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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP N° 033/2015 

 

DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO, 

OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS PARA 

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE 

RESÍDUOS E LIXO HOSPITALAR, DAS 

UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

VERSÃO: II 

APROVAÇÃO EM: 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 1.249/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei 

Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 29, 

70 e 76 da Constituição Estadual e arts. 56 e 59 da Lei Orgânica do Município de 

São Gabriel da Palha;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que 

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha e 

dá Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, que 

Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá Outras 

Providências; e      

 

Considerando o Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que 

regulamenta a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e dá outras 

providências.  

 

 RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º A finalidade desta Instrução Normativa é estabelecer os 

procedimentos para, segregação na fonte, acondicionamento, estocagem, coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde gerados nos 

serviços de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Abrigo externo: é o ambiente exclusivo destinado à guarda externa de 

recipientes contendo resíduos de serviços de saúde e higienização dos mesmos, 

com acesso facilitado para os veículos coletores;  

II - Abrigo interno: é o local destinado ao armazenamento temporário e 

à higienização dos recipientes contendo os resíduos de serviços de saúde, já 

acondicionados. Este local deve ser próximo aos pontos de geração, visando agilizar 

a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o traslado entre os pontos geradores 

e o ponto destinado à apresentação para coleta externa;  

III - Acondicionamento: é a colocação dos resíduos sólidos no interior de 

recipientes apropriados, revestidos, em regulares condições de higiene, visando a 

sua posterior estocagem ou coleta;  

IV - Coleta: é o conjunto de atividades para remoção dos resíduos 

sólidos, devidamente acondicionados e ofertados, mediante o uso de veículos 

apropriados para o serviço; 

V - Destinação final: é o conjunto de atividades que objetiva dar o 

destino final adequado ao lixo, com ou sem tratamento, sem causar danos ao meio 

ambiente;  

VI - Estocagem: é o armazenamento dos resíduos em local adequado, de 

forma controlada e por curto período de tempo;  

VII - Lixo comum ou resíduo comum: é o lixo que pode ser tipificado 

como domiciliar, cuja natureza ou composição sejam similares àquelas do lixo 

domiciliar;  

VIII - Lixo infectante ou resíduo infectante: é o lixo resultante de 

atividades médico-assistenciais, composto por materiais biológicos ou pérfuro-

cortantes contaminados por agentes patogênicos, que apresentem ou possam 

apresentar riscos potenciais à saúde pública ou ao meio ambiente,  

IX - Lixo químico: é o lixo resultante de atividades médico-assistenciais, 

notadamente medicamentos vencidos ou contaminados ou interditados ou não 

utilizados, e materiais químicos com características tóxicas ou corrosivas ou 

cancerígenas ou inflamáveis ou explosivas ou mutagênicas, que apresentem ou 

possam apresentar riscos potenciais à saúde pública ou ao meio ambiente; 

X - Lixo radioativo: é o lixo composto ou contaminado por substâncias 

radioativas; e  

XI - Segregação na fonte: é a separação dos resíduos dos serviços de 

saúde nos seus diferentes tipos ou nas suas frações passíveis de valorização, no 

seu local de geração.   

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 3º Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal:  

I - aplicar as sanções administrativas cabíveis previstas na legislação 

vigente.   
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Art. 4º Compete a Secretaria Municipal de Saúde: 

I - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

II - Definir prazos e frequência das coletas dos resíduos;  

III - Fiscalizar a qualidade dos serviços de coleta dos resíduos tanto para 

o serviço próprio quanto para o terceirizado; e 

IV - Emitir boletins sobre possíveis ocorrências ou irregularidades 

detectadas no acondicionamento, coleta, transporte e incineração dos resíduos. 

 

Art. 5º Compete a Controladoria Geral do Município: 

I - Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos 

por esta Instrução Normativa, sempre que solicitado; e 

II - Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa.   

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

SEÇÃO I 

DA COLETA, SEPARAÇÃO E TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS: 

 

Art. 6º As Unidades de Saúde do Município deverão proceder no próprio 

local de geração, à completa separação de todos os tipos de resíduos. Para tanto 

deverá haver recipientes distintos em cada uma das salas onde se faça assistência 

à saúde, para receber separadamente cada tipo de resíduo gerado.  

  

Art. 7º Os recipientes localizados nas salas onde são gerados os resíduos 

deverão ter capacidade volumétrica mínima para acumular o lixo gerado em um 

período de pelo menos doze horas, devendo ser fabricados em material rígido. 

Estes recipientes deverão ser guarnecidos internamente por sacos plásticos que 

atendam às normas NBR-9.190, NBR-9.191 da ABNT e Resolução 275/01 do 

CONAMA, na cor branca leitosa para os resíduos infectantes e de qualquer outra cor 

com transparência para o lixo comum, exceto as cores preta, vermelha e branca. 

Os sacos plásticos para acondicionar resíduos comuns recicláveis deverão ser de 

plástico transparente. 

 

Art. 8º Os recipientes localizados próximo aos pacientes, são de uso 

exclusivo dos mesmos, sendo obrigatório a colocação de recipientes vedados para 

os demais resíduos gerados.  

  

Art. 9º Os resíduos perfurantes ou cortantes deverão ser colocados em 

embalagens rígidas que atendam à norma técnica NBR-12.809 da ABNT.  

  

Art. 10. As embalagens rígidas devem ser colocadas em sacos plásticos 

de cor branca leitosa que atendam ao disposto do artigo 8º.  
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Art. 11. Os sacos deverão ser utilizados em até 2/3 (dois terços) de sua 

capacidade máxima, de forma a permitir o seu correto fechamento no próprio local 

onde foi gerado. 

