contratados, agentes privados, com 

o total de trabalhadores (públicos, privados e frente de trabalho) envolvidos nos de serviços de 

varrição (SNIS - IN041). 

çã   çã =    çã

 çã
 ×     [%] 

 

Seção III.  Taxa de Terceirização da Extensão Varrida 

Art. 63.  Este indicador relaciona a extensão varrida por empresas contratadas com 

aextensãototal varrida (SNIS - IN042). 

ã  =
ã  

ã  
 ×      [%] 

Seção IV.  Taxa de Produtividade da Mão de Obra da Varrição 

Art. 64.  Este indicador relacionao total de agentes empregados na varrição com a extensão 

total varrida(SNIS –IN044). 

  çã =
ã  

 çã
                 [ dia ] 

Seção V.  Custo Unitário do Serviço de Varrição 

Art. 65.  Este indicador relaciona o total de despesas dos agentes empregados de do Serviço 

de Varrição com a extensão total varrida(SNIS - IN043). 

çã = çã

ã  
      [

R$
Km] 

Seção VI.  Taxa de Mão de Obra da Varrição em Relação à 
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População 

Art. 66.  Este indicador relaciona o total de agentes empregados varrição com a população 

total do município (IBGE)(SNIS –IN045). 

çã =  çã

çã  × .         [
empreg.

1.000 hab] 

Seção VII.  Incidência do Custo da Varrição no Custo Total de Manejo 

RSU 

Art. 67.  Este indicador relaciona o indicador relaciona as despesas totais dos agentes 

envolvidos com serviço de varrição com as despesas totais com os agentes envolvidos com o manejo 

de RSU(SNIS –IN046). 

 çã = çã ×        [%] 

Seção VIII.  Incidênciade Agentes na Varrição no Manejo 

Art. 10º.  Este indicador relaciona o total de agentes empregados na varrição com de agentes 

envolvidos com o manejo de RSU(SNIS –IN047). 

çã =  çã

 
×      [%] 

Seção IX.  Extensão “per capita” Varrida 

Art. 68.  Este indicador relaciona a extensão total varrida em relação à população total do 

município indicada pelo IBGE(SNIS –IN048). 

çã =
ã  

çã   × .        [
Km

1.000 hab] 

Seção X.  Taxa “per capita “de Agentes Empregadosnos Serviços de 

Capina e Roçada 
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Art. 69.  Este indicador relaciona o total de agentes envolvidos nos serviços de capina e 

roçada com a população total urbana apontada pelo IBGE(SNIS - IN051). 

  ç =  / ç

çã   × .       [
empreg

1.000 hab] 

CAPÍTULO VIII.  LIMPEZA CORRETIVA 

Quantidade de pontos viciados,cronograma mensal de limpezas corretivas, quantidade coletada em Ton.  
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ANEXO I - GLOSSÁRIO 

IGLA 
DEFINIÇÃO 

iclo de Vida 

Série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 
produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 
disposição final. 

estão Integrada de 
Resíduos Sólidos 

Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para 
os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 
social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

ogística Reversa 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

lano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Documento integrante do processo de licenciamento 
ambiental, que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, no âmbito dos 
estabelecimentos mencionados nesta resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, 
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, 
bem como a proteção à saúde pública. 

ós Consumo 
Em gerenciamento de resíduos sólidos pós-consumo são 

resíduos provenientes do descarte das embalagens pelos consumidores 

eciclagem 

A reciclagem é baseada no reaproveitamento dos materiais 
que compõem os resíduos. A técnica da reciclagem consiste em transformar estes materiais, por 
meio da alteração de suas características físico-químicas, em novos produtos, o que a diferencia da 
reutilização. Considerando as suas características e composição, o resíduo pode ser reciclado para 
ser posteriormente utilizado na fabricação de novos produtos, concebidos com a mesma finalidade 
ou com finalidade distinta da original. 

ecuperação de Energia 

É o processo de captação de energia térmica gerada pela 
queima controlada dos resíduos. A captação de gás metano de aterros sanitários é, exemplo de 
recuperação energética. 

edução na Fonte 

A redução na fonte, também conhecida como “prevenção 
de resíduo”, é definida pela EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América) 
como qualquer mudança no projeto, fabricação, compra ou uso de materiais/produtos, inclusive 
embalagens, de modo a reduzir a sua quantidade ou periculosidade, antes de se tornarem resíduos 
sólidos. Medidas de redução devem ser adotadas no próprio local de geração, tais como a 
residência, o escritório ou a indústria, limitando o uso de materiais e diminuindo a quantidade de 
resíduos gerados 

ejeito 
É à parte para qual não há tecnologia de aproveitamento ou 

viabilidade econômica para tratamento é à parte inaproveitável dos resíduos sólidos 

esponsabilidade 
Compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos 

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e 
à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

esíduos Sólidos 

Conforme a NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT – “Resíduos nos estados sólidos e semi sólidos, que resultem de atividades da 
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 
tecnologia disponível. 

eutilização 

A reutilização é baseada no emprego direto de um resíduo 
com a mesma finalidade para a qual foi originalmente concebido, sem a necessidade de tratamento 
que altere suas características físicas ou químicas. Exemplos são a reutilização das garrafas de vidro, 
“pallets”, barris e tambores recondicionados. 

 
ANEXO I - GLOSSÁRIO (continuação) 

IGLA 
DEFINIÇÃO 
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istema de Disposição 
Final de Resíduos Sólidos 

Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 
normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais adversos. 

istema de Tratamento de 
Resíduos Sólidos 

Conjunto de unidades, processos e procedimentos que 
alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos e conduzem à minimização do 
risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente. 

ransbordo 

Também conhecido como estação de transferência, é o local 
onde caminhões coletores descarregam sua carga em veículos com carrocerias de maior capacidade 
para que, posteriormente, sejam enviadas até o destino final ambientalmente adequado 
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ANEXO II - GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS 
SIGLA DEFINIÇÃO 

A Agente. 

ú   Quantidade total de agentes públicos empregado diretamente no manejo de Resíduos Sólidos 
(mão de obra direta) 

ú   Quantidade total de agentes públicos empregados indiretamente nos serviços de manejo de 
Resíduos (mão de obra indireta) 

ó  é  Quantidade total de agentes públicos envolvido em educação ambiental, mobilização 
social,fiscalização e outros. 

 ú  Quantidade total de agentes públicos envolvido nos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos 

  Quantidade total de agentes contratados empregado no diretamente no serviço de Coleta de 
Resíduos (mão de obra direta) 

  Quantidade total de agentes contratados empregados indiretamente nos serviços de Coleta de 
Resíduos (mão de obra indireta) 

  Quantidade total de agentes contratados envolvidos nos serviços de Manejo de Resíduos 

ã   Quantidade total de pessoas envolvidas nos serviços de manejo de Resíduos conforme 
estabelecido em programas sociais (ex. bolsistas, catadores autônomos, cooperativas, etc.) 

  Quantidade total de agentes envolvidos no Manejo de Resíduos Sólidos. 

  Quantidade total de agentes empregado no diretamente no serviço de Coleta de Resíduos (mão 
de obra direta). 

  Quantidade total de agentes empregados indiretamente nos serviços de Coleta de Resíduos 
(mão de obra indireta). 

 çã  Quantidade Total de agentes (públicos, contratados e de programas de inclusão social) 
empregados Serviço de Varrição. 

 / ç  Quantidade Total de agentes (públicos, contratados e de programas de inclusão social) 
empregados Serviço de capina e roçada. 

D Despesas 
 ú  Despesa total com agentes públicos empregados no manejo dos resíduos sólidos. 

 ú   Despesa total com agentes públicos empregados na gestão dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos (mão de obra direta). 

   Despesa total corrente da Prefeitura. 

   Despesas com empresas contratadas para a execução dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos. 

   í  ó  Despesa total da Prefeitura com o manejo de resíduos sólidos. 
   Despesa total com agentes executores de serviços manejo dos resíduos sólidos. 

M Massa 
   Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos 
   Massa Total de RCC coletada pela Prefeitura e por empresas por ela contratada. 
   Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos Urbanos 
     Massa Total Coletada de RCC nos PEVs 

 Massa Total Coletada de Resíduos Volumosos 
  Massa Total Coletada de Outros Materiais (exceto papel, papelão, metais e vidros) 

á   Massa Total de Resíduos Recicláveis Recuperados 
   Massa Total Coletada Seletiva de Resíduos Sólidos Secos 
çã   População total atendida no município 
çã   População total do município - Fonte: IBGE 
çã   População urbana do município - Fonte: IBGE 

RCC Resíduo da Construção Civil e da Demolição 
RSSE Resíduo Sólido Seco 
RSD Resíduo Sólido Domiciliar 
RPU Resíduo Sólido Público 

RSU Resíduo Sólido Urbano – são os resíduos sólidos domiciliares acrescidos aos resíduos sólidos 
públicos (RSD + RPU). 

RSS Resíduo dos Serviços de Saúde 
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ANEXO III - CÁLCULOS BÁSICOS 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE 

 ú  Agentes Públicos  ú = ú  + ú  + ó  é  nº agentes 
  Agentes Contratados  =  +   nº agentes 
  Total de Agentes Envolvidos no Manejo de Resíduos Sólidos  =  ú +  + ã   nº agentes 
  Total de Agentes Empregados na Coleta de Resíduos Sólidos  = ú  +  + ã   nº agentes 
  Total de Agentes Envolvidos Indiretamente de Resíduos Sólidos  = ú  +   nº agentes 

    í  ó  Total de Despesas com Manejo dos Resíduos Sólidos     í  ó =   ú +     R$ 

ANEXO IV - INDICADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

   
Taxa de Empregados em Relação à População 
Urbana   =  

çã   × .  Empreg./ 1.000 hab SNIS - IN001 

é      
Despesa Média por Agente Alocado no Manejo de 
Resíduos Sólidos é     =   

 
 R$/empreg. SNIS - IN002 

 
 Incidência das Despesas com o Manejo de Resíduos 

Sólidos nas Despesas Correntes da Prefeitura  
=

    í  ó

  
×  % SNIS - IN003 

 
 Incidência das Despesas com Empresas Contratadas 

 
=   

   í  ó
×  % SNIS - IN004 

  Despesa “per capita” com Agente Públicos  =  ú  

çã   R$/hab  

  
Despesa “per capita” com Manejo de Resíduos 
Sólidos 

 

=  ú  +   

çã   
R$/hab SNIS - IN006 

(adaptado) 
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ANEXO V - INDICADORES DE COLETA DOMICILAR E PÚBLICA 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

   Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta de RSD 
  

=
çã  

çã   ×  
% SNIS – IN015 

  Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta  =
çã  
çã   ×    % SNIS – IN016 

 Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduo Domiciliar - RSD =   

çã   Kg/hab/dia SNIS - IN022 

á    Custo Unitário do Coleta de Resíduos Sólidos á   =    í  ó  R$/t SNIS - IN023 

ANEXO VI - INDICADORES DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

/  
Taxa de Resíduos da Construção Civil em Relação aos Resíduos 
Sólidos Urbanos / =   

  
 ×  % SNIS - IN026 

 Taxa “per capita” da Massa Coletada de RCC =   

çã  Kg/hab/dia SNIS - IN029 

 Taxa “per capita” da Massa Coletada de Resíduos Volumosos =   

çã   Kg/hab/dia  

     Taxa de Resíduos da Construção Civil Coletada nos PEV’s     =     

  
 ×  % --- 

ANEXO VII - INDICADORES DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE - RSS 
INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

PCRSS Taxa “per capita” de RSS = çã   × .  Kg/hab/dia SNIS - IN036 

TRSS/RSU 
Taxa de RSS Coletado em Relação ao 
RSU / =  ×  % SNIS - IN037 
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ANEXO VIII - INDICADORES DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS - RSSE 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDAD
E Obs. 

   
Taxa de Cobertura do Serviço de Coleta Seletiva 
Porta-a-porta de Resíduos Sólidos Secos 

  

=
çã     

çã   ×  % SNIS - IN030 

á   
Taxa de Recuperação de Materiais Recicláveis 
em Relação ao RSU á  = á  

  
 ×  % SNIS -IN 031 

çã  
Taxa “per capita” Recuperação de Materiais 
Recicláveis pela Coleta Seletiva çã = á  

çã   × .  Kg/hab SNIS - IN032 

/  
Taxa de Material Recolhido de RSSE em Relação 
ao RSD / =   

  
 ×  % SNIS - IN053 

  Taxa “per capita” Coleta Seletiva  =   

çã   × .  Kg/hab SNIS - IN054 

  á  Taxa de Cobertura de Coleta Seletiva Solidária   á =
  ó  

   ó  ×  % --- 

   ó  Massa Total Recuperada nos Prédios Próprios 
Públicos --- Kg --- 

       Taxa de Recuperação nos PEV e LEV       =       

  
 ×  % --- 

  Índice de Catadores Oficializados  =
 

 ×  % -- 

  ã  
Incidência de Papel e Papelão no Total de 
Material Recuperado   ã =   ã

á  
 ×  % SNIS - IN034 

á  
Incidência de Plásticos no Total de Material 
Recuperado á = á

á  
 ×  % SNIS - IN035 

 
Incidência de Metais no Total de Material 
Recuperado 

=
á  

 ×  % SNIS - IN038 

 
Incidência de Vidros no Total de Material 
Recuperado 

=
á  

 ×  % SNIS - IN039 

  
Incidência de Outros Materiais no Total de 
Material Recuperado  =  

á  
 ×  % SNIS - I040 
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ANEXO IX - INDICADORES DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E ROÇADA 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

çã   çã  Taxa de Terceirização dos Varredores çã   çã =    çã

 çã
 ×  % SNIS- 

IN041 

ã   Taxa de Terceirização da Extensão Varrida ã  =
ã  

ã  
 ×  % SNIS- 

IN042 

çã  Custo Unitário do Serviço de Varrição çã = çã

ã  
 R$/Km SNIS- 

IN043 

  çã  Taxa de Produtividade da Mão de Obra da Varrição   çã =
ã  

 çã
 Km/empr./dia SNIS- 

IN044 

     

çã  
Taxa de Mão de Obra da Varrição em Relação à 
População Urbana çã =  çã

çã × .  
Empreg./1000h

ab 
SNIS- 
IN045 

 çã  
Incidência do Custo da Varrição no Custo Total de 
Manejo RSU  çã = çã ×   % SNIS- 

IN046 

çã  
Incidência entre Agentes Empregados na Varriçãono 
Manejo çã =  çã

 
×   % SNIS- 

IN047 

çã  Extensão “per capita” Varrida çã =
ã  

çã   × .  Km/1.000hab SNIS- 
IN048 

  ç  
Taxa “per capita “de Agentes Empregados nos 
Serviços de Capina/Roçada   ç =  / ç

çã   × .  Emp./1000hab SNIS- 
IN051 

 

 



 

 

 

 

Processo nº 19/2014-AGRU 
 

R E S O L U Ç Ã O nº 004 de 28 de agosto de 2015. 
 

