
Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

DECRETO N. 18.185, DE 27 DE JUNHO DE 2019. 

Regulamenta o uso de tecnologia a fim de agilizar e 
facil itar a apresentação de documentos conforme o 
art. 9° da Lei n. 8.696, de 14 de maio de 2012, e 
estabelece os termos de funcionamento do "Sistema 
Eletrônico de Controle dos Resíduos da Construção 
Civil e dos Resíduos Volumosos", e o "Cadastro 
Eletrônico Municipal" para os geradores de resíduos 
da construção civil, geradores de resíduos 
volumosos, transportadores, áreas receptoras, 
cooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis 
e/ou recicláveis, a serem operados pela 
Autorizatária do contrato de Gestão Integrada e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; 

Considerando a Resolução Federal do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - n. 
307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil; 

Considerando o Decreto n. 11.775, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre a 
regulamentação da Lei n. 4.663 de 13 de dezembro de 1994, e da Lei Municipal n. 4.851 de 3 de maio de 
1996, que tratam da instalação de caçambas usadas na coleta de lixo e entulhos e dá outras providências; 

Considerando a Lei n. 7.146, de 31 de julho de 2006, que institui o Plano Integrado de 
c;erenciamento e o Sistema de Gestão Sustentável dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos, e dá outras providências; 

Considerando o art. 20 da Lei n. 7.146, de 2006, que prevê a participação da Urbanizadora 
fVlunicipal S/A no Núcleo de Gestão Permanente do Sistema de Gestão Sustentável dos Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos; 

Considerando a Lei n. 7.815, de 19 de março de 2009, que "Estabelece normas específicas 
referente aos serviços municipais de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, nos termos das 
diretrizes fixadas pela Lei Complementar n. 357, de 1º de abril de 2008, e dá outras providências"; 
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Considerando o Capitulo VIII da Lei n. 7.815, de 2009, que trata das penalidades; 

Considerando a Lei Federal n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; 

Considerando a Lei n. 8.696 de 14 de maio de 2012, que criou o Sistema de Controle de 
Resíduos da Construção Civil; 

Considerando a Lei n. 7.620, de 4 de setembro de 2008, que dispõe sobre o uso, a 
operacionalização e funcionamento de equipamentos destinados à co leta de resíduos de construção civil 
ou equivalente e dá outras providências; 

Considerando a 9ª Ação- formalizar a atividade de comercializadores dos resíduos secos do 
Cronograma de Implementação das Metas e Definição das Ações das Agendas de Implementação do Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São José dos Campos, regulamentado pelo Decreto n. 16.762, 
de 10 de dezembro de 2015; 

Considerando a necessidade de adotar medidas que garantam o cumprimento das 
legislações vigentes que regem a Administração Pública, impondo eficiência e melhoria contínua aos 
serviços e atribuições inerentes ao Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e de 

. Resíduos Volumosos; 

Considerando o disposto no Processo Administrativo n. 78.332/19; 

O E C RETA: 

Art. 1º Ficam regulamentados o "Sistema Eletrônico de Controle dos Resíduos da 
Construção Civil e dos Resíduos Volumosos", e o "Cadastro Eletrônico Municipal" para os geradores de 
resíduos da construção civil, geradores de resíduos volumosos, transportadores, áreas receptoras, 
çooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis, a serem operados pela Autorizatária. 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 
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I - Resíduos da Construção Civil: aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 
como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 
elétrica, etc, comumente chamados de entulhos de obra, e devem ser classificados, conforme o disposto 
na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - n. 307, de 5 de julho de 2002, ou 
outra, que venha substituí-la, nas Classes A, B, C e D; 

11 - Resíduos Volumosos: resíduos constituídos basicamente por material volumoso não 
removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, 
s randes embalagens e peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção de áreas verdes 
públicas ou privadas e outros, comumente chamados de bagulhos e não caracterizados como resíduos 
Industriais; 

111 - Grandes volumes de resíduos da construção civil e resíduos volumosos: aqueles 
contidos em volumes superiores a 1 (um) metro cúbico; 

IV - Pequenos volumes de resíduos da construção civil e resíduos volumosos: aqueles 
contidos em volumes até 1 (um) metro cúbico; 

V - Geradores de Resíduos da Construção Civil: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
. privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de construção civil ou empreendimento com 
movimentação de terra ou que produzam Resíduos da Construção Civil; 

VI - Geradores de Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
proprietárias, locatárias ou ocupantes de imóvel em que sejam gerados Resíduos Volumosos; 

VIl - Autorizatária: empresa titular do contrato público dos serviços de Gestão Integrada e 
~erenciamento de Resíduos Sólidos- GIGRS; 

