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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 117/2019/CGM-
AUDI, teve como objetivos “identificar a existência de contratos ou qualquer vínculo direto ou 
indireto, através de parceria, convênio, contrato de gestão ou outros, da Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana (AMLURB) com a Associação Brasileira dos Transportes de Resíduos – ABTR 
(CNPJ: 24.018.878/0001-12) e analisar a fiscalização realizada pela AMLURB quanto a uma 
prestação de serviços realizada pela ABTR”. 
  
Trata-se de trabalho oriundo de denúncia recebida na Ouvidoria Geral do Município (OGM) e 
encaminhada a esta Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) que relatava sobre doação ilegal da 
área utilizada pela ABTR. 
 
Após realização dos trabalhos, verificou-se que a área é cedida conforme autorização vigente da 
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha para que a ABTR opere o imóvel situado à Rua 
Domingos Marchetti número 121, não se tratando, dessa forma, de doação ilegal alegada em 
denúncia recebida por esta Controladoria. 
 
Em complemento, analisaram-se as atividades de controle e fiscalização da AMLURB nos locais 
operados por autorizatários e conclui-se a falta de procedimentos conforme descrito neste Relatório de 
Auditoria.  
 
Do resultado dos trabalhos, destaca-se a seguinte constatação e recomendação: 
  
CONSTATAÇÃO 01 - Ausência de procedimentos que detalham os trabalhos de controle e 
fiscalização da AMLURB realizados nos locais operados pelos autorizatários, bem como, de 
evidência de providências tomadas quanto às irregularidades identificadas nas vistorias. 
 
Após análise da legislação vigente, verificou-se a falta de detalhamentos no que se refere à 
metodologia dos trabalhos de controle e fiscalização da AMLURB, como especificação das 
atividades, critérios de verificação, periodicidade de vistorias, dentre outros.  
 
Assim como, não foram apresentadas pela AMLURB as providências tomadas quanto às 
irregularidades identificadas em vistorias realizadas, como comunicação à ABTR com prazo para 
sanar deficiências e/ou aplicação de penalidades. 
 
Principal recomendação: Recomenda-se que a AMLURB proceda à composição de um Grupo de 
Trabalho (GT), conforme sugerido pela própria Unidade, com o objetivo de revisar e adequar a 
legislação vigente para os trabalhos de controle e fiscalização realizados nos locais operados pelos 
autorizatários, assim como, para a aplicação de penalidades a eventuais irregularidades apontadas 
aos destinos finais cadastrados na AMLURB, sendo que, após a conclusão, os resultados do GT 
devem ser encaminhados às  autoridades competentes com vistas à análise para fins de atualização 
da legislação vigente. 
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Do resultado dos trabalhos, conclui-se, no que tange à Associação Brasileira dos Transportes de 
Resíduos – ABTR, que não há um vínculo contratual entre esta associação e a AMLURB. A 
ABTR é cadastrada na AMLURB como autorizatária para operar em Área de Transbordo e 
Triagem (ATT) no âmbito do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo e 
Tratamento de Resíduos da Construção Civil, consoante à Lei Municipal nº 13.478 de 2002 e os 
Decretos Municipais nº 46.594 de 2005 e nº 57.662 de 2017.  
 
No entanto, além da manutenção do cadastro de operadores desse Sistema, é de responsabilidade 
da AMLURB a edição de normas sobre coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos especiais prestados em regime privado. 
 
Neste sentido, verificou-se a necessidade de adequação dos procedimentos de controle e 
fiscalização, bem como, de evidenciação de providências tomadas quanto às irregularidades 
identificadas e aplicação de penalidades.  
 
Sugere-se o encaminhamento deste Relatório, inclusive, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (SMDU) para revisão e andamento do processo 2017-0.125.172-4 referente à permissão de 
uso e eventual parecer de competência da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 
para implementação de área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil (ATT).  
 