 

Art. 12. Os sacos plásticos e as embalagens rígidas contendo resíduos 

potencialmente infectantes deverão ser removidos das salas onde são gerados por 

contêineres plásticos padronizados, com corpo e tampa na cor branca, ou corpo na 

cor cinza claro e tampa na cor laranja, ostentando em pelo menos uma de suas 

faces externas um adesivo de 20 cm x 20 cm com o símbolo “Lixo Infectante”, de 

acordo com a norma técnica da ABNT NBR- 7500. 

 

Art. 13. Os sacos plásticos contendo lixo comum deverão ser removidos 

das salas onde são gerados por contêineres plásticos padronizados, ostentando em 

pelo menos uma de suas faces externas um adesivo de 20 cm x 20 cm com o 

símbolo “Lixo Comum”, de acordo com a norma técnica da ABNT NBR-7500.  

  

Art. 14. A remoção dos sacos plásticos contendo os diferentes tipos de 

resíduos deve ser feita para o Abrigo Externo, diariamente ou ao fim de cada 

jornada de trabalho, no mínimo, devendo permanecer armazenados nos 

contêineres, separadamente dos demais resíduos.  

  

Art. 15. O transporte interno de resíduos deve ser feito separadamente e 

em recipientes específicos para cada tipo de resíduo.  

  

Art. 16. Caso o volume de resíduos gerados e a distância entre o ponto 

de geração e o Abrigo Externo justifiquem, as Unidades de Saúde deverão criar 

Abrigos Internos, próximos aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro 

do estabelecimento e otimizar o traslado entre os pontos geradores e o Abrigo 

Externo. 

 

Art. 17. O armazenamento temporário dos resíduos nos Abrigos Internos 

não poderá ser feito com disposição direta dos sacos sobre o piso.  

  

Art. 18. Quando não estiverem sendo utilizados, os contêineres deverão 

permanecer guardados no Abrigo Externo ou no Abrigo Interno.  

  

Art. 19. Os resíduos que apresentem risco potencial a saúde pública e ao 

meio ambiente devido à presença de Agentes Biológicos deverão, em cada caso 

específico, atender às determinações estabelecidas pela Resolução CONAMA 5/93.  

  

Art. 20. É expressamente proibido o reaproveitamento ou a 

comercialização de qualquer tipo de resíduo que não se enquadre na categoria de 

lixo comum.  

  

Art. 21. O lixo comum deverá ser coletado em separado dos demais 

tipos de lixo. 
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Art. 22. A movimentação interna de resíduos deve ser realizada em 

sentido único, com roteiro definido e em horários não coincidentes com a 

distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior 

fluxo de pessoas.   

 

SEÇÃO II 

DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS CONTÊINERES E VEÍCULOS 

 

Art. 23. Os recipientes, os contêineres e os abrigos, internos e externos, 

terão que ser submetidos a processo de limpeza e desinfecção simultâneas, 

obrigatória e imediatamente após a coleta dos resíduos. 

 

Art. 24. Os veículos coletores transportadores terão que ser submetidos 

à lavagem e desinfecção simultâneas, obrigatoriamente após o término da jornada 

de trabalho.  

  

Art. 25. A desinfecção deverá ser feita com solução de hipoclorito de 

sódio a 2% (dois por cento) e a lavagem com água corrente em abundância e 

sabão ou detergente. 

 

SEÇÃO III 

DO TRANSPORTE EXTERNO 

 

Art. 26. Para a execução dos serviços de coleta e transporte do lixo 

infectante deverão ser utilizados veículos coletores específicos para esse fim, 

dotados com os seguintes requisitos mínimos:  

I - Ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados;  

II - Ser estanque para impedir vazamento de líquidos, devendo ter, 

como segurança adicional, caixa coletora impermeabilizada de líquido percolado 

com volume adequado para a coleta do lixo infectante; e 

III - Operar de forma a não permitir o rompimento dos sacos plásticos, 

evitando, assim, a exposição dos resíduos e o vazamento do chorume.  

  

Art. 27. Os equipamentos utilizados na coleta e transporte de lixo 

infectante não poderão ser utilizados para transportar outros tipos de resíduos.  

 

Art. 28. Os servidores que realizarem o transbordo do lixo infectante 

deverão estar usando todos os equipamentos de proteção individual adequados à 

operação, devidamente treinados para as atividades realizadas e respeitando o 

programa de saúde ocupacional. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 29. A disposição final do lixo hospitalar deverá ser em instalações 

licenciadas pelo órgão de controle ambiental competente, observadas as normas e 

exigências de controle ambiental. 



 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

                           CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        6 

 

 
Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória| São Gabriel da Palha - ES | CEP: 29780-000 

Fone/Fax (027) 3727-1366 |E-mail: controladoriasaogabriel@gmail.com/controladoria@saogabriel.es.gov.br 

Art. 30. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde e à Controladoria Geral 

do Município que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel 

observância de seus dispositivos por parte das diversas Unidades da Estrutura 

Organizacional. 

 

Art. 31. A não observância de qualquer uma das tramitações 

estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará os responsáveis à 

responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 32. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.  

 

São Gabriel da Palha, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

______________________________ 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal  

 

 

 

______________________________ 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

Controladora Geral do Município 

 

 

 

_____________________________________ 

NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO 

Secretário Municipal de Saúde 

 