Dispõe sobre: a aprovação do “Regulamento Técnico dos Serviços Públicos de 
Manejo de Águas Pluviais no Município de Guarulhos”. 
 

 

O CONSELHO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS-AGRU, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 14 da Lei Municipal nº 7.102 de 20 de 
dezembro de 2012 alterada pela Lei Municipal nº 7.124/2013, aprova a seguinte 
RESOLUÇÃO: 

Artigo 1º - Fica aprovado o Regulamento Técnico dos Serviços Públicos de Manejo de Águas 
Pluviais no Município de Guarulhos. 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

Eng.º Plínio Tomaz 
Presidente do Conselho e 

Diretor Presidente da AGRU 
 

 

Registrada na Diretoria Administrativo-Financeira da Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de 
costume em três de julho de dois mil e quinze. 

Márcio Augusto Correia Barbosa 
Diretor Administrativo-Financeiro da AGRU 

 



 

2 

 

Autarquia Municipal – Lei Municipal nº 7.102 /12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamento Técnico dos Serviços Públicos de 
Manejo das Águas Pluviais do Município de Guarulhos 
 
 

Regulamento Técnico AGRU– RTAP E01 

agosto/15 – Rev. 10 



 

3 

 

Regulamento Técnico dos Serviços Públicos de Manejo das Águas Pluviais 

do Município de Guarulhos 

 
TÍTULO I.                                                                                                        

DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES, PRINCÍPIOS E DEFINIÇÕES  

 

Art. 1º.  O Manejo de Águas Pluviais compreende:  

I. Quantidade; 

II. Qualidade; 

III. Ecossistema aquático. 

Art. 2º.   O objetivo do Manejo de Águas Pluviais é a proteção do homem, evitando perdas humanas e materiais 

com as enchentes e melhorando a qualidade dos cursos de água, preservando o ecossistema aquático. 

Art. 3º.  Todos os ANEXOS são partes integrantes deste Regulamento 

 

CAPÍTULO I.                                                                                                                                                                          

DOS OBJETIVOS DO REGULAMENTO 

Seção I.                                                                                                                                                                     

Objetivos Gerais 

Art. 4º.  O presente regulamento tem por objetivo definir e disciplinar os critérios a serem aplicados, bem como 

estabelecer as disposições relativas às condições técnicas da prestação dos Serviços Públicos de Manejo de 

Águas Pluviais no Município de Guarulhos, prestados pela Secretaria de Obras do Município de Guarulhos, 

Secretaria de Serviços Públicos e demais Secretarias com atividades afins, isto é, os órgãos responsáveis pela 

prestação dos mesmos de forma direta ou através de empresas contratadas, e as relações entre a os 

Munícipes, com mediação da Agencia Reguladora de Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de 

Guarulhos – AGRU – sob a égide da Lei 7.102 /12. 

Art. 5º.  A prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS tem como metas: 

I. A satisfação dos Munícipes;  

II. A melhoria contínua do serviço;  

III. O atendimento dos interesses da sociedade;  

IV. A proteção do meio ambiente; e 

V. A busca permanente pela eficiência. 
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Seção II.                                                                                                                               

Objetivos Específicos 

Art. 6º.   O Objetivo específico deste Regulamento é garantir o pleno atendimento do Plano Diretor de 

Drenagem - PDD. 

Art. 7º.  O presente regulamento tem por Objetivos Específicos avaliar e monitorar o padrão de qualidade dos 

Serviços Públicos de Manejo de Águas Pluviais no Município de Guarulhos, com ênfase nos seguintes itens: 

I. Atendimento de toda população urbana do município com sistema de drenagem de águas 

pluviais; 

II. Minimização ou eliminação sempre que possível dos impactos originados pelas enchentes; 

III. Busca por alternativas para atendimento aos objetivos estabelecidos no plano com menor 

custo e impacto ambiental; 

IV. Inclusão dos conceitos de detenção e infiltração das águas pluviais; 

V. Implantação de um sistema de gerenciamento e controle das ações do plano; 

VI. Busca por alternativas para atendimento aos objetivos estabelecidos no plano, com menor 

custo e impacto ambiental. 

Art. 8º.  Fazer cumprir o Plano Diretor de Drenagem, ao detectar, através análise e monitoramento dos dados e 

ações implantadas pelos Órgãos responsáveis pela execução, o seu não cumprimento. 

 

CAPÍTULO II.                                                                                                                                           

DOS PRINCÍPIOS, OBRIGAÇÕES, E DIRETRIZES 

Seção I.                                                                                                                                                                       

Princípios da Gestão 

Art. 9º.  A prestação dos Serviços Públicos de Manejo de Águas Pluviais obedece aos seguintes princípios: 

I. Princípio da universalidade e da igualdade de acesso; 

II. Princípio da qualidade, da continuidade e da continuidade do serviço prestado e da proteção 

dos interesses dos usuários; 

III. Princípio da transparência na prestação do serviço; 

IV. Princípio da proteção da saúde pública e do ambiente; 

V. Princípio da garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos recursos afetos, 

respondendo à evolução das exigências técnicas e às melhores técnicas ambientais disponíveis; 

VI. Princípio da promoção da solidariedade econômica e social, do correto ordenamento do 

território e do desenvolvimento regional. 

Seção II.                                                                                                                                                                

Obrigações 

Art. 10.  Impõe-se a obrigação da prestação de serviço adequado ao prestador do serviço público.  

Parágrafo único - Para efeito desta regulamentação são adotadas as seguintes definições:  
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I. Serviço adequado: é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; 

II. Regularidade: nível de conformidade com as regras estabelecidas nos instrumentos de 

regulação; 

III. Continuidade: condição de prestação de serviço contínuo, sem interrupção, exceto nas 

situações previstas em lei e neste Regulamento da Prestação do Serviço; 

IV. Eficiência: exercício das atividades necessárias à prestação do serviço público, buscando a 

obtenção do efeito desejado, no tempo planejado e com o menor encargo possível para o usuário; 

V. Segurança: utilização de todas as medidas possíveis para a redução ou ausência dos riscos de 

danos materiais e morais para os usuários e não usuários, em condições econômicas factíveis; 

VI. Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua 

conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Adoção de métodos, técnicas e processos 

que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

VII. Generalidade: universalidade no oferecimento e acesso do serviço e isonomia de tratamento 

aos usuários no direito ao atendimento; 

VIII. Cortesia: grau de civilidade com que os usuários são atendidos pelo prestador do serviço. 

 

Seção III.                                                                                                                                                                  

Diretrizes 

Art. 11.  Os SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS devem ser prestados com observância 

às seguintes diretrizes:  

I. Integralidade, nos termos da legislação em vigor;  

II. Prestação adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente;  

III. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate 

à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais os Serviços Públicos de 

Manejo de Águas Pluviais sejam fatores determinantes;  

IV. Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados;  

V. Controle social e Integração social. 

Parágrafo único -A AGRU definirá as condições objetivas de verificação da prestação do serviço 

adequado, estabelecendo critérios indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 

qualidade dos Serviços Públicos de Manejo de Águas Pluviais. 
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Seção IV.                                                                                                                                           

Gestão Voltada para o Desenvolvimento Sustentável 

Art. 12.  Os resíduos sólidos gerados pelos Serviços Públicos de Manejo de Águas Pluviais devem ser 

geridos com vistas ao desenvolvimento sustentável, com o envolvimento de toda a sociedade, em 

conformidade com a gestão dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos. 

 

Seção V.                                                                                                                                                                                  

A Quem se Aplica este Regulamento 

Art. 13.  Como o Manejo de Águas Pluviais representa um problema ambiental, social e econômico, a 

responsabilidade cabe a todos, portanto este regulamento aplica-se aos titulares dos Serviços Públicos de 

Manejo de Águas Pluviais e, no que couber, aos dos Serviços de Manejo dos Resíduos Sólidos de maneira direta 

ou indireta. 

 

CAPÍTULO III.                                                                                                                                                          

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Art. 14.  A verificação do atendimento aos requisitos previstos é realizada através de indicadores que 

identificam de maneira precisa se o serviço prestado atende às condições fixadas.  

Art. 15.  Devido aos indicadores de desempenho do sistema de drenagem apresentar grande 

potencialidade para auxiliar no processo de gestão e manejo das águas pluviais urbanas, os mesmos devem ser 

utilizados como instrumento de análises do comportamento do sistema de drenagem, possibilitando o 

planejamento e execução de ações, o monitoramento das condições urbanas e sociais, assim como o 

acompanhamento de Programas de Drenagem por bacia hidrográfica. 

Art. 16.  De forma a potencializar os objetivos específicos destacados o acompanhamento das 

atividades, serviços e obras, os indicadores que permitam uma avaliação simples e objetiva, do desempenho 

dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e dos serviços de drenagem e manejo de águas 

pluviais conjuntamente. 

Art. 17.  Os indicadores de desempenho foram propostos para avaliar os seguintes campos de análise: 

I. Estratégico - indicam os efeitos da ação dos tomadores de decisão e as suas causas a nível 

organizacional; 

II. Operacional - fornecem informações sobre a cobertura dos serviços prestados; 

III. Grau de permeabilidade do solo – informam as modificações do ambiente urbano devido ao 

processo de urbanização; 

IV. Gestão da drenagem urbana - poderá ser avaliada a partir da percepção do usuário sobre a 

qualidade dos serviços de drenagem, da existência de programas de drenagem e do cadastro da rede 

existente; 
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V. Abrangência do sistema de drenagem - avalia os avanços obtidos através da implantação e 

cobertura do sistema; 

VI. Avaliação do serviço de drenagem pluvial – indica a situação dos serviços de inspeção, limpeza 

e manutenção dos elementos do sistema; 

VII. Gestão de eventos hidrológicos extremos - avalia a ocorrência dos pontos de inundação e a 

existência de estações de monitoramento do sistema de drenagem; 

VIII. Interferências à eficácia do sistema de drenagem - avalia as interferências sobre o sistema de 

drenagem em virtude de outros setores do sistema de saneamento; 

IX. Aplicação de novas tecnologias - considera a implantação de tecnologias avançadas para o 

sistema de drenagem; 

X. Salubridade ambiental – fornece informações dos impactos sobre a qualidade da água dos 

corpos receptores e da população devido às interferências do sistema de drenagem. 

Art. 18.  Os incisos V e V da Seção II – Obrigações – são entendidos como princípios que devem nortear 

a atuação do prestador do serviço, não sendo expressos através de indicadores.  

§. 1º. O prestador deve se utilizar de técnicas e equipamentos modernos e tecnologicamente avançados, 

buscando um nível de qualidade elevado e obtenção de melhores resultados qualitativos ou quantitativos no 

serviço prestado.  

§. 2º. No que se refere ao inciso V da Seção II – Obrigações – o prestador deve sempre considerar no 

desenvolvimento do seu serviço, os requisitos técnicos de segurança estabelecidos nas normas brasileiras e 

internacionais, se for o caso, visando à redução ou ausência dos riscos de danos materiais e morais para a 

população e ambientais 

Art. 19.  O serviço será considerado adequado se atender às condições estabelecidas no detalhamento 

dos indicadores definidos nos capítulos que se seguem.  

Art. 20.  Compete a AGRU através do instrumento de regulação e o Plano Diretor de Drenagem, fixar 

em conjunto com os órgãos prestadores do serviço as metas para atendimento adequado, especificados neste 

regulamento. 

 

CAPÍTULO IV.                                                                                                                                                          

FORNECIMENTO DE DADOS 

Art. 21.  Os dados relativos aos indicadores definidos por este regulamento deverão ser fornecidos em 

meio digital pelo Órgão Operador e Gestor do serviço à AGRU, até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao mês 

de referência, exceto aqueles cuja periodicidade de obtenção for anual. 

Parágrafo único. O não atendimento ao prazo acima estipulado acarretará a aplicação de multa no 

valor equivalente a 100 UFG´s (Unidades Fiscais de Guarulhos), dobrando seu valor a cada reincidência. 
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TÍTULO II.                                                                                                                                                                                

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

CAPÍTULO I.                                                                                                               

DA COMPETENCIA 

Seção I.                                                                                                

Órgão Gestor 

Art. 22.  No Município de Guarulhos as responsabilidades relativas ao Manejo de Águas Pluviais no 

Município, são de competência dos seguintes órgãos: 

I. Secretária Obras - é o órgão responsável por coordenar, ampliar e melhorar os serviços 

públicos de manejo das águas pluviais urbanas; 

II. Secretaria de Serviços Públicos - é o órgão responsável operar, manter, conservar os serviços 

públicos de manejo das águas pluviais urbanas. 

 

CAPÍTULO II.                                                                                                                  

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

Seção I.                                                                                                                            

Dos Deveres do Órgão Prestador dos Serviços 

Art. 23.  A Secretaria de Obras é a responsável pela Gestão do Manejo das Águas Pluviais no município 

de Guarulhos, podendo a mesma prestar os serviços de forma direta ou indireta, competindo a ela: 

I. Assumir a responsabilidade da concepção, construção e exploração do sistema de Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas observando os componentes técnicos previstos no presente regulamento; 

II. Promover a elaboração de planos, estudos e projetos que sejam necessários à boa gestão do 

sistema; 

III. Garantir a gestão do Serviço de Manejo de Águas Pluviais; 

IV. Manter atualizado o cadastro dos equipamentos e infraestruturas afetas ao sistema; 

V. Promover a atualização tecnológica do sistema de gestão, nomeadamente, quando daí resulte 

um aumento da eficiência técnica e da qualidade ambiental; 

VI. Cumprir e realizar os investimentos necessários à execução dos planos de expansão dos 

sistemas e à melhoria da qualidade da prestação dos serviços, nos termos da legislação aplicável e do 

Plano Diretor de Drenagem; 

VII. Cumprir os regulamentos da AGRU, inclusive quanto ao atendimento ao usuário. 

Parágrafo único – O arquivo técnico, cadastro técnico, do sistema de drenagem deverá 

observar os seguintes itens: 

a) Ser composto por todos os documentos de projeto e construção, incluindo 

memoriais descritivos, memoriais de cálculo, desenhos e especificações técnicas; 
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b) Conter o registro de todos os componentes e sistemas abrangidos pelo 

programa de manutenção, incluindo identificação, descrição e localização; 

c) Permanentemente atualizados, refletindo fielmente todas as modificações e 

complementações realizadas ao longo da vida útil do sistema de drenagem. 

