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DELIBERAÇÃO CODEMA Nº 01/05

Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-CODEMA, 
no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis Municipais nº 3.646, de 14 de 
março de 1985,  que dispõe sobre  a proteção,  conservação e  melhoria  do meio  ambiente, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº5.880 de 15 de dezembro de 1997, e nº 7951, de 07 
de janeiro de 2004, que dá nova disposição ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação 
do  Meio  Ambiente  –  CODEMA,  regulamentada  pelos  Decretos  Municipais  nºs  8028,  de 
11/03/2005, 8131, de 22/06/2005, 8174, de 05/08/2005, 8225, de 03/10/2005.

Considerando a Constituição Federal em seu artigo  Nº 225;

Considerando a RDC nº 306/04 da ANVISA;

Considerando a Resolução CONAMA Nº 358/05;

Considerando a Lei Municipal nº 3646/85; e seu Decreto Regulamentador nº 5880/97;

Considerando a grande quantidade de resíduos de serviços de saúde descartados 
irregularmente no aterro controlado do Município de Poços de Caldas, resolve:

Art.  01  -  Para  os  efeitos  desta  Deliberação  caracterizam  como  resíduos  de  serviços  de 
saúde,plano de gerenciamento de serviços de saúde,sistemas de tratamento de serviços de 
saúde e sistema de destinação final de resíduos de serviços de saúde, os termos contidos na 
RDC nº 306/04 da ANVISA e Resolução CONAMA nº 358/05 

Art.  02 -  Esta Deliberação aplica-se aos estabelecimentos que geram resíduos listados na 
RDC 306/04 da ANVISA, bem como na Resolução CONAMA nº 358/05.

Art.  03  -  Caberá  ao  responsável  legal  dos  estabelecimentos  já  referidos  no  art.  02  desta 
Deliberação, a responsabilidade pelo gerenciamento de seus resíduos desde a geração até a 
disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública, sem prejuízo 
da responsabilidade civil  solidária,  penal  e administrativa de outros sujeitos envolvidos,  em 
especial os transportadores e depositários finais.

Art. 04 -  O responsável legal dos estabelecimentos de saúde em operação ou a serem 
implantados, deve apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 
PGRSS, para análise e aprovação, pelo Departamento de Preservação Ambiental (DPA) parte 
extra-hospitalar.
 
§ 1º - Na elaboração do PGRSS, parte extra-hospitalar, devem estar descritos pelo menos os 
seguintes quesitos:

a) Caracterização do material descartado;
b) Quantificação deste material por unidade de tempo;
c) Forma de acondicionamento, transporte e destinação final;
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d) Documentação referente ao licenciamento ambiental por parte dos órgãos 
licenciadores da área de destinação final, transporte ou empresa receptora dos 
resíduos;

e)  Laudos ou Relatórios enviados aos órgãos licenciadores;
f) Projeto descrevendo a forma de lançamento dos efluentes líquidos provenientes do 

local ou instalações para transferência de resíduos, devendo este atender as 
diretrizes estabelecidas pelas normas e legislações competentes. 

§ 2º - Os procedimentos operacionais, a serem utilizados para o adequado gerenciamento dos 
resíduos a que se refere esta Deliberação, devem seguir as normas e legislações de âmbito 
federal, estadual e municipal, já definidos ou que venham a ser definidos e estabelecidos, pelos 
órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

Art.  05 -  O PGRSS e o correto gerenciamento dos resíduos,  gerados em decorrência  das 
atividades dos estabelecimentos listados no art. 02 desta Deliberação, deverá ser elaborado 
pelo seu responsável técnico, devidamente registrado em conselho profissional.

Art. 06 - A implantação de sistemas coleta, acondicionamento,e tratamento, a que se refere 
esta Deliberação, fica condicionada à emissão da Declaração de Conformidade emitida pelo 
DPA, após análise do PGRSS, parte extra hospitalar, com validade máxima de 12 meses, que 
será encaminhado à Vigilância Sanitária Municipal, que emitirá o respectivo Alvará Sanitário 
Municipal,  para  a  devida  anexação  ao  processo  de  autorização  de  funcionamento  do 
estabelecimento de saúde, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 07 - Os resíduos classificados e enquadrados como rejeitos radioativos pertencentes ao 
Grupo C, do Anexo I desta Deliberação, obedecerão às exigências definidas pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear-CNEN.

Art. 08 - O tipo de destinação final a ser adotado, para a mistura, excepcional e motivada, de 
resíduos pertencentes a diferentes grupos e que não possam ser segregados, deverá estar 
previsto no PGRSS, a ser aprovados pelos órgãos municipais (DPA e VISA).

Art.  09 - Cabe ao Departamento de Preservação Ambiental a  aplicação desta deliberação, 
cabendo-lhes a fiscalização, bem como a imposição das penalidades, previstas na legislação 
pertinente, inclusive a medida de interdição de atividades.

Art.  10  -  O  não  cumprimento  do  disposto  nesta  Deliberação  sujeitará  os  infratores  às 
penalidades e sanções da Lei nº 3.646/85 e o Decreto 5.880/97 e suas posteriores alterações.

Art. 11 - Esta Deliberação deverá ser revisada no prazo de um ano a partir da data de sua 
publicação.

Art. 12 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Deliberado em Reunião Ordinária realizada em 25 de outubro de 2005. 

ENGº RODRIGO LUZ CARVALHO 
Presidente do CODEMA 
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