
 

 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 03 de Outubro de 2018. Ano XV - nº 4474 – DHOJE 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 28/2018 
 

 Dispõe sobre o cadastramento e o recadastramento anual dos 
Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos junto à Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança no Município de São José do Rio 
Preto. 

 Eng° Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança, no uso de suas atribuições legais, etc., 

Considerando a Lei Municipal nº 9.393/2004, regulamentada pelo Decreto 12.765/2005, a 
Portaria SMTTS n° 20/2015, o interesse público e a conveniência administrativa; 
Considerando ainda o dever de cadastramento e recadastramento anual dos Transportadores 
de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos junto à Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança; 
 RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica instituído o período de 04 de fevereiro a 15 de março de 2019 para o 
recadastramento anual dos Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
§ 1° - Os documentos necessários para o recadastramento de que trata o caput deste artigo 
são:  

1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto ao Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) com data de 
expedição dentro dos últimos 30 (trinta) dias da entrega do Comprovante junto 
ao Protocolo.  

2. Cópia da Inscrição Municipal (CCM ou DECA). 
3. Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado e válido. 
4.  Declaração constando a quantidade total de caçambas. No caso de não 

possuírem caçambas, deverá ser apresentada uma Declaração constando esta 
informação. 

5. Declaração constando todos os veículos utilizados para o Transporte de 
Resíduos da Construção Civil e Volumosos, instruída com as cópias dos 
documentos (CRLVs) dos respectivos veículos. 

6. Declaração constando todos os Condutores Autorizados para o Transporte de 
Resíduos, instruída com as cópias das CNHs válidas dos respectivos 
Condutores. 

 
§ 2° - Os documentos necessários para o cadastramento são os documentos elencados 
acima (do item 1 ao 6) e: 

7. Fotos, entregues em pen drive ou reveladas, de todas as caçambas numeradas, 
constando o nome e telefone da empresa e corretamente sinalizadas conforme 
anexo “C” a que se refere o Artigo 35 do Decreto n° 12.675/05. 

 
§ 3° - Os documentos deverão ser protocolados no Poupatempo ou na Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e Segurança.  
Não será aceita documentação incompleta. 
Artigo 2° – O descumprimento do Artigo 1° desta Portaria invalidará o cadastro junto à 
SMTTS, não podendo o transportador, em hipótese alguma, exercer atividades relacionadas 
a retirada, coleta, transporte e/ou transbordo de resíduos, até a sua regularização, ficando 
sujeito às penalidades legais vigentes. 
 Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
   Registre-se, 
    Publique-se,     
                   Cumpra-se. 
             São José do Rio Preto, 02 de outubro de 2018. 
                 ENG° AMAURY HERNANDES 
                                    Secretário Municipal de Trânsito 
           Transportes e Segurança 