Art. 24.  A Secretaria de Serviços Públicos é a responsável pela Operação e Manutenção do Manejo das 

Águas Pluviais no município de Guarulhos, podendo a mesma prestar os serviços de forma direta ou indireta, 

competindo a ela: 

I. Anualmente elaborar uma Programação de Manutenção e Limpeza do Sistema Drenagem 

englobando todo o município de Guarulhos; 

II. Assegurar o encaminhamento adequado dos resíduos que recolhe oriundo da limpeza do 

Sistema de Drenagem Urbana e da Limpeza de rios e córregos; 

III. Garantir a qualidade, regularidade e continuidade do serviço, salvo em casos fortuitos ou de 

força maior, que não incluem as greves, sem prejuízo da tomada de medidas imediatas para resolver a 

situação e, em qualquer caso, com a obrigação de avisar de imediato a AGRU; 

IV. Dispor de serviços de atendimento aos usuários, direcionados para a resolução dos seus 

problemas relacionados com o sistema de manejo de águas pluviais; 

V. Manter um registro atualizado das reclamações e sugestões dos usuários e garantir a sua 

resposta no prazo legal; 

VI. Prestar informação essencial sobre a sua atividade; 

VII. Prestar serviços de acordo com as condições e os padrões estabelecidos na legislação e no 

respectivo instrumento de delegação; 

VIII. Resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço. 

IX. Atender aos usuários com sociabilidade e eficiência; 

X. Elaborar, apresentar e entregar à AGRU, Planejamento de Gerenciamento do Sistema de 

Manejo de Águas Pluviais, definindo as estratégias de operação, manutenção e investimentos; 

XI. Cumprir os regulamentos da AGRU, inclusive quanto ao atendimento ao usuário; 

XII. Cumprir e realizar os investimentos necessários à execução dos planos de manutenção dos 

sistemas e à melhoria da qualidade da prestação dos serviços, nos termos da legislação aplicável e do 

Plano Diretor de Drenagem; 

XIII. Informar e fornecer dados referentes a alterações cadastrais no sistema de drenagem, sempre 

que ocorrem intervenções de manutenção que que venha a alterar a instalação existente, à Secretaria 

de Obras. 

Art. 25.  As Secretaria ou órgãos que venham a realizar, de forma direta ou indireta, alguma atividade 

diretamente relacionada ao Sistema de Manejo de Águas Pluviais, as quais competem as Secretarias de Obras 

e/ou a Secretaria de Serviços Públicos, devem observar os seguintes aspectos: 

I. Atender as diretrizes da Secretaria responsável pelo serviço ou obra que está realizando; 



 

10 

II. Atender a este regulamento. 

Art. 26.  É dever do titular dos serviços públicos de manejo das águas pluviais o cumprimento de suas 

obrigações em relação ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, conforme definido na 

legislação vigente e neste regulamento, no que couber, quanto aos resíduos sólidos gerados na limpeza e 

manutenção do sistema de drenagem e limpeza dos rios e córregos. 

§. 1º. Os resíduos citados no “caput” deste artigo devem sofrer disposição ambientalmente adequada. 

§. 2º. Os resíduos sólidos compostos por materiais potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis devem ser 

encaminhados ao setor municipal responsável pelo manejo de resíduos sólidos, em condições definidas por 

este setor. 

§. 3º. O não atendimento ao estipulado acarretará a aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFG´s 

(Unidades Fiscais de Guarulhos) por tonelada de resíduo, dobrando seu valor a cada reincidência. 

Seção II.                                                                                                                                                                         

Proibições na Prestação dos Serviços 

Art. 27.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou Disposição Final de resíduos sólidos ou 

rejeitos, oriundos serviços de limpeza e manutenção do sistema de drenagem e limpeza dos rios e córregos:  

I. Lançar em corpos hídricos; 

II. Queimar a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa 

finalidade; 

III. Deposição em logradouros públicos, margens de rio e córregos, ainda que em caráter 

temporário. 

IV. Utilizar terrenos públicos ou privados para descarga ou armazenamento de resíduos sólidos ou 

qualquer substância que possa ser prejudicial ao meio ambiente ou possa constituir perigo de incêndio. 

V. Deixar derramar na via pública quaisquer materiais, oriundos limpeza e manutenção do 

sistema de drenagem e limpeza dos rios e córregos, transportados em veículos próprios ou 

terceirizados. 

VI. Despejar carga de veículos na via pública com prejuízo para a limpeza urbana, e deixar por 

limpar resíduos provenientes de cargas e descargas dos mesmos. 

TÍTULO III.                                                                                                                                                              

DO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

CAPÍTULO I.                                                                                                                                                                     

DIRETRIZES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

Seção I.                                                                                                                                                                     

Introdução 

Art. 28.  As diretrizes para operação e manutenção da micro e macrodrenagem compreendem um 

conjunto de rotinas que deverão ser incorporadas em um Sistema de Informações de Drenagem Urbana. 
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Art. 29.  A Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela Operação e Manutenção do Sistema de 

Manejo das Águas Pluviais, deve elaborar anualmente um Plano de Conservação e Manutenção do Sistema de 

Drenagem – PCMD – e encaminhá-lo para a AGRU em no máximo 3(três) meses antes do ano de sua aplicação. 

Parágrafo único. O não atendimento a este artigo acarretará a aplicação de multa no valor equivalente 

a 1.000 UFG´s (Unidades Fiscais de Guarulhos). 

 

Seção II.                                                                                                                                                       

Diretrizes do Plano de Conservação e Manutenção - PCDM 

Art. 30.  O Plano de Conservação e Manutenção do Sistema de Drenagem – PCMD– deve contemplar os 

serviços de conservação e manutenção, contendo às atividades de inspeção, limpeza e reparos dos 

componentes do sistema de drenagem, com cronograma de ações baseado em rotinas e procedimentos 

periodicamente aplicados nos equipamentos do sistema. 

Art. 31.  Este Regulamento define um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas para a efetivação 

das metas previstas pelo sistema de manutenção da drenagem urbana do Município, tais como: 

I. Deverá ser composto por um conjunto de atividades que visem à preservação do desempenho, 

da segurança e da confiabilidade dos componentes do sistema de drenagem, de forma a prolongar a 

sua vida útil e reduzir os custos de manutenção; 

II. O plano de manutenção será configurado pelos seguintes pontos essenciais: organização da 

área de manutenção, arquivo técnico e cadastro dos componentes do sistema de drenagem e 

programa de manutenção; 

III. A forma de organização do programa de manutenção será compatível com o porte e 

complexidade do sistema de drenagem de cada região; 

IV. A gestão do sistema de manutenção deverá compreender a manutenção do arquivo técnico e 

cadastro dos componentes do sistema de águas pluviais e elaboração do programa de manutenção; 

V. Os procedimentos e rotinas de manutenção deverão ser continuamente avaliados e ajustados, 

de modo a permanecerem sempre atualizados e consistentes com as necessidades e experiência 

adquirida na gestão do Sistema de Manutenção. 

 

Art. 32.  O Plano de Manutenção deve ser estabelecido considerando algumas funções básicas, 

conforme apresentadas a seguir: 

I. Gerenciar: 

a) Estabelecer políticas de manutenção; 

b) Elaborar plano estratégico global da manutenção; 

c) Estabelecer diretrizes, metas, prioridades e níveis de eficiência; 

d) Sugerir medidas administrativas; 
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e) Avaliar desempenho e propor ajustes que garantam a melhoria do desempenho do 

sistema; 

f) Garantir e apresentar resultados estabelecidos no planejamento; 

g) Fazer cumprir normas e procedimentos do programa de manutenção. 

II. Planejar: 

a) Estabelecer metas de trabalho para o período; 

b) Desenvolver o plano de trabalho para a consecução das metas estabelecidas; 

c) Analisar e identificar serviços passíveis de planejamento; 

d) Estudar e estabelecer métodos e processos de planejamento; 

e) Definir sequências e períodos de intervenção; 

f) Definir parâmetros de gestão da manutenção; 

g) Propor métodos, parâmetros e orientação para elaboração da programação; 

h) Avaliar relatórios gerenciais de modo a aprimorar continuamente os processos e 

métodos de planejamento. 

III. Programar: 

a) Elaborar e priorizar relação de serviços a executar; 

b) Alocar recursos; 

c) Programar os serviços de manutenção. 

IV. Executar: 

a) Cumprir normas, procedimentos e rotinas de manutenção; 

b) Viabilizar recursos para os serviços; 

c) Alocar/distribuir recursos necessários para a execução dos serviços; 

d) Executar os serviços programados; 

e) Garantir a qualidade de execução; 

f) Analisar a necessidade de troca ou substituição dos componentes do sistema de 

drenagem; 

g) Registrar dados técnicos de execução; 

h) Detectar/analisar a origem de eventuais falhas ou defeitos; 

i) Emitir as ordens de manutenção não programadas. 

V. Controle da Manutenção: 

a) Manter acervo técnico atualizado; 

b) Analisar dados de manutenção; 

c) Apresentar relatórios gerenciais de manutenção; 

d) Divulgar indicadores de desempenho do sistema de drenagem e manejo das águas 

pluviais. 

VI. Inspecionar: 
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a) Realizar inspeção, identificando falhas e defeitos; 

b) Definir necessidades de intervenção; 

c) Identificar e comunicar falhas de evidências à execução; 

d) Fornecer subsídios quantitativos para estudos de desempenho e confiabilidade de 

equipamentos. 

 

CAPÍTULO II.                                                                                                                                                                                

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Seção I.                                                                                                                                                               

Procedimentos e Rotinas 

Art. 33.  Deve ser mantido procedimento de Rotina de conservação do sistema de drenagem do 

município. 

Art. 34.  A Secretaria de Obras deve executar o definido Plano Diretor de Drenagem. 

Art. 35.  Os procedimentos e rotinas de serviços, dentre os quais estão inspeção, limpeza e 

manutenção, devem ser aplicados aos seguintes componentes: 

I. Sarjetas; 

II. Bocas de lobo, bueiros e galerias; 

III. Canais abertos e fechados; 

IV. Reservatórios de armazenamento; 

V. Equipamentos eletromecânicos: bombas, painéis eletrônicos, tubulações, comportas, etc. 

Art. 36.  As estruturas do sistema de drenagem que devem ser submetidas à Inspeção, Limpeza e 

Manutenção devem seguir as rotinas e frequência mínima de execução das atividades apresentadas nos 

anexos. 

Seção II.                                                                                                                    

Sistema de Drenagem Inicial - Bueiros e Bocas de Lobo 

Art. 37.  A limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo devem ser executadas com periodicidade 

diferenciada nos períodos secos e chuvosos. 

Parágrafo único - Antes do início do período chuvoso o sistema de drenagem inicial deve estar completamente 

livre de obstruções ou interferências. 

Seção III.                                                                                                          

Sistema de Macrodrenagem 

Art. 38.  O sistema de macrodrenagem urbana do Município composto por canais, equipamentos 

hidromecânicos, reservatórios e estruturas hidráulicas em parques. 

Art. 39.  O serviço de manutenção deve manter o sistema de drenagem em condições de receber, 

conduzir, armazenar e tratar as águas pluviais a qualquer momento, reduzindo assim os riscos de falha e, 

consequentemente, os riscos de inundação e da poluição hídrica na sua área de influência. 
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Seção IV.                                                                                                                                                                       

Limpeza de Rios e Córregos 

Art. 40.  O serviço de limpeza de Rios e Córregos deve manter o sistema de drenagem em condições de 

receber e conduzir as águas pluviais a qualquer momento, reduzindo assim os riscos de falha e, 

consequentemente, os riscos de inundação e da poluição hídrica na sua área de influência. 

Seção V.                                                                                                                                             

Acondicionamento e Transporte dos Resíduos Sólidos 

Art. 41.  O acondicionamento dos resíduos sólidos gerados na limpeza e manutenção do sistema de 

drenagem e limpeza dos rios e córregos deve atender a legislação em vigor e os regulamentos da AGRU sobre 

o tema. 

Art. 42.  Os Resíduos Sólidos devem ser acondicionados no interior dos recipientes, em condições de 

higiene e estanqueidade, de forma a evitar o espalhamento ou derrame dos resíduos na via pública. 

Parágrafo único - O não atendimento a este artigo acarretará a aplicação de multa no valor equivalente 

a 100 UFG´s (Unidades Fiscais de Guarulhos) por tonelada de resíduo, podendo dobrar o valor no caso 

de reincidência. 

Art. 43.  A Secretaria de Serviços Públicos é a responsável pelo transporte dos resíduos gerados na 

manutenção do sistema de drenagem e limpeza dos rios e córregos, podendo a mesma prestar os serviços de 

forma direta ou indireta 

CAPÍTULO III.                                                                                                                                                                

PARÂMETROS PARA PROJETOS 

Seção I.                                                                                                                                                                      

Introdução 

Art. 44.  O presente capítulo fixa os parâmetros básicos de projeto tecnicamente reconhecidos como os 

que possibilitam a melhor eficácia no manejo das águas pluviais. 

Art. 45.  Os parâmetros fixados devem ser observados nos projetos a serem realizados tanto pela 

iniciativa privada quanto pelos órgãos públicos. 

Art. 46.  A Secretaria de Obras deve utilizar os parâmetros fixados neste regulamento nas obras 

realizadas por ela diretamente ou indiretamente, exigi-los nas obras a serem realizadas por outros órgãos 

públicos e serem utilizados na aprovação de projetos de entidades privadas. 

Parágrafo único – alterações poderão ser aceitas desde que avaliadas e aprovadas pela AGRU. 

