
Certidão de Destinação Final de Resíduos 
Sólidos de Serviços de Saúde - RSS 

É o documento emitido pela AMLURB quando solicitado pelo gerador. Usualmente para 
instruir os PGRSS, certificações de ISO 14000 e processos de conselhos regionais profissionais. 
A certidão possui dados sociais e técnico-operacionais das empresas envolvidas que prestam 
os serviços de coleta, tratamento e destinação final dos RSS, em regime de prestação do 
serviço público municipal. 

Como solicitar? 

1º Preencher a “Carta Modelo”; 

2º Providenciar os seguintes documentos: 

 Identificação profissional dos autores; 

 Cartão CNPJ; 

 Certificado de cadastramento de RSS; 

 Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental – CADRI 

3º A documentação deverá ser entregue diretamente na Agência Arrecadadora de 

AMLURB situada à R. Azurita 100, 1º Andar, de 2ª a 6ª das 9h às 16h, para emissão do boleto 

de pagamento de preço público referente a autuação de processo administrativo para 

solicitação da certidão. 

4º Após os procedimentos junto a Agência Arrecadadora o gerador deverá seguir ao Setor 

de Protocolo para abertura do processo administrativo de solicitação da certidão, onde 

receberá protocolo com o número do mesmo, o que lhe possibilitará a pesquisa de andamento 

via internet através do site: www.prefeitura.sp.gov.br (consulta a processo).  

O processo após analisado pelo setor técnico terá sua decisão publicada no Diário Oficial do 

Município.  

  Atenção: Consulte periodicamente o Diário Oficial do Município. 

5º O interessado deverá realizar agendamento no prazo de 30 (trinta) dias contados a 

partir da data de publicação, através dos telefones 3397-1764 / 3397-1813 para retirada da 

solicitação da emissão da guia de pagamento referente expedição da certidão.  

6º Após 3 (três) dias úteis da realização do pagamento dirigir-se primeiramente a Agência 

Arrecadadora para reconhecimento do pagamento da guia de pagamento. Feito o 

reconhecimento, a guia deverá ser entregue no 2º Andar, na Gerência de Concessões e 

Permissões para a retirada da certidão. 

  

*INFORMAÇÕES QUANTO A VALORES ENTRAR EM CONTATO COM AGÊNCIA 

ARRECADADORA ATRAVÉS DOS TELEFONES 3397-1720 / 3397-1740. 

 

 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/


CARTA MODELO 

 

OBS: De preferência, a carta deve ser redigida em papel timbrado. 

 

São Paulo, ___ de ________ de _____. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB 

Diretoria de Gestão de Serviços 

A/C Sr. Diretor 

Pelo presente, solicitamos a Certidão de Destinação Final dos Resíduos de Serviços de 

Saúde gerados no estabelecimento _______________ situado  _______________ 

devidamente inscrita no CNPJ/CPF _______________ e cadastrado nessa Autarquia sob código 

gerador  _______________.  

 A Certidão é referente ao (s) resíduo (s) do (s) Grupo (s): 

    Grupo A - infectantes;  

 Grupo A2 - animais mortos; 

Grupo A3 – peças anatômicas; 

 Grupo B - resíduos farmacêuticos e/ou líquidos;  

 Grupo E - perfuro-cortantes. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________                               

Assinatura do responsável legal 

 

__________________________ 

Assinatura do responsável técnico 