VIII - Transportadores de Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos: pessoas 
físicas ou jurídicas que fazem parte Cadastro Eletrônico municipal, e que são os responsáveis pela coleta e 
transporte dos resíduos da construção civil, resíduos volumosos, materiais reutilizáveis ou recicláveis 
entre as fontes geradores e as áreas receptoras; 

IX- Áreas receptoras de resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos: instituições, 
sociedades ou pessoas jurídicas estabelecidas em locais devidamente licenciados para transbordo, 
triagem, reciclagem e/ou disposição final ambientalmente adequada (aterros) dos resíduos da Construção 
Civil e Resíduos Volumosos; 
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X - Cooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis : comercializadores 
dos resíduos secos, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas, privadas, proprietárias, locatárias ou ocupantes de 
imóvel em que ocorrem a triagem de resíduos, a reciclagem, a geração, o depósito temporário e as vendas 
de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis, estando excluídos deste grupo os sucateiros de veículos 
{automóveis, caminhões, caminhonetes, camionetas, ciclomotores, microônibus, motocicletas, 
rnotonetas, ônibus, trailer e utilitários, etc). 

XI - Sistema Eletrônico de Controle dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: 
sistema informatizado e integrado do município, acessível via internet a ser operado pela Autorizatária, e 
disponibilizado aos geradores de resíduos da construção civil, aos geradores de resíduos volumosos, às 
áreas receptoras, aos transportadores, às cooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis e/ou 
recicláveis, e aos órgãos municipais permitindo rastreabilidade das movimentações, destinações dos 
resíduos e o acompanhamento da situação cadastral dos seus integrantes; 

XII - Controle de Transporte de Resíduos - eletrônico - CTR-e: documento gerado pelo 
Sistema Eletrônico de Controle dos Resíduos da Construção Civil e dos Resíduos Volumosos para cada 
viagem do Transportador, que fornece informações sobre a origem, o gerador, o vo lume, o tipo e o 
destino dos resíduos, conforme especificações das normas técnicas aplicáveis. 

XIII - Notificação Eletrônica: documento gerado através do Sistema Eletrônico de Controle 
dos Resíduos da Construção civi l, apontando irregularidades na emissão do CTR-eletrônico, irregularidades 

. cadastrais, não conformidades na pintura, conservação, posicionamento e/ou identificação das caçambas 
rnetálicas estacionárias, bem como problemas referentes aos resíduos e/ou volumes dispostos nestes 
recipientes; 

XIV - Cadastro Eletrônico: formulário eletrônico gerado pela Autorizatária onde constam os 
gados extraídos do "Requerimento Padrão" e da documentação cedida pelos geradores de grandes 
volumes de resíduos da construção civil, geradores de resíduos volumosos, transportadores, áreas 
receptoras, cooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis, sendo parte integrante do 

· Sistema Eletrônico de Controle dos Resíduos do município; 

XV - Ponto de Entrega Voluntária: equipamento público destinado ao recebimento de 
pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, gerados e entregues pelos 
munícipes, podendo ainda ser coletados e entregues por pequenos transportadores diretamente 
contratados pelos geradores, equipamento esse que, sem causar danos à saúde pública e ao meio 
ambiente, deve ser usado para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta diferenciada e remoção 
para adequada disposição, devendo atender às especificações da Norma Brasileira NBR 15.112/2004 da 
Associação Brasi leira de Normas Técnicas- ABNT, ou outra que venha a substituí-la; 

XVI - Requerimento Padrão: formulário eletrônico disponibilizado no Sistema Eletrônico de 
Controle dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, cujo preenchimento é obrigatório para 
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os estabelecimentos geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil, geradores de resíduos 
volumosos, transportadores, áreas receptoras, cooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis e/ou 
recicláveis. 

CAPÍTULO 11 

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DOS RESÍDUOS 

Art. 32 O Sistema de Controle Eletrônico de Resíduos representa o sistema municipal de 
serenciamento de resíduos da construção civil, resíduos volumosos e dos materiais reutilizáveis ou 
recicláveis, e se baseia na adoção de mecanismo denominado "cloud computing" promovendo a 
rastreabilidade por georreferenciamento e relatório fotográfico que permite a Autorizatária e seus 
usuários acompanhem e gerenciem todos os resíduos gerados nas obras da construção civil e outros 
locais, ou seja, o monitoramento dos resíduos da geração até a sua destinação final usado por meio 
dispositivos eletrônicos móveis (Tablet, Smartphone, etc.) e/ou fixos (computadores pessoais) via internet, 
sendo que sua finalidade é a gestão, o monitoramento e a fiscalização dos geradores de resíduos da 
construção civil, geradores de resíduos volumosos, transportadores, áreas receptoras, cooperativas e 
$UCateiros de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis, que circulam no município. 

