
Empresas que coletam resíduos perigosos em qualquer estado físico (sólido, líquido, pastoso, granulado, etc.). Tais resíduos 

se caracterizam por conter substâncias ou formulações explosivas, oxidantes, infl amáveis, tóxicas, irritantes, cancerígenas, corrosivas, 

infecciosas ou de qualquer outro tipo que sejam prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.
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REQUISITOS TÉCNICOS

Os requisitos técnicos para operação da empresa são defi nidos pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento da atividade, 

a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.

Anexo Xl; Portaria 2215/2016 SMS

Ato constitutivo vigente (cópia);

Responsável legal de acordo com Ato Constitutivo; (Nome citado no Ato Constitutivo de acordo com o preenchimento do Responsável 

Legal o Anexo XI)

Contrato de parceria Público-Privado se for o caso;

Responsável Técnico (apresentar vínculo com a empresa solicitante da licença);

Subanexo XI-D; Portaria 2215/2016 SMS

Licença de Operação da CETESB ou declaração de atividade isenta de licenciamento;

Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos (LETPP);

Contrato com a empresa que recebe os resíduos;

DOCUMENTAÇÃO



Lei Municipal nº 13.725, de 09 de janeiro de 2004 - Institui o Código Sanitário do Município de São Paulo.

Decreto nº 50.079, de 07 de outubro de 2008 - Regulamenta disposições da Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004, que institui o 

Código Sanitário do Município de São Paulo; dispõe sobre o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, disciplina o Cadastro Municipal de 

Vigilância em Saúde, estabelece os procedimentos administrativos de vigilância em saúde, altera a denominação do Departamento de 

Inspeção Municipal de Alimentos - DIMA e revoga o Decreto nº 44.577, de 7 de abril de 2004.

Decreto nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 - Regulamenta o transporte de produtos perigosos por veículos de carga nas vias 

públicas do Município de São Paulo, nos termos da legislação específi ca.

Portaria 54/09 – SVMA - Dispõe sobre o Plano de Atendimento a Emergências no transporte de produtos perigosos por veículo de 

carga nas vias públicas do Município de São Paulo.

Decreto nº 55.149, de 10 de dezembro de 2009 - Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 47.400, de 4 de dezembro de 2002, 

que regulamenta disposições da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, à vista das alterações 

introduzidas na Lei nº 118, de 29 de junho de 1973, pela Lei nº 13.542, de 8 de maio de 2009, e dá providências correlatas.

Lei Nº 12305/2010 - “Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 

providências.” - Data da legislação: 02/08/2010 - Publicação DOU, de 03/08/2010
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