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MENSAGEM DO PREFEITO  

Submetemos à Casa, o presente Projeto de Lei, para a5rõiação, estudo e 
aprovação, porque sabemos, que os Nobres Pares, desenvolvem, sua nobre missão 
de legislar, em firme direção ao bem comum dos munícipes de nossa querida Muaná; 
e porque, o espírito deste Projeto, quando aprovado e transformado em Lei, trará be-
nefícios sociais, protegendo a Saúde de trabalhadores, da população e do Meio Am-
biente. 

Trata, essa matéria, de estabelecer critérios de obrigatoriedade aos estabele-
cimentos prestadores de Serviços de Saúde no Município de Muaná, no que se refere 
à elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 
PGRSS; que consiste nos procedimentos de Geração, Segregação, Acondiciona-

mento, Tratamento e destino final, dos Resíduos Infectantes e, portanto, Peri-
gosos). 

A legislação que propomos, é a necessidade de uma inteiração em nível muni-
cipal, com o universo de Normas, Federais e Estaduais pertinentes. As peculiaridades 
ou especificidades, existentes no Município, nos recomendam legislar, em caráter su-
pletivo ou complementar. 

Portanto nosso empenho é, que através de uma Lei Municipal, fornecermos 
às autoridades Sanitárias e Ambientais, as ferramentas necessárias, para integradas 
com as Estaduais e Federais, desempenharem, suas funções de orientação junto aos 
Estabelecimentos, para que procedam o treinamento, dos funcionários ou trabalhado-
res, envolvidos na elaboração e execução do Plano e Gerenciamento dos Resíduos 

Fiscalização e Punição, junto a esses mesmos Estabelecimentos prestadores de 
Serviços de Saúde conforme adequação ou não, a essas exigências legais; exigindo 
dessa forma, que as substâncias, que por sua natureza, de Risco Potencial à Sa-

úde e ao Meio Ambiente, tenham o seu destino final, de conformidade com os 
preceitos desta Lei, após o assentamento do Executivo. 

Finalizando, queremos ressaltar, que nosso objetivo, é conjugar esforços, para 
prevenir doenças e degradação do meio ambiente e a melhora da qualidade de vida 
de nossa população. 

Esperamos que esta Casa aprove o presente Projeto de Lei. 

/w /%4 
Eder Azev o Magalhaes 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 003 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

Dispondo sobre: "Estabelece Normas de obrigatoriedade, na Implantação, Ori-
entação, Execução e Fiscalização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde - PGRSS, nos Estabelecimentos prestadores de serviços de 
Saúde, que geram Resíduos com Risco potencial à Saúde e ao Meio Ambiente, 
sediados no Município de Muaná". 

A Câmara Municipal de Muaná aprova: 
Art. l - Os procedimentos de geração, segregação, acondicionamento, transporte, 
coleta interna, externa, e procedimentos desde a geração até o destino final dos Re-
síduos de Serviços de Saúde - RSS. Baseado no Regulamento Técnico para o Ge-
renciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - RDC - 30612004 - ANVISA, na Re-
solução CONAMA 35812005, a qual dispõe sobre o tratamento e a disposição final 
dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS, estão passíveis de Licenciamento 
Ambiental os Estabelecimentos de Assistência à Saúde Humana ou Animal, abaixo 
relacionados: 
Hospitais, Postos de Saúde, Unidades móveis para atendimento à Saúde, Labo-
ratórios Analíticos, Necrotério e Funerárias, Serviços de Medicina, Drogarias e 
Farmácias e de Manipulação, Ensino e Pesquisa na área de Saúde, Centro de 
controle de Zoonoses, Distribuidores e importadores de produtos Farmacêuti-
cos, Materiais e controles para Diagnóstico e Serviços de Tatuagem, que são 
disciplinados, orientados e executados, através 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS. 

Art. 21  - Para efeito desta Lei, os resíduos de que trata o Artigo anterior, são classifi-
cados em grupos de séries distintas, de acordo com suas características e de risco 
potencial à saúde e ao meio ambiente. 

§ 1 0  - Grupo "A" São resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao 
meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos e objetos pérfuro-cortantes. 
Neste grupo estão enquadrados, sangue, hemoderivados, secreções, líquidos orgâni-
cos, resíduos de laboratórios de análises clínicas, agulhas, lâminas e outras subs-
tâncias de risco à saúde e ao meio ambiente, que serão arrolados com toda abran-
gência, através da regulamentação da presente Lei. 

§ 2° - Grupo "B" Neste grupo, estão os resíduos, com risco potencial à saúde e ao 
meio ambiente, devido suas características químicas, tais como: 
- Drogas quimioterapias e produtos por elas contaminados; 

II - Resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, interditados, ou não utilizados); 
III - Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 
da ABNT (tóxicos, inflamáveis e corrosivos). 
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§ 
30 - Grupo "C" - Enquadram-se nesse grupo, os rejeitos radioativo 	ão iesul- 

tantes de atividades humanas, que contenham radionuclídeos em quantidades supe-
riores ao limite de isenção especificados em Norma específica. 