Art. 42 O Controle de Transporte de Resíduo - CTR descrito no inciso VI do art. 32 da Lei n. 
7.146, de 31 de julho de 2006, deverá ser emitido no formato eletrônico e no ato da venda da prestação 
de serviço de transporte de resíduos através do Sistema Eletrônico Controle de Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos Volumosos. 

§ 12 O acesso e emissão do CTR-eletrônico será permitido apenas aos Transportadores 
Credenciados, ou seja, aqueles que fazem parte do Cadastro Eletrônico municipal. 

§ 22 O lançamento do CTR-eletrônico no sistema é obrigatório, mesmo quando a utilização 
da caçamba estacionária for para fins de armazenamento de resíduos volumosos ou insumos da 

· Construção Civil, tais como areia, pedrisco, pedra, e afins, devendo o Transportador Credenciado indicar 
essa condição (armazenamento de insumo) no CTR-eletrônico. 

§ 32 O lançamento do CTR-eletrônico no sistema é obrigatório, podendo este em ato 
flscalizatório ser requerido. 

§ 42 As caixas estacionárias ou veículos que forem flagrados sem CTR-eletrônico estarão 
sujeitas as penalidades previstas neste decreto e apreensão do equipamento. 

§52 As cooperativas e sucateiros estão isentos da emissão do CTR-eletrônico. 
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Art. 5º Os CTR-eletrônicos emitidos para os veículos tipo caminhão basculante deverão ser 

baixados em até 01 (um) dia útil do seu registro. 

Art. 6º Os CTR-eletrônicos emitidos para as caçambas estacionárias deverão ser baixados 
no sistema no prazo de até 01 {um) dia útil após o prazo permitido de permanência indicado nesse 
Decreto. 

Art. 7º Os CTR-eletrônicos não baixados nos prazos previstos nos arts. 5º e 6º deste 
Decreto serão bloqueados e os Transportadores Credenciados estarão sujeitos às sanções previstas na 
legislação municipal vigente. 

Parágrafo único. Os Transportadores que não emitirem seus CTR-eletrônicos não podem 
executar a movimentação de resíduos no município, e se constatada esta situação estarão sujeitos às 
penalidades previstas na legislação vigente, incluindo a apreensão de seus veículos e/ou equipamentos 
(caçambas estacionárias). 

CAPfTU LO 111 

DO CADASTRO ELETRÔNICO 

Art. 8º O Cadastramento no Sistema Eletrônico de Controle dos Resíduos é obrigatório e 
· abrange os geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil, geradores de resíduos 
volumosos, transportadores, áreas receptoras, cooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis e/ou 
recicláveis. 

Art. 9º O Cadastro Eletrônico deverá ser requerido junto à Autorizatária mediante a 
entrega do "Requerimento Padrão" devidamente preenchido e dos documentos originais válidos. 

§ 1º Para os geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil, geradores de 
· resíduos volumosos, cooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis são exigidos: 

I- Pessoa física : comprovante de Situação Cadastral no CPF; 

11 -Pessoa jurídica: comprovante de inscrição no CNPJ, Ato de registro ou autorização para 
funcionamento da empresa, expedido pelo órgão federal, estadual e municipal competente, conforme a 
atividade exigir; 

111 -Comprovante atualizado de endereço; 

IV - endereço eletrônico. 
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§ 2º Para os transportadores são exigidos: 

I -Comprovante de inscrição no CNPJ com os respectivos CNAE - Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas, a saber: 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos e/ou 38.12-2-00 Coleta de 
Resíduos Perigosos; 

11 -Comprovante atualizado de endereço; 

111 - Cédula de identidade do titular da firma individual, dos sócios das sociedades simples 
cu empresárias e dos diretores das sociedades anônimas; 

IV - Registro na Junta Comercial, no caso de firma individual; 

V - Ato constitutivo, estatuto socia l ou contrato social em vigor e respectivas alterações 
subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresárias; 

VI - Inscrição, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do contrato social, no caso 
de sociedades simples; 

VIl -Arquivamento, na Junta Comercial, da publicação oficial das atas de assembleias gerais 
C! Ue tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por ações, bem como da 

. ata da assembleia que elegeu a última diretoria em exercício; 

VIII - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

IX - Ato de registro ou autorização para funcionamento da empresa, expedido pelo órgão 
federal, estadual e municipal competente, conforme a atividade exigir; 

X- Certificado de Licenciamento Integrado; 

XI - Certificados de Registros e Licenciamentos dos Veículos ou documentos equivalentes; 

XII - Comprovantes de Segurança Veicular: para os veículos com idade superior a 10 {dez) 
anos de fabricação será exigido, ainda, o devido certificado de inspeção veicular que ateste as cond ições 
mecânicas, elétricas, de chapeação, emissão de poluentes e todos os itens de segurança em condições 
operacionais para execução da atividade, expedido por organismos de inspeção credenciados pelo 
l nstituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade lndustriai-INMETRO. 