Seção II.                                                                                                          

Armazenamento no Lote 

Art. 47.  Os lotes, referentes a parcelamentos aprovados pela PMG, devem possuir reservatórios de 

detenção para armazenamento das águas pluviais. 

§. 1º. Para lote com área de bacia MENOR ou IGUAL a 75.000m², o volume do reservatório de detenção deve 

ser o maior dos 2 (dois) daqueles calculados conforme métodos a seguir: 
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a) Taxa de 12 L/m² (12 litros por metro quadrado) de área total; 

b) Lei Estadual 12.526/07 – para área impermeável maior que 500 m², a capacidade do 

reservatório deverá ser calculada pela equação a seguir: 

V = 0,15 × Ai × IP × t       [m³] 

Onde: 

V = volume do reservatório (m3); 

Ai = área impermeabilizada (m2); 

IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h; 

t = tempo de duração da chuva igual a 1,0 hora. 

§. 2º. Para lote com área de bacia MAIOR que 75.000m², o volume do reservatório de detenção deve ser 

dimensionado da seguinte maneira: 

a) Período de retorno de 25 (vinte e cinco) anos (Tr = 25), calculada pela equação 

a seguir: 

V = 5,42 × Al × A       [m³] 

Onde: 

V = volume do reservatório (m³); 

Al = área impermeabilizada (%); 

A = área da bacia (ha); 

O cálculo do orifício de saída deve ser feito com base na vazão de pré-desenvolvimento 
– Qpré – determinada pela seguinte expressão: 

Qpré = 28 × A      [L/s] 

Onde: 

28 = taxa em L/s x ha 

§. 3º. Para LOGRADOUROS PÚBLICOS, o volume do reservatório de detenção deve ser dimensionado com 

período de retorno de 100 (cem) anos (Tr = 100) da seguinte maneira: 

a) Para áreas ATÉ 1 (um) km², calculada pela equação a seguir: 

V = 6,78 × Al × A       [m³] 

Onde: 

V = volume do reservatório (m³); 

Al = área impermeabilizada (%); 

A = área da bacia (ha); 

O cálculo do orifício de saída deve ser feito com base na vazão de pré-desenvolvimento 

– Qpré – determinada pela seguinte expressão: 

Qpré = 36 × A      [L/s] 
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Onde: 

36 = taxa em L/s x ha 

§. 4º. Para áreas ACIMA de 1 (um) km², calculado pela equação a seguir: 

V = 0,5 × (Qpos - Qpré) × tb × 60 

Onde: 

tb = 2,67 x tc 

tc – tempo de concentração no pós-desenvolvimento(min); 

Qpré – vazão no pré-desenvolvimento para determinado período de retorno 

(m3/s); 

Qpós – vazão no pós-desenvolvimento para determinado período de retorno 

(m3/s); 

tb – tempo base (min); 

V – volume do reservatório (m3). 

O volume a ser determinado deverá ser conferido com o “Routing” do reservatório. 

Art. 48.  A vazão de pós-desenvolvimento efluente de um reservatório de detenção deve ser no máximo 

a vazão de pré-desenvolvimento. 

Art. 49.  Em casos especiais poderá ser aplicada a Teoria do Impacto Zero em infiltração, devendo no 

pós-desenvolvimento a infiltração ser a mesma do pré-desenvolvimento, usado para isto trincheiras de 

infiltração e ou bacias de infiltração. 

Art. 50.  O período de retorno mínimo de vertedouros será de Tr = 100 anos, conforme exigências do 

DAEE-SP. 

Art. 51.  As estruturas de saída dos reservatórios podem ser dimensionadas e confirmadas em “routing” 

pelo MÉTODO MODIFICADO DE PULZ onde existe uma estimativa prévia do volume do reservatório. 

§. 1º. Deve ser feita uma estimativa inicial do reservatório pelo método mencionado e depois verificado com 

o “routing” se as estruturas de saída atendem ao que se deseja no projeto. 

§. 2º. As estruturas de saída devem ser consideradas, de modo geral, orifício e vertedor.  

Seção III.                                                                                                                                                         

Aproveitamento de Água de Chuva de Telhado para Fins Não Potáveis 

Art. 52.  O aproveitamento da água de chuva de telhados com áreas em projeção maiores ou iguais a 

250 m², para fins não potáveis, armazenada em reservatórios, poderá ser utilizado como forma de 

armazenamento das águas pluviais e de diminuição do “runoff” (Lei Municipal 6.511/09). 

Art. 53.  O dimensionamento do sistema de aproveitamento de água de chuva de telhado para fins não 

potáveis deve atender a ABNT NBR 15.527/2007. 

Seção IV.                                                                                                                                                                          

Sistema de Microdrenagem em Logradouros Públicos 
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Art. 54.  Deverão ser usados métodos hidrológicos considerando tempo de entrada de 5 minutos 

conforme a concentração de imóveis seja grande ou pequena. A Hidrologia fornece a vazão e a Hidráulica o 

dimensionamento. 

Art. 55.  O dimensionamento nas instalações prediais pluviais deve seguir a norma da ABNT NBR 

10844/89 sendo que deverá ser usado Tr = 25 anos e seção y/D = 2/3 = 0,67. 

§. 1º. O tempo de concentração padrão mundial a ser usado em telhados é de 5 min. 

§. 2º. Deve ser usado o método Racional para áreas até de 2 km² (200 ha) e a fórmula de Manning 

para dimensionamento das galerias e escoamento em guias e sarjetas. 

§. 3º. Nos logradouros públicos deve ser usado y/D = 0,80 como máxima altura de água. 

§. 4º. O horizonte do projeto deverá ser de 30 anos. 

§. 5º. A velocidade mínima deverá ser de 0,75m/s e a máxima de 5,0 m/s para tubos de concreto. 

Para trechos até 60 metros podemos adotar velocidade máxima de 6,0 m/s. Para tubos de PVC a velocidade 

máxima poderá ir até 7,0 m/s. 

§. 6º. Para se evitar velocidades acima de 5,0 m/s deverão ser feitos dissipadores de energia dentro 

dos poços de visita. Os dissipadores poderão ser de impacto ou escadas hidráulicas. 

Seção V.                                                                                                       

Critérios de Periculosidade 

Art. 56.  Para escoamento superficial deverá ser observado o produto velocidade V (m/s) multiplicado 

pela maior altura da água na seção transversal D (m). 

L = V × D 

I. Zona sem perigo – VxD < 0,5 m²/s: Risco baixo para a vida humana e aquaplanagem; 

II. Zona de transição – 0,5 ≤ VxD ≤ 1,0 m²/s: Risco médio para a vida humana; 

III. Zona perigosa – VxD > 1,0m2/s: Alto Risco para a vida humana.Art. 57.  A velocidade 

das águas pluviais nas guias e sarjetas deverá ser de tal maneira que V.D < 0,5 m²/s para evitar 

aquaplanagem. 

Art. 58.  A declividade lateral da rua recomendada deve ser no mínimo de 2% devido a aquaplanagem. 

Seção VI.                                                                                                           

Bocas de Lobo e Grelhas 

Art. 59.  A abertura máxima em uma boca de lobo, mesmo com rebaixamento, deverá ser entre 10 e 

13cm devido a perigo de engolimento de crianças. 

Art. 60.  As bocas de lobos e as grelhas deverão ser agrupadas no máximo em grupo de três, podendo 

ser combinadas ou não. 

Art. 61.  As bocas de lobo poderão ou não ter dispositivos para evitar o transporte de sedimentos pelas 

galerias de águas pluviais evitando assim a poluição do corpo receptor de águas pluviais. 

Art. 62.  As grelhas deverão ser construídas de modo que a abertura não cause acidentes em bicicletas. 
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Art. 63.  Deverá ser evitada a instalação de grelhas em curvas ou em regiões onde há maior 

probabilidade acúmulo de resíduos nos logradouros público. 

Art. 64.  A cota mínima do piso das edificações junto a logradouros públicos deverá ser de no mínimo 

0,3m acima do nível máximo de água na rua. 

Parágrafo único. Em caso de prédios com garagem subterrânea o piso de entrada de veículos deverá ser no 

mínimo 0,5m cima do ponto mais alto da água na rua. 

Art. 65.  Para evitar entupimentos devido a resíduos sólidos, recomenda-se multiplicar a capacidade 

teórica de vazão de uma boca de lobo pelo fator 0,8 e uma grelha por 0,6. Em sistema combinado de grelha e 

boca de lobo recomenda-se multiplicar a vazão teórica por 0,7. 

Art. 66.  Nas vias onde a capacidade de escoamento for excedida, as águas pluviais não poderão passar 

livremente para outra rua, devendo para isto serem captadas em bocas de lobo no ponto crítico. 

Seção VII.                                                                                                              

Tubulações 

Art. 67.  As tubulações devem ser dimensionadas como condutos livres.  

Parágrafo único. Em casos de lançamentos em rios e lagos os condutos poderão ser forçados, e neste deve ser 

calculado conforme fórmula de Hazen-Willians com velocidade máxima de 1,5m/s e deverão ser consideradas 

as perdas de cargas localizadas e distribuídas. O gradiente hidráulico deverá chegar ao máximo a 0,30m do 

topo do tampão de ferro fundido, evitando-se a formação de gêiser. 

Seção VIII.                                                                                                                                                                            

Poços de Visita 

Art. 68.  Os poços de visita devem estar distanciados no máximo de50m, excetuando no caso de existir 

equipamentos adequados para manutenção. 

Seção IX.                                                                                                                                                            

Período de Retorno 

Art. 69.  O período de retorno mínimo a ser usado em microdrenagem é de 25 anos. 

Parágrafo único.  Na proximidade de edifícios importantes, como hospitais, postos de saúdes e outros, deve ser 

usado período de retorno de 50 anos. 

Seção X.                                                                                                                                                                

Dissipadores de Energia 

Art. 70.  Dissipadores de energia são dispositivos capazes de transformar a energia hidráulica (cinética) 

em turbulência e finalmente em calor, por ação da viscosidade, com o objetivo de dissipá-la 

Art. 71.  Em locais onde o excesso de energia hidráulica possa causar danos, devem ser instalados 

dissipadores de energia. 

Art. 72.  No caso de lançamento de águas pluviais na terra devem ser feitos dissipadores de energia, 

como escada hidráulica, “rip-rap” em avental ou bacia, de maneira a limitar a velocidade superficial na terra ao 

máximo a 1,5 m/s. 
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Art. 73.  As escadas hidráulicas devem ser dimensionadas para escoamento tipo Skimming flow. 

Seção XI.                                                                                                                                                                          

Estudo Benefício/Custo 

Art. 74.  Em estudos de canais, córregos e rios poderão ser usados as técnicas da relação 

Benefício/Custo. Com relação à definição dos danos diretos, uma das formas mais práticas é a equação do 

DANO AGREGADO, desenvolvida por James e Lee usada pelo DAEE-SP.  

Seção XII.                                                                                                                                                                          

Bueiros 

Art. 75.  Os bueiros devem ser dimensionados para vazão de período de retorno de 100 anos e usando 

método semi-empírico do FHWA - Federal Highways Administration - e limites de velocidades exigidas pelo 

DAEE-SP. 

Seção XIII.                                                                                                           

Transporte de Sólidos em Tubulações 

Art. 76.  Para galerias de águas pluviais adotar tensão trativa mínima de 2 N/m² ou velocidade mínima 

de 0,75m/s. Cerca de 95% dos resíduos podem ser levados por uma tensão critica maior que 2 N/m².  Os 

resíduos que entram pelas bocas de lobo e vão para as galerias de águas pluviais possuem a média de 150 kg/ 

ha x ano para área residencial e comercial (mista). 

Seção XIV.                                                                                                                                                            

Bombeamento de Águas Pluviais 

Art. 77.  Através de diques pode-se fazer o bombeamento de águas pluviais usando no mínimo os 

seguintes critérios: 

§. 1º. Dique dimensionado para Tr = 500anos para proteção dos habitantes; 

§. 2º. Bombeamento projetado para Tr = 50 anos e verificado para Tr = 100 anos; 

§. 3º. Para o bombeamento de águas pluviais deverá haver dois reservatórios, sendo um de grandes 

dimensões para armazenamento de água e outro pequeno usado somente para o liga-desliga das bombas. 

Seção XV.                                                                                                                                

Canais 

Art. 78.  Para dimensionamento dos canais deve ser usada a fórmula de Manning com coeficientes de 

rugosidade e Método da Velocidade do DAEE-SP.  

§. 1º. Poderá ser usado também o método da Tensão Trativa em canais de terra para solos coesivos e não-

coesivos bem como a Teoria do Regime. 

§. 2º. No caso de canais gramados de dimensões médias a grande, deverá ser dimensionado conforme 

estudos do SCS – Soil Conservation Service. 

Art. 79.  O número de “Froude” em rios e canais deve ser menor que 0,86 ou maior que 1,13, para 

evitar instabilidade do nível de água. 
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Art. 80.  Para verificar instabilidade do nível de água em altas velocidades, verificar o número de 

Vedernikov, que deve ser menor que 1 (Ve< 1), para não haver extravasamento do canal. 

Art. 81.  Os canais são condutos livres e em caso de lançamento como condutos forçados deve ser 

usada fórmula de Hazen-Willians com velocidades menores que 1,5m/s, devendo ser levado em conta às 

perdas de cargas localizadas e distribuídas. 

Art. 82.  Os canais, córregos e rios são dimensionados como condutos livres e não devem ser fechados. 

Seção XVI.                                                                                                                                  

Transporte de Sólidos em Canais 

Art. 83.  O transporte de sólidos não-coesivos em rios de pequeno porte, poderá ser feito pelo Método 

Simples de Schueler até área de bacia de 2,54 km² e acima em rios de pequeno porte para solos não-coesivos 

pelo Método de Yang. 

Art. 84.  Para se dimensionar a erosão superficial dos solos deve ser usada a Equação Revisada de Perda 

de Solo (RUSLE) ou Método Simples de Schueler, devendo-se fazer barreiras para evitar poluição de 

reservatórios, córregos ou rios a jusante. 

Seção XVII.                                                                                                                                                      

Pontes 

Art. 85.  O dimensionamento hidráulico das pontes deverá ser para período de retorno de 100 anos. 

§. 1º. Para a verificação de erosão nos pilares, vão da ponte e apoios, deve ser usado período de 

retorno de 500 anos. 