§ 
40 - Grupo "O" - Esse grupo, engloba todos os resíduos que por suas característi-

cas, não necessitam de práticas diferenciadas, relacionadas aos procedimentos, de 
geração, segregação, identificação, acondicionamento, tratamento e transporte; sen-
do assim considerados Resíduos Sólidos Urbanos - RSU. 

§ 
40 - Grupo "E" - Enquadram-se nesse grupo dos Perfurocortantes, os rejeitos que 

estiveram contatos com pacientes ou agentes infecciosos, inclusive agulhas hipodér -
micas, seringas, pipetas de Pasteur, bisturis, tubos, placas de cultura, vidraria inteira 
ou quebrada, etc...... 

Considera-se também qualquer objeto Perfurocortante o que foi jogado fora, 
ainda quando não utilizado. 

Art. 30 - O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, é um do-
cumento integrante do processo de licenciamento Ambiental junto aos órgãos compe-
tentes das Secretarias de Saúde e do Meio Ambiente, que disciplina todos os passos 
dos Resíduos Sólidos, que interessam à Saúde, no âmbito do Estabelecimento gera-
dor até seu destino final, e entenderá ao seguinte princípio: 

- Os procedimentos de gestão referentes, à geração, segregação dos grupos carac-
terizados, acondicionamento, Coleta Interna e Externa, Tratamento, Armazena-
mento, Transportes até o destino final; bem como, treinamento dos funcionários, 
ou trabalhadores envolvidos, objetivando proteção à Saúde e ao meio ambiente, é, de 
inteira responsabilidade do responsável técnico, pelo Estabelecimento gerador de 
Resíduos. 

Art. 40 - Os Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, pertencentes ao Grupo "A", 
após o tratamento e ao perder as características de Risco Potencial à Saúde, serão 
considerados, "Resíduos Comuns", passando a pertencer aos Resíduos do Grupo 
" O ,,. 

Art. 50 - Caberá à Prefeitura Municipal de Muaná, determinar aos Estabelecimentos 
geradores de Resíduos de Serviços de Saúde , a implantação do Plano de Gerenci-

amento dos Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS no Município, que através 
dos órgãos competentes das Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, poderão esta-
belecer Normas de caráter Supletivo ou Complementar, a fim de adequar ao Plano 
às especificidades locais; quer no que se refere à implantação e execução ou na 
fiscalização e punição. 

- Os Estabelecimentos que pelas características, se enquadrarem, nas exigências 
desta Norma, terão que se adequar, assim que notificado pelo órgão competente. 
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Art. 60  - Às Secretarias de Saúde e do Meio Ambiente, do Mun' iotMuaná, por 
meio de seus órgãos pertinentes, compete a divulgação, orientação fiscalização e 

- 	 cumprimento desta Lei. 

Art. 70  - A inobservância no disposto neste Diploma Legal, configurará Infração Sani-
tária e Ambiental, acarretando dessa forma, ao infrator, as penalidades Civil e Penal 
cabíveis. 

Art. 90  - As despesas com a presente Lei, correrão por conta de dotações próprias, 
consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 100  - Das Responsabilidades 
§1. A implementação de um sistema de gestão integrada de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde - RSS no Município Muaná fundamenta-se no reconhecimento 
de cada etapa do Plano, das tipologias de Resíduos gerados no município, dos gru-
pos geradores, das formas vigentes de acondicionamento, da disposição final, de ma-
neira a referenciar toda e qualquer ação institucional por parte do Poder Público Mu-
nicipal que precise ser instaurada. 

§2. Da Direção geral 
1. Assegurar que os RSS sejam manuseados de forma a garantir a segurança dos 
funcionários, dos pacientes, da comunidade e do meio ambiente. 
II. Promover as condições necessárias (recursos humanos e materiais) para a imple-
mentação e acompanhamento do PGRSS na Unidade de Saúde. 

§3. Da (o,nissíio de Resíduos de Serviços de Saúde (CRSS) 
1. Implementar e assegurar a manutenção do PGRSS - Hospital Municipal de Mu-
aná e a aplicação das respectivas normas de segurança. 
II. Revisar anualmente o plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde e 
atualizá-lo quando necessário. 
III. Disponibilizar cópia para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambi-
ental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral. 
IV. Estabelecer o Programa de Treinamento, juntamente com a Educação Continua-
da, a todos os funcionários do hospital, quanto ao Gerenciamento de Resíduos de 
Serviço de Saúde. 
V. Monitorar os indicadores provenientes do Núcleo de Higiene Hospitalar. 
VI. Comunicar periodicamente à diretoria geral da instituição, a situação do controle 
dos RSS. 
VII. Cooperar com ação dos órgãos de gestão do meio ambiente a nível municipal, 
Estadual e Federal, bem como fornecer informações solicitadas pelas autoridades 
competentes. 
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