§ 3º Para áreas receptoras são exigidos: 
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I - Comprovante de inscrição no CNPJ com os respectivos CNAE a saber: 38.21-1-00 
Tratamento e disposição de Resíduos não-perigosos, e/ou 38.39-4-99 Recuperação de Materiais não 
especificados anteriormente, e/ou 38.11-4-00-005 Operações de Estações de transferência de resíduos 
não perigosos, responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferência definitiva de resíduos não 
perigosos para os aterros; 

11 -Cédula de identidade do titular da firma individual, dos sócios das sociedades simples ou 
empresárias e dos diretores das sociedades anônimas; 

111 - Registro na Junta Comercial, no caso de firma individual; 

IV - Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e respectivas alterações 
subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresárias; 

V- Inscrição, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do contrato social, no caso 
de sociedades simples; 

VI - Arquivamento, na Junta Comercial, da publicação oficial das atas de assembleias gerais 
'lue tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por ações, bem como da 
ata da assembleia que elegeu a última diretoria em exercício; 

VIl - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
. funcionamento no País; 

VIII -Ato de registro ou autorização para funcionamento da empresa, expedido pelo órgão 
federal, estadual e municipal competente, conforme a atividade exigir; 

IX- Comprovante atualizado de endereço; 

X - Alvará de funcionamento municipal; 

XI - Inscrição Municipal; 

XII - Anotação de Responsabil idade Técnica - ART - referente à responsabilidade pela 
operação do empreendimento, quando couber: 

a) área de transbordo e triagem (conforme norma ABNT NBR 15112:2004, ou outra que 
venha a substituí-la); 

b) área de reciclagem (conforme norma ABNT NBR 15114:2004, ou outra que venha a 
~ubstituí-la) ; 
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c) aterro para resíduos inertes (conforme norma ABNT NBR 15113:2004, ou outra que 

venha a substituí-la); 

XIII- Licença de operação do empreendimento expedida pela CETESB, quando couber: 

a) área de transbordo e triagem: CNAE 38.11-4-00-005 Operações de Estações de 
transferência de resíduos não perigosos, responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferência 
definitiva de resíduos n_ão perigosos para os aterros; 

b) área de reciclagem: 38.39-4-99 Recuperação de Materiais não especificados 
anteriormente; 

c) aterro para resíduos inertes: CNAE 38.21-1-00 Tratamento e disposição de Resíduos não-
perigosos. 

Art. 10. O cadastro é individual e deverá ser atualizado anualmente, não sendo admitidas 
associações ou consórcios. O cadastro para a prestação dos serviços é intransferível. 

Art. 11. São obrigações dos integrantes do Cadastro Eletrônico do Sistema Eletrônico de 
Controle dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos de que trata este Decreto: 

I - identificar todos os locais utilizados para tratamento e/ou disposição final dos resíduos, 
dentro do Município ou fora dele, os quais deverão ser licenciados pelos órgãos competentes; 

11 - fornecer todos os dados necessários ao controle e à fiscalização de sua atividade 
conforme formulário; 

111 - apresentar à Autorizatária relação nominal dos veículos e equipamentos utilizados para 
a prestação dos serviços e cópia dos correspondentes Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo 

· ou equivalentes no momento do cadastro; 

IV - responsabilizar-se pela constante atualização dos dados fornecidos à Autorizatária; 

V - manter em seu poder, durante 5 (cinco) anos, registros e comprovantes de tratamento 
e/ou disposição final dada aos resíduos inertes coletados; 

VI - fornecer aos geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos, comprovantes de cada coleta e destinação final realizada; 
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VIl - utilizar, na execução dos serviços autorizados, apenas os veículos e equipamentos 
cadastrados na Autorizatária responsável Sistema de Controle Eletrônico dos Resíduos da Construção Civil 
e Resíduos Volumosos, colocando-os à disposição da fiscalização sempre que requisitados para vistoria. 

Art. 12. Para as cooperativas e sucateiros de materiais reutilizáveis e recicláveis é 
obrigatório o preenchimento do formulário eletrônico com os pesos e/ou volumes por mês de materiais 
reutilizáveis e/ou recicláveis vendidos (metais, papéis, plásticos, vidros, e eletroeletrônicos) no Sistema 
Eletrônico de Controle de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos até o 10º (décimo) dia útil 
do mês subsequente. 