§. 2º. No caso de dimensionamento de pontes a mesma não poderá causar um remanso a montante 

maior que 0,30m. 

Seção XVIII.                                                                                                                                                                    

Qualidade das Águas Pluviais 

Art. 86.  A poluição gerada nas águas dos afluentes de centros urbanos é dita de origem difusa, uma vez 

que provém de atividades que depositam poluentes de forma esparsa sobre a área de contribuição da bacia 

hidrográfica. Ela é formada por resíduos de origem bastante diversificada, como os provocados pelo desgaste 

do asfalto pelos veículos, o lixo acumulado nas ruas e calçadas, as decomposições orgânicas, as sobras de 

materiais das atividades de construção, os restos de combustível, óleos e graxas deixados por veículos, 

poluentes do ar, etc. 

Art. 87.  A melhoria da qualidade das águas pluviais é optativa, isto é, mas recomendada tendo em vista 

seu aspecto preventivo em relação à poluição dos cursos d’água. 

Art. 88.  O volume de melhoria da qualidade da água pluviais (WQv), obtido através do “firts-flush”, que 

é o escoamento inicial e que possui a maioria dos poluentes. Esse volume deverá ser esvaziado em 24horas, 

tempo necessário para a sedimentação dos sólidos totais em suspensão (TSS). 

Art. 89.  Para reservatório de retenção onde existe volume permanente, o mesmo deverá ser um 

múltiplo do volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv. 
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WQV = P / 1000 × RV × A 

RV = 0,05 + 0,009 × AI 

Onde: 

WQv – volume para melhoria da qualidade (m3); 

P – first flush = 25mm; 

A – área da bacia (m²) – A ≤ 2 Km² 

AI – área impermeável (%) 

Rv – coeficiente volumétrico (adimensional) 

Art. 90.   As BMPs são as melhores práticas para a melhoria da qualidade das águas pluviais, podendo 

ser: Reservatório de Detenção Estendido, Trincheira de Infiltração, Filtro de Areia, “Rain Garden” e Faixa de 

Filtro Gramada. 

Art. 91.  Quando for utilizado Reservatório de Detenção Estendido devem ser observados os seguintes 

itens: 

I. Haverá neste caso duas reservações, sendo a primeira inferior com volume WQv e que deve 

ser esvaziado em 24 horas e o segundo volume de enchente calculado com a equação a seguir: 

V = 0,5 × (Qpos - Qpré) × tb × 60 

II. Sempre deve ser verificado o período de retorno dos vertedores que depende de duas 

variáveis, sendo a primeira a altura do reservatório e o perigo da existência ou não de casas a jusante. 

Devem ser usadas as recomendações do DAEE-SP; 

III. A melhoria da qualidade dos cursos de água depende da qualidade dos efluentes lançados, 

portanto as normas de lançamento conforme Resoluções Conama 357/05 e 430/11 e uso da vazão 

ecológica denominada Q7,10 devem ser atendidas; 

IV. Devem ser examinados os impactos do nitrogênio total e fósforo total dos lançamentos das 

águas pluviais nos cursos de água. 

Art. 92.  Na trincheira de infiltração as águas pluviais são infiltradas em uma camada de pedras britadas 

e é feita a melhoria das águas pluviais. A infiltração poderá ser parcial ou total. O objetivo além da melhoria da 

qualidade das águas pluviais é a recarga dos aquíferos subterrâneos para aumentar a vazão base nos córregos 

e rios 

Art. 93.  O filtro de areia é destinado ao tratamento de águas pluviais do chamado “first flush” e é 

construído preferencialmente “off-line” em área onde é baixa a infiltração no solo, o lençol freático é alto e a 

taxa de evaporação é elevada. 

Art. 94.  O sistema de “Rain Garden” consiste no aproveitamento de uma área verde (jardim) destinado 

a recarga do aquífero subterrâneo e deter o escoamento superficial. 

Art. 95.  As faixas de filtro gramadas devem ser projetadas para receber o escoamento superficial de 

áreas impermeáveis e permeáveis. 
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Art. 96.  Poderá ser feita “Wetland construída” com objetivo principal de melhoria da qualidade das 

águas pluviais e também para deter enchentes. 

Art. 97.  Os pavimentos permeáveis podem ser usados em locais de baixo tráfego como 

estacionamentos. 

Parágrafo único. Os Pavimentos permeáveis devem ser dimensionados conforme a carga externa, 

resistência do solo e taxa de infiltração no solo, conforme recomendações da Norma ABNT de 

Pavimentos Permeáveis de Concreto. 

Seção XIX.                                                                                                                                                                     

Infiltração 

Art. 98.  A infiltração no solo geralmente por águas pluviais somente deve ser feita em duas condições. 

A primeira é quando a taxa de infiltração é maior que 7 mm/h e a segunda é que o local não seja um “hotspot” 

(local com possível contaminação como: postos de gasolinas, indústrias químicas, metalúrgicas, oficinas 

mecânicas, etc.). 

Art. 99.  Quando não for possível a infiltração total, poderá ser utilizado reservatório de pedra britada. 

A água infiltrada deve ser encaminhada ao lançamento mais próximo. 

Seção XX.                                                                                                           

Reabilitação de Córregos e Rios 

Art. 100.  Este Regulamento considera os córregos e rios urbanos, que são aqueles que possuem uma 

área impermeável maior que 10%, pois quando a área é menor que 10% não há impactos no ecossistema 

aquático. 

TÍTULO IV.                                                                                                                                          

DA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO 

CAPÍTULO I.                                                                                                                                                                          

ASPECTOS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Seção I.                                                                                                        

Metodologia Adotada 

Art. 101.  A avaliação e monitoramento serão realizados com base nos indicadores calculados com os 

dados fornecidos pelo órgão responsável pela Gestão dos Serviços de Manejo das Águas Pluviais no município, 

visando acompanhar e detectar alterações no Plano Diretor de Drenagem. 

Seção II.                                                                                                                                                                       

Objetivo dos Indicadores Adotados 

Art. 102.  Os Indicadores estabelecidos por este Regulamento visam fornecem informações quanto ao 

desempenho e à qualidade dos serviços públicos referentes ao Manejo de Águas Pluviais Urbanas no Município 

de Guarulhos, cujos objetivos são: 

I. Garantia da defesa usuários dos serviços públicos;  

II. Universalização dos serviços públicos;  
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III. Continuidade desses serviços;  

IV. Rapidez no restabelecimento dos serviços; 

V. Qualidade;  

VI. Redução gradativa dos custos operacionais; 

VII. Redução dos desperdícios;  

VIII.  Melhoria da qualidade do meio ambiente e das condições de vida da população. 

Seção III.                                                                                                        

Diretrizes dos Indicadores Adotados 

Art. 103.  As diretrizes seguidas para a definição dos indicadores de desempenho do sistema de 

drenagem são: 

I. Acessibilidade dos dados: facilidade ao acesso dos dados referentes ao indicador; 

II. Clareza na comunicação: permitir uma rápida compreensão e aceitação pelos usuários; 

III. Relevância: refletir algo básico e fundamental para descrever o fenômeno monitorado; 

IV. Amplitude geográfica: ser sensível à mudança no espaço; 

V. Padronização: maior a possibilidade de comparar uma realidade com as demais; 

VI. Preditividade: avisar antecipadamente os problemas antes que os mesmos se tornem de difícil 

solução; 

VII. Pró-Atividade: mostrar o que vem dando certo de forma a motivar; 

VIII. Sensibilidade temporal: mostrar mudanças e tendências ao longo do tempo; 

IX. Definição de metas: permitir o estabelecimento de metas a serem alcançadas; 

X. Confiabilidade da fonte: possuir uma ou mais fontes de dados de confiança; 

XI. Capacidade de síntese: transmitir rapidamente uma informação, permitindo acesso aos 

detalhes, se necessário. 

Seção IV.                                                                                                                                                                       

Cálculos Básicos 

 

Art. 104.  O total de Agentes Públicos envolvidos no Sistema de Manejo de Águas Pluviais é dada pela 

expressão a seguir: 

A Total Público = A Público Direto + A Público Indireto + A Apoio Técnico 

Art. 105.  O total de Agentes Contratados é dada pela expressão a seguir: 

A Total Contratado = A Contratado Direto + A Contratado Indireto 

Art. 106.  O total de agentes envolvidos no Sistema de Manejo de Águas Pluviais é obtido pela seguinte 

expressão: 

A Total Manejo = A Total Público + A Total Contratado + A Inclusão Social 

Art. 107.  O total de agentes empregados na manutenção e operação do Sistema de Manejo de Águas 

Pluviais (mão de obra direta) é obtido pela seguinte expressão: 
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A Total Direto = A Público Direto + A Contratado Direto + A Inclusão Social 

Art. 108.  O total de agentes envolvidos Indiretamente do Manejo de Águas Pluviais (mão de obra 

indireta) é obtido pela seguinte expressão: 

A Total Indireto = A Público Indireto + A Contratado Indireto  

 

Seção V.                                                                                                                                            

Taxa “per Capita” de Mão de Obra 

Art. 109.  Este indicador relaciona a quantidade total de trabalhadores envolvidos nos serviços de 

manejo de águas pluviais (a quantidade agentes públicos somada a de agentes privados e da inclusão social) 

com a população urbana total apontada pelo IBGE. 

PC Agentes no Manejo = A Total Manejo ÷ População Total × 1.000                    [empregado / 1.000 hab] 

Seção VI.                                                                                                                                                                      

Despesa “per capita” com Agentes Públicos Indiretos 

Art. 110.  Este indicador relaciona o total das despesas com agentes empregados na gestão dos serviços 

de Manejo de Águas Pluviais (mão de obra indireta) e a população urbana. 

PC Despesas Agentes  = D Agentes Públicos Indiretos ÷ População Total                                         [R$ / hab] 

CAPÍTULO II.                                                                                                                                                            

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Seção I.                                                                                                                              

Taxa “per Capita” de Mão de Obra 

Art. 111.  Este indicador relaciona a quantidade total de trabalhadores envolvidos nos serviços de 

Manejo de Águas Pluviais (o total de agentes públicos somado a privados e de inclusão social) com a população 

total apontada pelo IBGE. 

PC Despesas Manejo  = A Agentes Manejo ÷ População Total x 1000                        [R$ / hab / 1000] 

Seção II.                                                                                                                                                                           

Índice de População Atendida do Sistema de Drenagem 

Art. 112.  Este Indicador compara a população total do município com a população atendida pelo sistema 

de drenagem. 

I População com Drenagem = População Atendida pelo Sistema de Drenagem ÷ População Total × 100   [%] 

 

 

Seção III.                                                                                                                                                 

Grau de Impermeabilização do Solo 

Art. 113.  Estes indicadores fornecem informações sobre as modificações do ambiente urbano devido ao 

processo de urbanização. Este campo de análise será representado pelos indicadores a seguir: 
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I. Taxa de Crescimento da População Urbana–TCP– utiliza dados censitários (%); 

II. Nível de Áreas Verdes Urbanas– obtido através da equação: 

N Áreas Verdes Urbanas = (Áreas Verdes) ÷ População Urbana × 1.000       [m2/hab] 

III. Nível de Área Impermeabilizada– obtido através da equação: 

N Área Impermeabilizada = (Áreas Impermeabilizada) ÷ (Área Total) × 100             [%] 

IV. Taxa de Incremento de Vazões Máximas– obtido através da equação: 

T Incremento de Vazão= (Vazão Máxima Antes Desenvolvimento) ÷ (Vazão Máxima Pós Desenvolvimento) 

× 100  [%] 

Seção IV.                                                                                                                                                                           

Grau de Drenagem Urbana 

Art. 114.  A eficiência da gestão do sistema de drenagem será avaliada em função dos seguintes 

indicadores: 

I. O Indicador da Qualidade da Prestação do Serviço de Manejo–baseia-se na Percepção do usuário sobre 

a qualidade dos serviços de drenagem, este indicador será obtido através da equação: 

IQualidade do Serviço = (Número de Reclamações) ÷ (Período de Tempo )           [ocorrências/ano] 

II. Índice de Rede Existente Cadastrada– este indicador pode ser avaliado através da equação: 

IRede Cadastrada = (Extensão de Rede Cadastrada) ÷ (Extensão de Rede Estimada) × 100     [%] 

Seção V.                                                                                                                                                                           

Abrangência do Sistema de Drenagem 

Art. 115.  O campo de análise da abrangência do sistema de drenagem visa avaliar os avanços obtidos 

através da implantação e cobertura do sistema. Para isto são utilizados os seguintes indicadores: 

I. Taxa de Cobertura do Sistema de Drenagem Superficial– obtido através da equação: 

TCobertura Drenagem Sup.= (Área Coberta com o Sistema de Drenagem Superficial) ÷ (Área Total)×100 [%] 

II. Taxa Cobertura do Sistema de Drenagem Subterrânea– obtido através da equação: 

T Cobertura Drenagem Subt.= (Área Coberta com o Sistema de Drenagem Subterrânea) ÷ (Área Total)×100 

[%] 

III. Investimento “per capita” em Drenagem Urbana– obtido através da equação: 

PC Investimento em Drenagem= (Valor Investido no Sistema de Drenagem) ÷ (População Urbana)          

[(R$/hab)/ano] 

IV. Taxa de Implantação dos Programas do Sistema de Drenagem– obtido através da equação: 

T Implantação Programa de Drenagem= (Número de Medidas Executadas) ÷ (Número de Medidas Previstas) × 

100      [%] 
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Seção VI.                                                                                                                                                                  

Avaliação do Serviço de Drenagem Pluvial 

Art. 116.  Os serviços de inspeção, limpeza e manutenção dos seguintes elementos do sistema de 

drenagem: bocas de lobo, reservatórios, sistema de microdrenagem e sistema de macrodrenagem, serão 

avaliados com base nos indicadores a seguir. 

