
UNIFICAÇÃO DOS DECRETOS QUE TRATAM DOS RESIDUOS DOS GRANDES 
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17 de Abril de 2019 



Controle de Transporte de Resíduos dos Grandes Geradores – RGG 

 

Aborda o presente a Unificação dos Decretos que tratam dos assuntos 

relacionados aos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos no Município de 

São Paulo, implementa  o Controle de Transporte de Resíduos eletrônico,  

estabelece as formas de fiscalização e suas fases recursais no âmbito de: 

AMLURB X SUBPREFEITURAS X COMPETENCIAS CONCORRENTES.  

 

 

  

Introdução 
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Unificação dos Decretos que tratam dos Grandes Geradores de Resíduos Classe II – A 

 
 

 Decreto 45.668/04 

 

 Decreto 46.004/05 

                                                                               Decreto 58.701/19 

 Decreto 46.958/06                                               

 

 Decreto 48.251/07 

 

 Decreto 51.907/10 



CTR Eletronico - RGG  

Implantação do Sistema Eletrônico: Grande Gerador – Principais Vantagens 

 

 

  Controle e Monitoramento dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos; 

 

  Rastreabilidade dos Resíduos Gerados desde sua origem até o destino final; 

 

  Desonerar a coleta publica (até 200 litros) das Concessionárias:  

 

  Agilizar e orientar os procedimentos de Fiscalização; 



CTR Eletronico - RGG  

Histórico Grande Geradores - AMLURB 
 
Hoje os cadastros nesta Autarquia dos estabelecimentos Grandes Geradores 
correspondem a aproximadamente 16 mil registros, o que está bem aquém, dos 
números esperados para a Cidade de São Paulo onde temos a previsão de mais de 
150 mil estabelecimentos Grandes Geradores. 
 
 
Cadastro via WEB  
 
Implantação do sistema de cadastro via WEB, incluindo emissão da taxa para os 
devidos cadastramentos, objetivando agilidade nos atendimentos e melhores 
controles. 
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Processos – Rastreabilidade dos Residuos   
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ATUALIZAÇÕES / ALTERAÇÕES DO DECRETO UNIFICADO 

 
É vedada a colocação de resíduos em sacos plásticos em vias e logradouros públicos. 
 
Possibilidade de utilização de Aplicativos - APP’s homologados pela PMSP nas fiscalizações;  
 
Os grandes geradores de resíduos sólidos ficam expressamente proibidos de destinar resíduos a entidades não cadastrados no 
Sistema de Limpeza Urbana no Município de São Paulo;  
 
O cadastramento dos Grandes Geradores passa a ser anual, outrora a renovação era a cada 03 anos, o que dificulta a aferição 
das métricas de controle de geração. 
 
Abertura para outros veículos realizarem a coleta em locais de difícil acesso, respeitando as características e finalidades 
técnicas dos veículos e equipamentos, consoante a Lei 16.871/2018, artigo 2º, parágrafo segundo; 
 
Idade do veiculo para a prestação dos serviços mencionados 05 anos e para os equipamentos 10 anos. 
 
Estabelece as competências para as Fiscalizações: Amlurb, Subprefeituras, e Competência Concorrente entre ambas. 
 
Atualização dos anexos para a realização dos cadastros para autorizatarios 
 
Contempla também a descrição para a realização dos cadastros das entidades da Administração Publica Indireta e os órgãos e 
entidades estaduais e federais da Administração Direta e Indireta. 
 
 
 
 
 



CTR Eletronico - RGG  

 Ganhos na utilização do sistema CTR Eletrônico – RGG. 

 

 Agilidade na troca de informações entre Poder Público e os operadores do sistema de limpeza urbana – implementação do E-Cartas 

    ( e-cartas: quando houver uma constatação de um possível grande gerador por parte das concessionárias, essas enviarão um documento relatando à 

AMLURB esta condição, que por sua vez enviará aos infratores comunicado para a realização dos cadastros ) 

 

 Possibilitar o cadastramento das áreas de destinação final dos resíduos Classe II – A, devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, mantendo 

atualizadas as informações aos transportadores. 

 

 Possibilidade do gerador verificar a correta destinação do seu resíduo. 

 

 Prover a AMLURB  atuação mais efetiva no monitoramento, desde a geração até a destinação dos resíduos (rastreabilidade):  

 

 Utilização do sistema eletrônico como ferramenta de gestão pelos transportadores. 

 

 Transparência  nos processos de cadastramento e fiscalização maior controle e confiabilidade das informações desde a geração, dos resíduos , 

transporte e destinação. 

 

 Auxilio à fiscalização de possíveis desvios, geradores e transportadores fora do sistema.  

 

 Maior controle de todos os processos e confiabilidade das informações de geração, transporte e destinação. 

 

 



CTR Eletronico – RGG - RESOLUÇÃO  

  Cadastramento de todas as empresas geradoras, transportadoras e destinos finais; 

 

 Todas as empresas situadas em São Paulo deverão cadastrar-se no sistema eletrônico on line independente da 

     quantidade gerada; 

 

 Cadastramento dos Transportadores, seus veículos e equipamentos; 

 

 Cadastramento das áreas de destino final dos resíduos; 

 

 Emissão de QR – Code para a leitura dos dados; 

 

 

 

 

 

 