Art. 13. A extinção do Cadastramento será declarada pela Autorizatária, mediante ato 
administrativo e dependerá de procedimento prévio, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

§ 1º No curso do procedimento, a Autorizatária poderá tomar as medidas cautelares que 
considerar adequadas para preservar o interesse público envolvido, notadamente a saúde pública e o 
rneio ambiente, inclusive suspender de ofício as autorizações das atividades dos integrantes cadastrados 
no Sistema Eletrônico de Controle de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos. 

§ 2º Em qualquer hipótese, a extinção do Cadastramento não exime de responsabilidade o 
integrante cadastrado ou de seus controladores em relação aos compromissos assumidos com a 
Autorizatária e demais órgãos de controle, geradores, outros usuários e terceiros. 

Art. 14. Os resíduos da construção civil e resíduos volumosos coletados e movimentados 
pelos Transportadores Credenciados somente poderão ser destinados aos locais devidamente licenciados 
pelos órgãos competentes, atendidas as normas técnicas específicas e a legislação ambiental vigente. 

CAPÍTULO IV 

DOS GERADORES DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, GERADORES DE RESÍDUOS VOLUMOSOS, 
COOPERATIVAS E SUCATEIROS DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E/OU RECICLÁVEIS 

Art. 15. Os pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos, 
!Imitados até 01 (um) metro cúbico por viagem podem ser destinados à rede de PEV' s. 

Art. 16. Os geradores de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos: 

I - deverão acondicionar seus resíduos apenas em recipientes tipo caçambas metálicas 
estacionárias ou veículos tipo caminhões com caçambas basculantes, cujo utilização deverá ser de uso 
exclusivo destes tipos resíduos; 
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11 - poderão movimentar seus resíduos apenas se utilizarem os Transportadores 

111 - ficam proibidos e realizar a queima de resíduos no interior dos equipamentos 

(çaçambas metálicas); 

IV- não podem utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que promovam a 
· elevação da capacidade volumétrica de caçambas metálicas estacionárias, devendo estas ser utilizadas 
apenas até o seu nível superior original; 

I 

V- são responsáveis exclusivos pela constante conferência de seus cadastros no Sistema de 
Controle Eletrônico de Resíduos municipal, bem como a atualização periódica dos dados fornecidos à 

Autorizatária. 

VI - considerando o princípio do poluidor pagador previsto art. 6º da Lei Federal n. 12.305 
de 2 de agosto de 2010, serão fiscalizados e responsabilizados, por quaisquer irregularidades cometidas 
durante os processos de triagem, armazenamento, transporte e destinação final, bem como pelo uso 
Incorreto dos equipamentos disponibilizados para a captação dos resíduos gerados, conforme as sanções 
previstas na legislação vigente. 

Art. 17. É obrigatório às cooperativas e aos sucateiros de materiais reutilizáveis e/ou 
· recicláveis o preenchimento mês a mês no formulário eletrônico - inserindo o peso de cada grupo de 

rnateriais vendidos (metais, papéis, plásticos, vidros e eletroeletrônicos) no Sistema Eletrônico de Controle 
de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente. 

CAPfTULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DOS TRANSPORTADORES CREDENCIADOS 

Art. 18. Deverão emitir um CTR-eletrônico para cada caçamba estacionária ou para cada 
viagem de caçambas basculantes instaladas em veículos auto propelidos, carrocerias para carga seca e 
outros, incluídos os equipamentos utilizados no transporte do resultado de movimento de terra. 

Parágrafo único. O registro do CTR-eletrônico deverá ser realizado quando da colocação da 
caçamba no local de coleta e sua permanência na via deverá obedecer ao disposto neste decreto. 

Art. 19. Todas as caçambas estacionárias deverão ser identificadas conforme o número de 
credenciamento fornecido pela Autorizatária. 
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§ 1Q Todas as caçambas em operação deverão estar devidamente numeradas, identificadas 
e sinalizadas, e em consonância com as informações fornecidas no ato do cadastramento e suas 
renovações. 

§ 2Q A identificação que se refere o parágrafo segundo, não configura publicidade para fins 
de tributação. 

§ 3Q Deverá ser mantido o padrão visual dos equipamentos de coleta de resíduos da 
construção civil e volumosos, conforme art. 2Q da Lei 7.620, de 4 de setembro de 2008. 

Art. 20. O período de permanência máximo de cada caçamba em vias públicas é de 5 
(cinco) dias úteis, salve as vias compreendias nos incisos I, 11 e 111 do art. 4Q da Lei 7.620, de 2008. 