 

Art. 117.  Os Indicadores adotados para Bocas de Lobo são os relacionados a seguir: 

I. Bocas de Lobos Inspecionadas –obtido através das equações: 

a) Taxa de Bocas de Lobo Inspecionadas 

T Bocas de Lobos Inspecionadas= (Número de Bocas de Lobo Inspecionadas) ÷ (Número de Bocas de Lobo 

Existentes) × 100       [%] 

b) Número de Bocas de Lobo Inspecionadas por Mês 

N Bocas de Lobos Inspecionadas= (Número de Bocas de Lobo Inspecionadas) ÷ (Período de Tempo Analisado)  

[inspeções/mês] 

II. Bocas de Lobo Limpas – obtido através das equações: 

a) Taxa de Bocas de Lobo Limpas 

T Taxa de Bocas de Lobo Limpas= (Número de Bocas de Lobo Limpas) ÷ (Número de Bocas de Lobo Existentes) 

× 100             [%] 

b) Número de Bocas de Lobo Limpas por Mês 

N Limpeza de Bocas de Lobos= (Número de Bocas de Lobo Limpas) ÷ (Período de Tempo Analisado)        

[limpas/mês] 

III. Manutenção de Bocas de Lobo – obtido através das equações: 

a) Taxa de Bocas de Lobo que Sofreram Manutenção 

T Bocas de Lobo com Manutenção= (Número de Bocas com Manutenção) ÷ (Número de Bocas de Lobo 

Existentes) × 100 [%] 

b) Frequência de Manutenção por Boca de Lobo 

F Manutenção por Bocas de Lobo= (Número de Manutenção em cada Boca de Lobo ) ÷ (Período de Tempo 

Analisado)      [manutenções/mês] 

Art. 118.  Os Indicadores adotados para Reservatórios são os relacionados a seguir: 

I. Reservatórios Inspecionados – obtido através das equações: 

a) Taxa de Reservatórios Inspecionados 

T Reservatórios Inspecionados= (Número de Reservatórios Inspecionados) ÷ (Número de Reservatórios 

Existentes) × 100       [%] 

b) Número de Reservatórios Inspecionados por Mês 
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N Reservatórios Inspecionados= (Número de Reservatórios Inspecionados) ÷ (Período de Tempo Analisado)      

[inspeções/mês] 

II. Reservatórios Limpos – obtido através das equações: 

a) Taxa de Reservatórios Limpos 

T Reservatórios Limpos= (Número de Reservatórios Limpos) ÷ (Número de Reservatórios Existentes) × 100          

[%] 

b) Número de Reservatório Limpos por Mês 

N Reservatórios Limpos= (Número de Reservatórios Limpos) ÷ (Período de Tempo Analisado)                

[limpos/mês] 

III. Manutenção de Reservatórios – obtido através das equações: 

a) Taxa de Reservatórios com Manutenção 

T Reservatórios com Manutenção= (Número de Reservatórios com Manutenção) ÷ (Número de Reservatórios 

Existentes) × 100             [%] 

b) Frequência de Manutenção Reservatórios 

F Manutenção Reservatórios= (Número de Manutenção em cada Reservatório) ÷ (Período de Tempo 

Analisado)         [manutenções/mês] 

Art. 119.  Os Indicadores adotados para Sistema de Microdrenagem são os relacionados a seguir: 

I. Sistema de Microdrenagem Inspecionados – obtido através das equações: 

a) Taxa de Galerias Inspecionadas 

T Galerias Inspecionadas= Extensão de Galeria Inspecionada ÷ Extensão de Galeria Existente × 100                  

[%] 

b) Extensão de Galeria Inspecionada por Mês 

E Galerias Inspecionados= Extensão de Galeria Inspecionadas ÷ Período de Tempo Analisado            

[Km/mês] 

II. Sistema de Microdrenagem Limpo – obtido através das equações: 

a) Taxa de Galeria Limpa 

T Galeria Limpa= Extensão de Galeria Limpa ÷ Extensão de Galeria Existente × 100             [%] 

b) Extensão de Galeria Limpa por Mês 

E Galeria Limpa= (Extensão de Galeria Limpa) ÷ (Período de Tempo Analisado)                    [Km/mês] 

III. Manutenção do Sistema de Microdrenagem – obtido através das equações: 

a) Taxa da Extensão de Galeria com Manutenção 

T Galeria com Manutenção= (Extensão de Galeria com Manutenção) ÷ (Extensão de Galeria Existente) × 100       

[%] 

b) Extensão de Galerias com Manutenção por Mês 
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E Galerias com Manutenção= (Extensão de Galeria com Manutenção) ÷ (Período de Tempo Analisado)           

[Km/mês] 

 

 

 

 

Art. 120.  Os Indicadores adotados para Sistema de Macrodrenagem são os relacionados a seguir: 

I. Sistema de Macrodrenagem Inspecionados – obtido através das equações: 

a) Taxa da Extensão de Canais Inspecionada 

T Canais Inspecionada= (Extensão de Canais Inspecionada) ÷ (Extensão de Canais Existente) × 100                 

[%] 

b) Extensão de Canais Inspecionados por Mês 

E Canais Inspecionado= (Extensão de Canais Inspecionada) ÷ (Período de Tempo Analisado)                

[Km/mês] 

II. Sistema de Macrodrenagem Limpo – obtido através das equações: 

a) Taxa da Extensão de Canais Limpa 

T Canais Limpo= (Extensão de Canais Limpa) ÷ (Extensão de Canais Existente) × 100                 [%] 

b) Extensão Limpa de Canais por Mês 

E Limpa de Canais = (Extensão Limpa de Canais) ÷ (Período de Tempo Analisado)                        [Km/mês] 

III. Manutenção do Sistema de Macrodrenagem – obtido através das equações: 

a) Taxa Manutenção em Canais 

T Manutenção em Canais= (Extensão de Canais com Manutenção) ÷ (Extensão de Canais Existentes) × 100               

[%] 

b) Extensão Manutenção em Canais por Mês 

E Manutenção em Canais= (Extensão de Manutenção em Canais) / (Período de Tempo Analisado)                   

[Km/mês] 

Seção VII.                                                                                                                                 

Gestão de Eventos Hidrológicos Extremos 

Art. 121.  O Gestor do Sistema de Manejo das Águas Pluviais deve manter registros dos dados das 

ocorrências dos pontos de inundação e das estações de monitoramento do sistema de drenagem, os quais 

serão avaliados com base nos indicadores a seguir. 

I. Incidência de Inundação no Município – obtido através das equações: 

a) Número de Ponto Inundados por Ano 

NPonto Inundados = Número de Ponto Inundados / Período de Tempo Analisado      [pontos/ano] 
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b) Frequência de Inundação por Ponto por Ano 

F Inundação por Ponto   = Número de Inundações por Ponto / Período de Tempo Analisado      

[ocorrências/ano] 

c) Número de Domicílios Atingidos por Inundações por Ano 

NDomicílios Atingidos = Número de Domicílios Inundados / Período de Tempo Analisado      

[domicílios/ano] 

d) Extensão de Ruas Inundadas por Ano 

ERuas Inundadas = Extensão de Ruas Inundadas / Período de Tempo Analisado      [Km/ano] 

e) Número de Dias com Inundação por Ano 

NDias com Inundação = Número de Dias com Inundação / Período de Tempo Analisado      [dias/ano] 

Seção VIII.                                                                                                                                                             

Interferências à Eficácia do Sistema de Drenagem 

Art. 122.  O Sistema de Manejo de Águas Pluviais sofre a influencias externas, principalmente 

relacionadas às dos Resíduos Sólidos, portanto alguns fatores ligados a questão do Manejo de Resíduos Sólidos 

devem ser avaliados, os quais o serão com base nos indicadores a seguir. 

I. Taxa de Cobertura de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos – obtido através das equações: 

T Coleta de Resíduos Sólidos = Número de Ruas com Coleta de Resíduos Sólidos / Número Total de Ruas x 

100  [%] 

II. Taxa de Vias Atendidas por Varrição ao Menos Duas Vezes por Semana – obtido através das equações: 

T Varrição 2 vezes por semana = Número de Ruas com Varrição 2 vezes por semana / Número Total de Ruas x 

100  [%] 

Seção IX.                                                                                                                               

Indicadores de Salubridade Ambiental 

Art. 123.  Este campo de análise avalia os impactos sobre a qualidade da água dos corpos receptores e da 

população devido às interferências do sistema de drenagem.  

I. Incidência de Leptospirose – obtido através das equações: 

I Leptospirose = Número de Pessoas com Leptospirose / População Total x 100  [%] 

II. Incidência de outras doenças de veiculação hídrica – obtido através das equações: 

I Doenças de Veiculação Hídrica = Número de Pessoas com Doenças de Veiculação Hídrica / População Total x 

100  [%] 

 

CAPÍTULO III.                                                                                                                                  

INDICADORES ADMINISTRAVOS E OPERACIONAIS 

Seção I.                                                                                                                          

Massa de Resíduos Sólidos Coletados 
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Art. 124.  A quantidade de resíduos sólidos coletados deve ser informada conforme classificação por tipo 

à AGRU. 

Seção II.                                                                                                                        

Taxa de Despesa Média por Agente Envolvido no Manejo Águas Pluviais 

Art. 125.  Este indicador relaciona o total de despesa com agentes envolvidos nos serviços de Manejo de 

Águas Pluviais, com a quantidade total de agentes. 

DMédia por Agente no Manejo = DTotal com Agentes /ATotal Manejo                      [R$/empregado] 

Seção III.                                                                                                         

Incidência das Despesas com o Manejo Águas Pluviais nas Despesas Correntes da Prefeitura 

Art. 126.  Este indicador relaciona a despesa total com o Manejo Águas Pluvial com a despesa corrente 

da Prefeitura no ano. 

ID Manejo/Corrente = D  Manejo de Águas Pluviais /D Corrente da Prefeitura ×100                         [%] 

Seção IV.                                                                                                                                                                          

Incidência de Despesas com Empresas Contratadas 

Art. 127.  Este indicador relaciona o total de Despesas com Empresas Contratadas para a execução dos 
serviços de Manejo de Águas Pluviais com a despesa total da Prefeitura com o Manejo de Águas Pluviais no 
ano. 

ID Contratos/Manejo =D Contratos de Manejo /D Manejo de Águas Pluviais ×100              [%] 

Seção V.                                                                                                                                                                        

Despesa “per capita” com Manejo Águas Pluviais 

Art. 128.  Este indicador relaciona o total das despesas com agentes (mão de obra indireta) acrescida das 

despesas com contratos para execução de serviços de Manejo de Águas Pluviais e a população urbana. 

PC Despesas Manejo = (D Agentes Público Indiretos +D Contratos de Manejo) / População Total                  [R$/hab] 

Seção VI.                                                                                                             

Índice de Agentes Públicos no Manejo Águas Pluviais 

Art. 129.  Este indicador relaciona o total de trabalhadores próprios, agentes públicos, com o total de 

trabalhadores (públicos, privados e frente de trabalho) envolvidos nos de serviços de Manejo Águas Pluviais. 

I Agentes Públicos no Manejo = A Total Público/ATotal Manejo ×100                       [%] 

Seção VII.                                                                                                                  

Índice de Agentes Privados no Manejo Águas Pluviais 

Art. 130.  Este indicador relaciona o total de trabalhadores contratados, agentes privados, com o total de 

trabalhadores (públicos, privados e frente de trabalho) envolvidos nos de serviços de Manejo Águas Pluviais. 

I Agentes Privados no Manejo = A Total Contratado / A Total Manejo ×100                     [%] 

Seção VIII.                                                                                                         

Índice de Mão de Obra Indireta no Manejo Águas Pluviais 
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Art. 131.  Este indicador relaciona o total de empregados gerencias e administrativos, públicos e 

privados, com o total de trabalhadores (públicos, privados e frente de trabalho) envolvidos nos de serviços de 

Manejo Águas Pluviais. 

I Agentes Indiretos no Manejo = (A Público Indireto + A Contratado Indireto)/A Total Manejo ×100                      [%] 
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ANEXO I - GLOSSÁRIO 

(Normativo) 

TERMO DEFINIÇÃO 
Água subterrânea É aquela que preenche os vazios do solo e das rochas 

BMPs 
 (Best Management Practices) 

São as práticas adotadas para a melhoria da qualidade das águas pluviais proveniente da 
poluição difusa. As BMPs principais, usadas para o controle da qualidade das águas pluviais 
WQv, são agrupadas em 5 (cinco) grupos básicos separando-as em PRÁTICAS ESTRUTURAIS e 
as PRÁTICAS NÃO-ESTRUTURAIS. 

BMPs 
de práticas ESTRUTURAIS 

 BMP grupo 1- Infiltração: trincheira de infiltração, bacia de infiltração e pavimento 
permeável; 

 BMP grupo 2- Filtração: filtros de areia, canal gramado, bacia de filtração e faixa de filtro 
gramada; 

 BMP grupo 3– Detenção e Retenção: reservatórios de detenção e retenção e wetlands 
artificiais; 

BMPs 
de práticas 
 NÃO – ESTRUTURAIS 

São as práticas de prevenção da poluição, reduzindo os potenciais poluentes na fonte antes 
de entrar em contato com as águas pluviais. Podem ser divididas em 2 grupos: 

 BMP grupo 4- planejamento para minimizar os impactos adversos; 
 BMP grupo 5 –manutenção das áreas impermeáveis e permeáveis para minimizar a 

exposição e descarga de poluentes. Inclui também a educação e treinamento para prevenir 
os eventuais problemas associados as águas pluviais. 

Boca de lobo Abertura na guia para engolimento das águas pluviais do leito carroçável junto a guia e sarjeta. 
Deve ser menor que 15 cm. 

Bueiros São travessias por debaixo de uma rua, rodovia ou via férrea 

Caixa de retenção de óleos e 
sedimentos 

Em caso de estacionamento de veículos onde possam ocorrer pequenos despejos de óleos e 
graxas deverá ser feita uma caixa de retenção de óleos e sedimentos. O objetivo é melhorar a 
qualidade das águas pluviais que chegam aos cursos de água 

Faixa de filtro gramada  
(filterstrip) oubiofiltro 

A faixa de filtro gramada (filter strip) é uma área ou região coberta com grama ou vegetação 
com objetivo detratar o escoamento superficial sobre o solo através de infiltração no solo e 
filtração através da vegetação. 

Filtração é a passagem das águas pluviais através de faixa gramada, vala gramada ou filtro de areia. 
Haverá melhoria da qualidade das águas pluviais tanto na infiltração como na filtração 

Filtro de areia 
É destinado ao tratamento de águas pluviais do chamado “first flush” e é construído 
preferencialmente “off-line” em área onde é baixa a infiltração no solo, o lençol freático é alto 
e a taxa de evaporação é elevada 

First Flush Primeira água da chuva, a qual contem grande quantidade de poluentes 

Hidráulica É a parte da física que se dedica a estudar o comportamento dos fluídos em movimento e no 
repouso 

Hidrologia É a ciência que estuda a ocorrência, a distribuição e movimentação da água no planeta 

Infiltração É passagem da água da superfície para o solo, sendo recomendado que seja aplicado com a 
taxa de infiltração seja maior ou igual a 7mm/h.  