Art. 21. Todos os Transportadores Credenciados terão um prazo de 24 (vinte e quatro) 
noras após a retirada dos resíduos dos geradores para chegarem nas áreas receptoras e darem baixa do 
CTR-eletrônico, sob pena de não comprovar a correta destinação, conforme estabelecido no art. 23, da Lei 
7.146, de 31 de julho de 2006. 

Art. 22. É de inteira responsabilidade dos estabelecimentos transportadores a constante 
conferência de seus cadastros no Controle Eletrônico de Transporte de Resíduos municipal, bem como a 
atualização periódica dos dados fornecidos à Autorizatária. 

Art. 23. ·No caso de utilização de Aterros de Pequeno Porte, o Transportador Credenciado 
deverá informar no CTR-e letrônico o documento que autorizou a realização do serviço com movimentação 
de terra ou regularização topográfica, conforme estabelecido no art. 16 da Lei 7.146, de 2006. 

Art. 24. É permitido aos Transportadores Credenciados se recusarem a recolher a caçamba 
estacionária, que esteja com resíduo diferente daquele informado pelo gerador, capacidade volumétrica 
elevada e nestes casos são obrigados a comunicar a Autorizatária via Sistema Eletrônico de Controle dos 
Resíduos para abertura de processo fiscalizatório do gerador. 

Parágrafo único. Caso seja constatado o excesso de volume de resíduos, o Transportador 
Credenciado poderá disponibilizar outra caçamba para acomodar o excesso de resíduos e cobrar pelo 
serviço 

Art. 25. É vedado aos Transportadores Credenciados: 

I - Realizar o transporte dos resíduos, quando os recipientes, que acondicionam os resíduos 
estejam com a capacidade volumétrica elevada pela utilização de chapas, placas ou outros suplementos; 

11 - Sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de coleta de resíduos; 
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111 - Ocupar espaço em logradouro com caixas estacionárias em vias públicas quando estas 
não estiverem sendo utilizadas para a coleta de resíduos ou armazenamento de agregados e/ou insumos. 

CAPÍTULO VI 

DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA 

Art. 26. Os Pontos de Entrega Voluntária - PEV's- devem receber os resíduos da construção 
çivil e resíduos volumosos gerados no município, limitados ao volume de 1 (um) metro cúbico por viagem, 
para triagem obrigatória e destinação adequada dos diversos componentes. 

Art. 27. Sua operação obedecerá as seguintes condições gerais: 

I - Recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos; 

li -Os resíduos entregues devem estar previamente triados; 

111 - A triagem dos resíduos entregues será feita de acordo com suas características similares 
e seu acondicionamento ocorrerá em recipientes distintos conforme os tipos adequados; 

IV - O acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados temporariamente 

deve ser efetuado de modo a impedir o acúmulo de água; 

V - A remoção de resíduos dos PEV' s deverá estar acompanhada pelo respectivo CTR

eletrônico emitido pelos Transportadores Credenciados. 

CAPÍTULO VIl 

DAS OBRIGAÇÕES DAS ÁREAS RECEPTORAS 

Art. 28. Compete às áreas receptoras credenciadas quando da descarga a conferência da 
veracidade das informações constantes do CTR-eletrônico, em especial a numeração física. 

Art. 29. Os CTR's eletrônicos deverão ser baixados imediatamente pelas áreas de 

receptoras, no ato da descarga. 

Art. 30. É de inteira responsabilidade das áreas receptoras a constante conferência de seus 
cadastros no Controle Eletrônico de Transporte de Resíduos municipal, bem como a atualização periódica 

dos dados fornecidos à Autorizatária. ~ 
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Art. 31. As áreas receptoras credenciadas quando recepcionarem resíduos gerados no 
Município de São Jose dos Campos, só poderão fazê-lo mediante apresentação do respectivo CTR
eletrônico e provenientes de transportadores credenciados, sob pena de aplicação das sanções previstas 
na legislação municipal vigente. 

Art. 32. As áreas receptoras de transbordo e triagem deverão enviar mensalmente, até oSº 
(quinto) dia útil do mês subsequente, relatório (Balanço de Massa), em meio digital, contendo: volumes 
e/ou pesos de resíduos recebidos mensalmente; volumes e/ou pesos com destino dos diversos tipos de 
resíduos, contendo os números dos CTR's-eletrônicos e ainda a relação de transportadores credenciados 
no mês vigente. Parágrafo único. As áreas receptoras estão proibidas de realizar a baixa do CTR-eletrônico 
sem a efetiva descarga dos resíduos. 