Lote É a base principal de um sistema de manejo de águas pluviais onde tudo começa (fonte) 

Macrodrenagem Define-se como os canais de várias formas usados para o transporte de água de um ponto a 
outro 

Manutenção 
O conjunto de atividades destinadas a garantir as condições operacionais pré-estabelecidas 
para o sistema de drenagem de forma a reduzir o risco de falhas devido ao mau funcionamento 
de seus componentes 

Manutenção corretiva 
Caracteriza-se como uma intervenção realizada após a ocorrência de eventuais falhas do 
sistema ou até mesmo após seu funcionamento, como o caso dos reservatórios de detenção 
que necessitam de limpeza após a ocorrência dos eventos de chuva 

Manutenção preditiva 
Permite garantir uma qualidade desejada do funcionamento do sistema de drenagem, por meio 
de análises e supervisões sistemáticas do sistema visando diminuir as manutenções corretivas e 
preventivas, ou seja, a manutenção preditiva é uma técnica de gerenciamento da manutenção. 

Manutenção preventiva É uma intervenção programada que tem como objetivo manter a disponibilidade do sistema de 
drenagem para quando o mesmo for requisitado 

Microdrenagem 

Ainda não existe uma definição de norma técnica do que é microdrenagem. Definiremos como 
o subsistema de manejo de águas pluviais que se inicia com o escoamento superficial e depois 
segue por guias e sarjetas até as bocas de lobo. Alimentam as redes de águas pluviais até o 
lançamento em um rio ou lago. A área pode chegar até 2 Km² (200 ha) e os diâmetros das 
tubulações até aproximadamente 2,00m. 
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ANEXO I -GLOSSÁRIO– cont. 

(Normativo) 

(TERMO DEFINIÇÃO 

Pavimentos permeáveis São estruturas para melhorar a qualidade das águas pluviais com a infiltração. O pavimento 
permeável reduz a temperatura ambiente local cerca de 7º C 

Poluição difusa 
É aquela gerada pelo escoamento superficial da água em zonas urbanas e rurais e que provêm de 
atividades que depositam poluentes, de forma esparsa sobre a área de contribuição da bacia 
hidrográfica 

Poluição pontual É aquela gerada por lançamentos, em curso d’água, de efluentes poluentes através de uma única 
em tubulação 

Pós-desenvolvimento É a situação do futuro com horizonte de 30 anos. A vazão de pós-desenvolvimento efluente de um 
reservatório de detenção deverá ser no máximo a vazão de pré-desenvolvimento 

Pré-desenvolvimento É a situação original quando havia florestas e pastagens 

Rain Garden É uma escavação feita no jardim destinada a infiltrar a água no solo no máximo em 3 dias para 
diminuição do “runoff” das águas pluviais e recarregar o lençol freático 

Recarga É o processo pelo qual a água se move da zona não saturada para a zona saturada. A área de 
recarga é aquela em que a água infiltra no solo e percola até atingir o aquífero subterrâneo 

Reservatório de 
detenção 

É um reservatório seco que recebe e detém as águas pluviais por um determinado tempo, após o 
qual ficará novamente seco. 

Reservatório de 
detenção estendido (ED) 

É um reservatório seco que recebe as águas pluviais separando-as em 2 partes: na parte inferior fica 
o volume para a melhoria das águas pluviais (WQv); na parte superior fica o volume de enchente, 
cuja vazão de saída é a de pré-desenvolvimento. Após 24 horas ele ficará seco (vazio). 

Reservatório de 
infiltração 

É uma abertura no solo para infiltração em um determinado tempo. Após a infiltração o 
reservatório ficará vazio. O objetivo além da melhoria da qualidade das águas pluviais é a recarga 
dos aquíferos subterrâneos para aumentar a vazão base nos córregos e rios 

Reservatório de 
retenção 

É um reservatório que mantém um volume permanente e outro temporário. O volume permanente 
é um múltiplo do volume WQv. O volume temporário é dividido em 2 volumes: parte inferior (WQv), 
a ser esvaziando em 24 horas, e a superior (volume de enchente), a ser esvaziado com a vazão de 
pré-desenvolvimento 

rip-rap Dissipador de energia para proteção de erosão na saída de tubulações de água pluviais. Consiste em 
pedras britadas devidamente dimensionadas 

Routing de reservatório 
É a variação vazão de entrada e da saída no tempo levando-se em conta o volume do reservatório. 
As estruturas de saída deverão ser dimensionadas e confirmadas em “routing” onde existe uma 
estimativa prévia do volume do reservatório 

Runoff Escoamento superficial 
Skimming flow Escoamento Deslizante sobre turbilhões. Utilizado em escada hidráulica 

Telhado verde 
É uma cobertura com vegetação extensiva (grama) ou intensiva em telhados. Tem como função 
principal diminuir a ilha de calor, melhorar o microclima, filtrar as águas pluviais e diminuir o 
“runoff” 

Trincheira de infiltração A trincheira de infiltração é uma vala rasa escavada e enchida com pedra britada com objetivo de 
drenar o escoamento superficial 

Volume WQv 
(Water Quality Volume) Volume para a melhoria da qualidade das águas pluviais 

Wetland Construída É um reservatório artificial com macrofilas aquáticas destinadas a melhoria da qualidade das águas 
pluviais 
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ANEXO II - SIGLAS ADOTADAS 

(Normativo) 
SIGLA DEFINIÇÃO 
A Agente. 

A Público Direto Quantidade total de agentes públicos empregado diretamente no manejo de Resíduos 
Sólidos (mão de obra direta) 

A Público Indireto  Quantidade total de agentes públicos empregado indiretamente nos serviços de manejo de 
Resíduos (mão de obra indireta) 

A Apoio Técnico Quantidade total de agentes públicos envolvido em educação ambiental, mobilização 
social, fiscalização e outros. 

A Total Público Quantidade total de agentes públicos envolvido nos serviços de Manejo de Resíduos 
Sólidos 

A Contrato Direto Quantidade total de agentes contratados empregado no diretamente no serviço de Coleta 
de Resíduos (mão de obra direta) 

A Contratado Indireto 
Quantidade total de agentes contratados empregados indiretamente nos serviços de 
Coleta de Resíduos (mão de obra indireta) 

A Total Contratado Quantidade total de agentes contratados envolvidos nos serviços de Manejo de Resíduos 

A Inclusão Social 
Quantidade total de pessoas envolvidas nos serviços de manejo de Resíduos conforme 
estabelecido em programas sociais (ex. bolsistas, catadores autônomos, cooperativas, etc.) 

A Total Manejo Quantidade total de agentes envolvidos no Manejo de Resíduos Sólidos. 

A Total Direto Quantidade total de agentes empregado no diretamente no serviço de Coleta de Resíduos 
(mão de obra direta). 

A Total Indireto Quantidade total de agentes empregados indiretamente nos serviços de Coleta de 
Resíduos (mão de obra indireta). 

A Total Varrição Quantidade Total de agentes (públicos, contratados e de programas de inclusão social) 
empregados Serviço de Varrição. 

A Total capina/Roçada   
Quantidade Total de agentes (públicos, contratados e de programas de inclusão social) 
empregados Serviço de capina e roçada. 

D Despesas 
D Agentes Públicos Despesa Total com agentes públicos empregados no manejo dos resíduos sólidos. 

D Agentes Públicos Indiretos 
Despesa Total com agentes públicos empregados na gestão dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos (mão de obra direta). 

D Corrente da Prefeitura Despesa Total corrente da Prefeitura. 

D Contratos de Manejo Despesas com empresas contratadas para a execução dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos. 

D Manejo de Resíduos Sólidos  Despesa total da Prefeitura com o manejo de resíduos sólidos. 
D Total com Agentes Despesa total com agentes executores de serviços manejo dos resíduos sólidos. 
M Massa 
M Coleta de RSD Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos Domiciliares 
M Total Coleta Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos 
M Coletada de RCC Massa Total de RCC coletada pela Prefeitura e por empresas por ela contratada. 
M Coletada de RSU Massa Total Coletada de Resíduos Sólidos Urbanos 
M Coletada de RCC nos PEVs Massa Total Coletada de RCC nos PEVs 
M Coletada de Volumosos Massa Total Coletada de Resíduos Volumosos 
M Recicláveis Recuperados Massa Total de Resíduos Recicláveis Recuperados 
M Coleta de RSSE Massa Total Coletada Seletiva de Resíduos Sólidos Secos 
População Atendida População total atendida no município 
População Total População total do município - Fonte: IBGE 
População Urbana População urbana do município - Fonte: IBGE 
RCC Resíduo da Construção Civil e da Demolição 
RSSE Resíduo Sólido Seco 
RSD Resíduo Sólido Domiciliar 
RPU Resíduo Sólido Público 

RSU Resíduo Sólido Urbano – são os resíduos sólidos domiciliares acrescidos aos resíduos 
sólidos públicos (RSD + RPU). 

RSS Resíduo dos Serviços de Saúde 
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ANEXO III - FICHA DE CADASTRO HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO 

(Normativo) 

 
Figura 7.1 – Modelo de ficha de cadastro de manutenção 

 



 

 

ANEXO IV - PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

(Normativo) 

ESTRUTURA ROTINA FREQUÊNCIA MÍNIMA 

Sarjetas 
Inspecionar os pontos de acesso bem como a superfície na área dos 
pontos de acesso. Atenção especial deve ser dada aos danos ou 
bloqueios. 

A cada 60 dias 

Inspecionar revestimento das estruturas para determinar 
quaisquer danos e deteriorações. A cada 60 dias   

Procurar por obstruções causadas por acúmulo de 
resíduos e sedimentos. A cada 60 dias   

Bocas de lobo, bueiros, galerias e canais abertos e 
fechados 

Inspecionar os pontos de acesso bem como a superfície na área dos 
pontos de acesso. Atenção especial deve ser dada aos danos ou 
bloqueios.  

A cada 60 dias 

Inspecionar revestimento das estruturas para determinar 
quaisquer danos e deteriorações.  A cada 60 dias   

Procurar por obstruções causadas por acúmulo de 
resíduos e sedimentos.  A cada 60 dias   

Reservatórios de armazenamento Inspecionar o revestimento do reservatório para determinar quaisquer 
danos e deteriorações.  

Períodos de estiagem - inspecionar mensalmente. Período 
chuvoso - inspecionar quinzenalmente ou imediatamente após 
a ocorrência de evento chuvoso.  

Verificar se ocorre acúmulo de detritos ou decomposição 
anaeróbia no reservatório.  

Períodos de estiagem - inspecionar mensalmente. Período chuvoso - 
inspecionar quinzenalmente ou imediatamente após a ocorrência de 
evento chuvoso.  

Períodos de estiagem - inspecionar mensalmente. Período 
chuvoso - inspecionar quinzenalmente ou imediatamente após 
a ocorrência de evento chuvoso.  

No caso de reservatórios de retenção, verificar se ocorre 
proliferação de algas.  

Períodos de estiagem - inspecionar mensalmente. Período chuvoso - 
inspecionar quinzenalmente ou imediatamente após a ocorrência de 
evento chuvoso.  

  

Inspecionar grades de retenção de resíduos para garantir 
que elas estão livres de detritos e lixo.  

Períodos de estiagem - inspecionar mensalmente. Período chuvoso - 
inspecionar quinzenalmente ou imediatamente após a ocorrência de 
evento chuvoso.  

  

Inspecionar estruturas de controle, equipamentos 
hidromecânicos (válvulas, registros, comportas, stop-logs 
ou outros existentes).  

Nos períodos de estiagem a cada 60 dias, e sempre que for efetuada 
alguma manobra (enchimento ou esvaziamento) durante o período 
chuvoso.  

  

Inspecionar os equipamentos eletromecânicos existentes 
no reservatório (bombas, quadros de comando, chaves 
de acionamento, sensores de monitoramento). 

Na estiagem a cada 60 dias e no período chuvoso, as inspeções deverão 
ser realizadas sempre logo após ocorrer alguma operação no 
reservatório. 

  

Equipamentos eletromecânicos 

Períodos de estiagem Inspecionar mensalmente, bombas hidráulicas, 
registros, motores elétricos, quadros de comando e chaves de 
acionamento, bem como outros elementos existentes na casa de 
bombas (sensores de monitoramento, iluminação etc.).  

Períodos de estiagem - inspecionar mensalmente. Período 
chuvoso -inspecionar quinzenalmente ou imediatamente após a 
ocorrência de evento chuvoso em que se observar alagamento 
na área de controle dos equipamentos hidromecânicos.  



 

 

ANEXO V - PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM 

(Normativo) 

Estrutura Rotina Frequência Mínima 

Sarjetas Limpar sedimentos acumulados e resíduos 
sólidos.  Diariamente de forma contínua 

Bocas de lobo, bueiros, galerias e 
canais abertos e fechados 

Limpar sedimentos acumulados e resíduos 
sólidos.  

A cada 60 dias, com devida atenção nos períodos 
de chuvas.  

Reservatórios de armazenamento 

Limpar sedimentos, resíduos sólidos e outros 
detritos acumulados. Nos períodos de estiagem limpar mensalmente. 

Durante o período chuvoso, após a ocorrência de 
cada evento de chuva.   Remover vegetação.  

Desinfecção da área do reservatório.  

 

ANEXO VI - PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

(Normativo) 

Estrutura Rotina  Frequência Mínima 

Sarjetas 
Reparar / Substituir elementos danificados ou 
vandalizados. 
Refazer revestimento. 

Quando verificada a necessidade durante a 
inspeção. 

Bocas de lobo, bueiros, galerias e 
canais abertos e fechados 

Reparar / Substituir elementos danificados ou 
vandalizados  
Refazer revestimento. 

Quando verificada a necessidade durante a 
inspeção. 

Reservatórios de armazenamento 
Reparar / Substituir elementos danificados ou 
vandalizados. 
Refazer revestimento. 

Quando verificada a necessidade durante a 
inspeção. 

Equipamentos eletromecânicos 
Reparar / Substituir elementos danificados ou 
vandalizados. 

Quando verificada a necessidade durante a 
inspeção. 

 



 

 

ANEXO VII - INFORMAÇÕES E CÁLCULOS BÁSICOS 
(Normativo) 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

A Público Direto Agentes Públicos Diretos --- nº agentes Quantidade total de agentes públicos empregado no Serviço do 
Sistema de Manejo de Águas Pluviais (coletores e motoristas). 

A Público Indireto Agentes Públicos 
Administrativos --- nº agentes 

Quantidade total de agentes públicos empregado nos serviços 
de Gestão do Sistema de Manejo de Águas Pluviais (gestores e 
administradores). 

A Total Público Agentes Públicos A Total Público = A Público Direto + A Público Indireto + A Apoio Técnico nº agentes 
Quantidade total de agentes públicos envolvido nos serviços do 
Sistema de Manejo de Águas Pluviais (coletores, motorista, 
gestores, administradores). 

A Contratado Direto Agentes Privados Diretos --- nº agentes 
Quantidade total de agentes privados empregado no Serviço de 
Manutenção do Sistema de Manejo de Águas Pluviais (coletores 
e motoristas). 

A Contratado Indireto Agentes Privados 
Administrativos --- nº agentes 

Quantidade total de agentes privados empregado nos serviços 
de Gestão do Sistema de Manejo de Água Pluviais (gestores e 
administradores). 

A Total Contratado Agentes Privados A Total Contratado = A Contratado Direto + A Contratado Indireto nº agentes 
Quantidade total de agentes privados envolvido nos serviços de 
do Sistema de Manejo de Águas Pluviais (coletores, motorista, 
gestores, administradores). 

A Inclusão Social Frente de Trabalho --- nº agentes Quantidade de trabalhadores da frente de trabalho envolvidos 
nos serviços do Sistema de Manejo de Água Pluviais. 

A Total Manejo 
Total de Agentes Envolvidos 
no Sistema de Manejo de 
Águas Pluviais 

A Total Manejo = A Total Público + A Total Contratado + A Inclusão Social nº agentes Quantidade Total de agentes envolvidos no Sistema de Manejo 
de Águas Pluviais. 

A Total Direto 

Total de Agentes 
Empregados na Manutenção 
do Sistema de Manejo de 
Águas Pluviais 

A Total Direto = A Público Direto + A Contratado Direto + A Inclusão Social nº agentes Quantidade Total de agentes empregados na Manutenção do 
Sistema de Manejo de Águas Pluviais. 

A Total Indireto 

Total de Agentes Envolvidos 
na Administração do 
Sistema de Manejo de 
Águas Pluviais 

A Total Indireto = A Público Indireto + A Contratado Indireto  nº agentes Quantidade Total de Agentes Envolvidos na Administração do 
Sistema de Manejo de Águas Pluviais. 

 



 

 

ANEXO VIII - INDICADORES ESTRATÉGICOS 

(Normativo) 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

PC Agentes no Manejo Taxa “per Capita” de Mão 
de Obra 

PC Agentes no Manejo = A Total Manejo ÷ População Total × 1.000 Empregados/1.00
0 hab  

I População com Drenagem 
Índice de População 
Atendida do Sistema de 
Drenagem 

I População com Drenagem = População Atendida pelo Sistema de Drenagem ÷ População Total × 100 %  

T Crescimento População Taxa de Crescimento da 
População Urbana --- --- dados 

censitários 

N Áreas Verdes Urbanas 
Nível de Áreas Verdes 
Urbanas 

N Áreas Verdes Urbanas = (Áreas Verdes) ÷ População Urbana × 1.000  m²/hab  

N Área Impermeabilizada Nível de Área 
Impermeabilizada N Área Impermeabilizada = (Áreas Impermeabilizada) ÷ (Área Total) × 100 %  

T Incremento de Vazão Taxa de Incremento de 
Vazões Máximas 

T Incremento de Vazão = (Vazão Máxima Antes Desenvolvimento) ÷ (Vazão Máxima Pós Desenvolvimento) 

× 100 %  

IQualidade do Serviço 
Indicador da Qualidade 
da Prestação do Serviço 
de Manejo 

IQualidade do Serviço = (Número de Reclamações) ÷ (Período de Tempo ) Ocorrências/ano  

I Rede Cadastrada Índice de Rede Existente 
Cadastrada 

IRede Cadastrada = (Extensão de Rede Cadastrada) ÷ (Extensão de Rede Estimada) × 100 %  

TCobertura Drenagem Sup.= Cobertura do Sistema de 
Drenagem Superficial 

TCobertura Drenagem Sup.= (Área Coberta com o Sistema de Drenagem Superficial) ÷ (Área Total)×100 

 
%  

T Cobertura Drenagem Subt 
Cobertura do Sistema de 
Drenagem Subterrânea 

T Cobertura Drenagem Subt.= (Área Coberta com o Sistema de Drenagem Subterrânea) ÷ (Área Total)×100 %  

PC Investimento em Drenagem Investimento per capita 
em drenagem urbana 

PC Investimento em Drenagem = (Valor Investido no Sistema de Drenagem) ÷ (População Urbana) R$/hab/ano  



 

 

ANEXO VIII - INDICADORES ESTRATÉGICOS – continuação 

(Normativo) 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

T Implantação Programa de Drenagem Taxa de Implantação dos Programas do 
Sistema de Drenagem 

T Implantação Programa de Drenagem = (Número de Medidas Executadas) ÷ (Número de Medidas 

Previstas) × 100 %  

T Bocas de Lobos Inspecionadas Taxa de Bocas de Lobos Inspecionadas 
T Bocas de Lobos Inspecionadas = (Número de Bocas de Lobo Inspecionadas) ÷ (Número de Bocas de 

Lobo Existentes) × 100 %  

N Bocas de Lobos Inspecionadas 
Número de Bocas de Lobo 
Inspecionadas por Mês 

N Bocas de Lobos Inspecionadas = (Número de Bocas de Lobo Inspecionadas) ÷ (Período de Tempo 

Analisado) Inspeções/mês  

T Taxa de Bocas de Lobo Limpas Taxa de Bocas de Lobo Limpas 
T Taxa de Bocas de Lobo Limpas = (Número de Bocas de Lobo Limpas) ÷ (Número de Bocas de Lobo 

Existentes) × 100 %  

N Limpeza de Bocas de Lobos 
Número de Bocas de Lobo Limpas por 
Mês 

N Limpeza de Bocas de Lobos = (Número de Bocas de Lobo Limpas) ÷ (Período de Tempo Analisado) limpas/mês  

T Bocas de Lobo com Manutenção Taxa de Bocas de Lobo que Sofreram 
Manutenção 

T Bocas de Lobo com Manutenção = (Número de Bocas com Manutenção) ÷ (Número de Bocas de Lobo 

Existentes) × 100 %  

F Manutenção por Bocas de Lobo Frequência de Manutenção por Boca de 
Lobo 

F Manutenção por Bocas de Lobo = (Número de Manutenção em cada Boca de Lobo ) ÷ (Período de 

Tempo Analisado) 
manutenções/

mês  

T Reservatórios Inspecionados Taxa de Reservatórios Inspecionados 
T Reservatórios Inspecionados = (Número de Reservatórios Inspecionados) ÷ (Número de Reservatórios 

Existentes) × 100 %  

N Reservatórios Inspecionados 
Número de Reservatórios Inspecionados 
por Mês 

N Reservatórios Inspecionados = (Número de Reservatórios Inspecionados) ÷ (Período de Tempo 

Analisado) inspeções/mês  

T Reservatórios Limpos Taxa de Reservatórios Limpos 
T Reservatórios Limpos = (Número de Reservatórios Limpos) ÷ (Número de Reservatórios Existentes) 

× 100 %  

N Reservatórios Limpos 
Número de Reservatórios Limpos por 
Mês 

N Reservatórios Limpos = (Número de Reservatórios Limpos) ÷ (Período de Tempo Analisado) limpos/mês  

 



 

 

ANEXO VIII - INDICADORES ESTRATÉGICOS – continuação 

(Normativo) 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

T Reservatórios com Manutenção Taxa de Reservatórios com 
Manutenção 

T Reservatórios com Manutenção = (Número de Reservatórios com Manutenção) ÷ (Número de Reservatórios 

Existentes) × 100 %  

F Manutenção Reservatórios 
Frequência de Manutenção 
Reservatórios 

F Manutenção Reservatórios = (Número de Manutenção em cada Reservatório) ÷ (Período de Tempo 

Analisado) 
manutenções

/mês  

T Galerias Inspecionadas Taxa de Galerias Inspecionadas T Galerias Inspecionadas = Extensão de Galeria Inspecionada ÷ Extensão de Galeria Existente × 100 %  

E Galerias Inspecionados 
Extensão de Galeria Inspecionada por 
Mês 

E Galerias Inspecionados = Extensão de Galeria Inspecionadas ÷ Período de Tempo Analisado Km/mês  

T Galeria Limpa Taxa de Galeria Limpa T Galeria Limpa = Extensão de Galeria Limpa ÷ Extensão de Galeria Existente × 100 %  

E Galeria Limpa Extensão de Galeria Limpa por Mês E Galeria Limpa = (Extensão de Galeria Limpa) ÷ (Período de Tempo Analisado) Km/mês  

T Galeria com Manutenção Taxa da Extensão de Galeria com 
Manutenção 

T Galeria com Manutenção = (Extensão de Galeria com Manutenção) ÷ (Extensão de Galeria Existente) × 100 %  

E Galerias com Manutenção Extensão de Galeria com Manutenção 
por Período de Tempo 

E Galerias com Manutenção = (Extensão de Galeria com Manutenção) ÷ (Período de Tempo Analisado) Km/mês  

T Canais Inspecionado Taxa da Extensão de Canais 
Inspecionada 

T Canais Inspecionado= (Extensão de Canais Inspecionada) ÷ (Período de Tempo Analisado) %  

E Canais Inspecionado Extensão de Canais Inspecionada por 
Mês E Canais Inspecionado = (Extensão de Canais Inspecionada) ÷ (Período de Tempo Analisado) Km/mês  

T Canais Limpo Taxa da Extensão de Canais Limpa T Canais Limpo = (Extensão de Canais Limpa) ÷ (Extensão de Canais Existente) × 100 %  

 



 

 

ANEXO VIII - INDICADORES ESTRATÉGICOS – continuação 

(Normativo) 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

E Limpa de Canais 
Extensão Limpa de Canais por 
Mês 

E Limpa de Canais = (Extensão Limpa de Canais) ÷ (Período de Tempo Analisado) Km/mês  

T Manutenção em Canais 
Taxa de Manutenção em 
Canais 

T Manutenção em Canais = (Extensão de Canais com Manutenção) ÷ (Extensão de Canais Existentes) × 100 %  

E Manutenção em Canais 
Extensão de Manutenção em 
Canais Mês 

E Manutenção em Canais = (Extensão de Manutenção em Canais) / (Período de Tempo Analisado) Km/mês  

NPonto Inundados 
Número de Pontos Inundados 
por Ano 

NPonto Inundados = Número de Ponto Inundados / Período de Tempo Analisado Pontos /ano  

F Inundação por Ponto   
Frequência de Inundação por 
Ponto 

F Inundação por Ponto  = Número de Inundações por Ponto / Período de Tempo Analisado ocorrências
/ano  

NDomicílios Atingidos 
Número de Domicílios 
Inundados por Ano 

NDomicílios Atingidos = Número de Domicílios Inundados / Período de Tempo Analisado domicílios 
/ano  

ERuas Inundadas 
Extensão de Rua Inundada 
por Ano 

ERuas Inundadas = Extensão de Ruas Inundadas / Período de Tempo Analisado Km/ano  

NDias com Inundação Número de Dias com 
Inundação por Ano 

NDias com Inundação = Número de Dias com Inundação / Período de Tempo Analisado Dias/ano  

T Coleta de Resíduos Sólidos 
Taxa de Cobertura de Serviços 
de Coleta de Resíduos Sólidos 

T Coleta de Resíduos Sólidos = Número de Ruas com Coleta de Resíduos Sólidos / Número Total de Ruas x 100 %  

T Varrição 2 vezes por semana Ruas Varrição ao Menos Duas 
Vezes por Semana 

T Varrição 2 vezes por semana = Número de Ruas com Varrição 2 vezes por semana / Número Total de Ruas x 100 %  

I Leptospirose Incidência de Leptospirose I Leptospirose = Número de Pessoas com Leptospirose / População Total x 100 %  

I Doenças de Veiculação Hídrica Incidência de Outras Doenças 
de Veiculação Hídrica 

I Doenças de Veiculação Hídrica = Número de Pessoas com Doenças de Veiculação Hídrica / População Total x 100 %  

 



 

 

ANEXO IX - INDICADORES ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS 

(Normativo) 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE Obs. 

DMédia por Agente no Manejo Taxa de Despesa Média por 
Empregado 

DMédia por Agente no Manejo = DTotal com Agentes /ATotal Manejo R$/empregado  

ID Manejo/Corrente 
Incidência das Despesas com o 
Manejo Águas Pluviais na 
Prefeitura 

ID Manejo/Corrente = D  Manejo de Águas Pluviais /D Corrente da Prefeitura ×100 %  

ID Contratos/Manejo Incidência de Despesas com 
Empresas Contratadas 

ID Contratos/Manejo =D Contratos de Manejo /D Manejo de Águas Pluviais ×100 %  

PC Despesas Manejo 

Incidência de Despesas “per 
capita” com Manejo Águas 
Pluviais 

PC Despesas Manejo = (D Agentes Público Indiretos +D Contratos de Manejo) / População Total R$/hab  

I Agentes Públicos no Manejo 
Índice de Agentes Públicos no 
Manejo Águas Pluviais 

I Agentes Públicos no Manejo = A Total Público/ATotal Manejo ×100 %  

I Agentes Privados no Manejo 
Índice de Mão de Obra 
Contratada (privada) 

I Agentes Privados no Manejo = A Total Contratado / A Total Manejo ×100 %  

I Agentes Indiretos no Manejo 

Índice de Mão de Obra Indireta 
Envolvida no Manejo Águas 
Pluviais 

I Agentes Indiretos no Manejo = (A Público Indireto + A Contratado Indireto)/A Total Manejo ×100 %  

 