CAPÍTULO VIII 

DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS 

Art. 33. A Autorizatária será responsável pela fiscalização dos integrantes do Sistema de 
Gestão Sustentável dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e daqueles não cadastrados 
podendo emitir notificações e aplicar sanções, quando necessário, a partir do monitoramento eletrônico 
ou em campo dos serviços em situação irregular disponibilizando essas informações ao Departamento de 
fiscalização e Posturas Municipais- DFPM - da Secretaria de Proteção ao Cidadão e à Vigilância Sanitária 
da Secretaria de Saúde do Município de São José dos Campos. 

Art. 34. O Transportador que for flagrado transportando resíduos da construção civil ou 
resíduos volumosos gerados no município no território do Município de São Jose dos Campos sem 
cadastro junto à Autorizatária estará sujeito às penalidades de multa e apreensão conforme a legislação 

rnunicipal vigente. 

Art. 35. Os integrantes do Sistema Eletrônico de Controle dos Resíduos da Construção Civil 
e Resíduos Volumosos deverão permitir o acesso dos agentes de fiscalização do Poder Público Municipal e 
da Autorizatária às suas instalações para verificar o atendimento aos requisitos deste Decreto e da 
legislação pertinente. 

Art. 36. Aos infratores das disposições estabelecidas neste Decreto e nas demais 
legislações vigentes, serão aplicadas as penalidades previstas no Capítulo VIII da na Lei n. 7.146, de 2006. 

Art. 37. A infração às disposições deste Decreto e nas demais legislações municipais 
vigentes, sujeita o infrator à aplicação de multas assim graduadas: 

I- leve: de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais); 
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11- média: de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais); 

111 - grave: de R$ 1.001,00 (um mil e um reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 

IV - Gravíssima: de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na 
5eguinte escala: 

a) até 01 (um) metro cúbico: R$ 5.000,00; 

b) de 01 (um) metro cúbico até 06 (seis) metros cúbicos: R$ 10.000,00; 

c) acima de 6 (seis) metros cúbicos: R$ 15.000,00. 

Parágrafo único. Os valores das multas previstos neste Decreto, serão atualizados 
anualmente pela variação do fndice Geral de Preços de Mercado- IGP-M, ou por outro índice que vier a 
substituí-lo, tendo como termo inicial à contagem desse prazo a data de entrada em vigor deste Decreto. 

Art. 38. A Classificação da Intensidade das Infrações será da seguinte maneira: 

Natureza da Infração 
Valor das Intensidade das 

Multas Infrações 

1 Art. 4. § 2º Ausência de CTR-eletrônico para fins de 
armazenamento de resíduos volumosos ou R$ 500,00 Leve 
insumos 

2 Art. 11, inciso Deixar de identificar os locais utilizados para 
R$ 550,00 Média 

I tratamento e/ou disposição final dos resíduos 

3 Art.11 inciso Deixar de fornecer dados necessários ao 
R$ 200,00 Leve 

li controle e à fiscalização 
4 Art.ll inciso Deixar de apresentar relação nominal dos 

111 veículos e equipamentos utilizados para a R$ 100,00 Leve 
prestação de serviços 

5 Art.ll inciso Deixar de informar dados atualizados para a 
R$ 500,00 Leve 

IV Autorizatária 

6 Art.11 inciso Deixar manter em seu poder, durante 5 
v (cinco) anos, registros e comprovantes de 

R$100,00 Leve 
tratamento e/ou disposição final dada aos 
resíduos inertes coletados; 

7 Art.ll inciso Deixar de fornecer aos geradores de grandes 
VI volumes de resíduos da construção civil e R$ 500,00 Leve 

resíduos volumosos, comprovantes de cada 
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8 Art. 11 inciso 

VIl 

9 Art. 12 

10 Art. 14 

11 Art. 16 inciso 
I 

12 Art. 16 inciso 
li 

13 Art. 16 inciso 
111 

14 Art. 16 inciso 
IV 

15 Art. 18 

16 Art. 19 

17 Art. 21 

18 Art. 25 inciso 
I 

19 Art. 25 inciso 
11 

20 Art. 25 inciso 
111 

22 Art. 272 
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coleta e destinação final realizada 
Utilizar veículos e/ou equipamentos não 
cadastrados na Autorizatária 

Falta do preenchimento do formulário 
eletrônico com os pesos e/ou volume de 
materiais reutilizáveis e/ou recicláveis vendido 
Realizar a destinção dos resíduos da 
construção civil e resíduos volumosos em 
locais não licenciados pelos órgãos 
competentes, atendidas as normas técnicas 
específicas e a legislação ambiental vigente. 

Utilizar caçambas metalicas estacionárias ou 
veicules tipos basculante para dispor resíduos 
não compativel para sua atualização 
Utilizar os serviços de remoção de resíduos por 
transportadores não credenciados. 
Realizar queima de resíduos no interior das 
caçambas metalicas 
Utilizar chapas, placas e outros dispositivos 
suplementares que promovam a elevação da 
capacidade volumétrica de caçambas 
metálicas estacionárias 

Deixar de emitir CTR-eletrônico 
Deixar de identificar as caçambas com o 
numero de identificação de credenciamento 

Não comprovar a correta destinação no prazo 
estipulado 
Realizar o transporte dos resíduos com a 
capacidade volumetrica elevada 
Sujar as vias públicas durante a operação com 
os equipamentos de coleta de resíduos 
Ocupar espaço em logradouro com caixas 
estacionárias em vias públicas quando estas 
não estiverem sendo utilizadas para a coleta 
de resíduos ou armazenamento de agregados 
e/ou insumos. 
Dispor nos PEV's, resíduos 
domiciliares/comerciais não-inertes, oriundos 
do preparo de alimentos, resíduos industriais e 
resíduos de serviços de saúde 
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R$1000,00 Média 

R$ 500,00 Leve 

De R$ 
5000,00 a R$ Gravíssima 

15000,00 

R$1000,00 Média 

R$ 5000,00 Grave 

R$ 900,00 Média 

R$ 500,00 Leve 

R$ 500,00 Leve 

R$ 100,00 Leve 

R$ 6500,00 Grave 

R$ 500,00 Leve 

R$ 200,00 Leve 

R$ 300,00 Leve 

R$ 500,00 Leve 



23 Art. 282 

24 Art. 292 

25 Art. 302 

26 Art. 312 

27 Art. 322 

28 Art. 342 

29 Art.9 da Lei 
7.146/06 

30 Art. 10 da lei 
7.146/06 

31 Art. 14 § 2º 
da Lei 
7.146/06 

32 Art. 14 § 42 

da Lei 

7.146/06 

33 Art. 14, §52, 
inciso 11 da 
Lei 7.146/06 

34 Art.2, inciso I 

da Lei 

7.620/08 

35 Art.2, inciso 11 
da Lei 
7.620/08 

36 Art.2, inciso 
111 da Lei 
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Deixar de realizar a conferência da veracidade 
das informações constantes do CTR-eletrônico, 
em especial a numeração física. 
Deixar de realizar a baixa da CTR-eletrônico no 
ato da descarga 

Deixar de informar dados atualizados para a 
Autorizatá ria 
Recepcionarem resíduos gerados no Município 
de São Jose dos Campos, sem à apresentação 
do respectivo CTR- eletrônico e provenientes 
de transportadores credenciados 
Deixar de apresentar o Balanço de Massa 
mensalmente 

O Transportador que for flagrado 
transportando resíduos da construção civil ou 
resíduos volumosos gerados no município no 
território do Município de São Jose dos 
Campos sem cadastro junto à Autorizatária 

Realizar obra ou serviço classificado como 
grande gerador sem PGRCCs ou sem 
implantação do mesmo 

Deixar de cumprir as responsabilidades 
definidas no PGRCC 

Restringir o recebimento de volume de 
resíduos 

Deixar de realizar a triagem e não promover o 
manejo dos resíduos nas áreas devidamente 
adequadas para Recepção de Grandes 
Volumes de resíduos. 
Realizar o recebimento de resíduos 
domiciliares, resíduos industriais e resíduos 
dos serviços de saúde 

Não respeitar as dimensões máximas das 
caçambas estacionárias, por equipamento 

Não utilizar pintura padrão, por equipamento 

Falta de padrão visual, por equipamento 
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R$ 500,00 Leve 

R$ 500,00 Leve 

R$ 500,00 Leve 

R$ 7500,00 Grave 

R$ 450,00 Leve 

R$ 7500,00 Grave 

R$ 1500,00 Grave 

R$ 1500,00 Grave 

R$ 480.00 Leve 

R$ 1500,00 Grave 

R$1500,00 Grave 

R$ 200,00 Leve 

R$ 200,00 Leve 

R$ 200,00 Leve 
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37 

38 

7.620/08 

Art.2, inciso 

IV da Lei 
7.620/08 
Art.2, inciso 

v da Lei 

7.620/08 
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Falta de película refletiva, por equipamento 

Falta de faixas diagonais na cor preta, por 

equipamento 

R$ 200,00 

R$ 200,00 

Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

São José dos Campos, 27 de junho de 2019. ~ 

~h 
Prefeito 

Apoio Jurídico 

Leve 

Leve 

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e 

sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. 
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