Por fim, recomenda-se, então, o encaminhamento deste Relatório de Auditoria, em cumprimento à 
Constituição Federal, ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) e em 
cumprimento à Lei Orgânica do Município, à Câmara Municipal de São Paulo para ciência do 
trabalho realizado nesta auditoria.  
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2. METODOLOGIA 
 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 
  

 Planejamento dos trabalhos; 
 Solicitação de processos e documentos; 
 Análise de documentos e informações prestados pela AMLURB; 
 Visita em imóvel usado pela ABTR como área de transbordo e triagem de resíduos (ATT) 

da construção civil. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
A Associação Brasileira dos Transportadores de Resíduos (ABTR) é, de acordo com o seu 
estatuto, uma associação sem fins lucrativos, de representação do segmento de terraplanagem, 
transportadores de resíduos inertes, sólidos, químicos e afins, de duração ilimitada, com sua sede 
social na Rua Bacuriteua nº 27 – Vila Gabriel, na cidade de São Paulo - com objetivos não 
econômicos. 
 
Ademais, nesta auditoria, buscou-se levantar informações quanto ao imóvel de IPTU nº 
074.387.0001-1, situado a Rua Domingos Marchetti nº 121 (Avenida Otaviano Alves de Lima, 
99999), cujo terreno é usado pela ABTR como área de transbordo e triagem de resíduos (ATT) da 
construção civil. 
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4. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 01 - Ausência de procedimentos que detalham os trabalhos de controle e 
fiscalização da AMLURB realizados nos locais operados pelos autorizatários, bem como, de 
evidência de providências tomadas quanto às irregularidades identificadas nas vistorias. 
 
No âmbito desta auditoria, verificou-se que a ABTR possui cadastro na AMLURB, consoante à 
Lei Municipal nº 13.478 de 2002 e os Decretos Municipais nº 46.594 de 2005 e nº 57.662 de 
2017, como Área de Transbordo e Triagem (ATT) na figura de "Autorizatário" (Processo 
Eletrônico SEI nº 6067.2019/0015545-3, doc. SEI nº  019935026 e doc. SEI nº 019934261). 
 
Assim, foi analisada a legislação vigente para a regulamentação dos operadores do Sistema de 
Limpeza Urbana do Município de São Paulo e Tratamento de Resíduos da Construção Civil, bem 
como, a legislação vigente para a permissão de uso de imóvel público, e examinados os Processos 
Administrativos nº 2017-0.125.172-4 e nº 2017-0.183.634-0.  
 
Realizou-se, inclusive, uma pesquisa no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC), na qual 
não foi possível identificar qualquer outro tipo de acordo entre a Prefeitura do Município de São 
Paulo e a ABTR. 
 
É dever do Poder Público Municipal estimular a expansão e melhoria da infraestrutura e dos 
serviços de limpeza urbana em benefício da população, estando as atividades de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos entre os serviços que integram o Sistema de Limpeza 
Urbana do Município de São Paulo.  

 
Esse sistema é um conjunto integrado pelo Poder Público, pelos usuários, pelos operadores, pelo 
órgão regulador, pelos bens e processos que, de forma articulada e inter-relacionada, concorrem 
para a oferta dos serviços à coletividade. Dentre os operadores estão os autorizatários, definidos 
no inciso III do parágrafo 2º artigo 10º da Lei Municipal 13.478 de 2002, como os que, mediante 
autorização, prestam os serviços de limpeza urbana em regime privado. 

 
De acordo com os artigos 12 e 123 da mesma Lei, essa prestação de serviços dependerá de prévia 
expedição de autorização pela AMLURB e a autarquia estabelecerá as modalidades de serviços de 
limpeza urbana, condicionando e limitando o exercício de direitos e deveres dos operadores e 
usuários, bem como controlando-os e fiscalizando-os. 

 
Ademais, a AMLURB editará, consoante artigo 130 da mesma Lei, as regras especiais relativas à 
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos especiais prestados em regime 
privado, e, especialmente: 
 

I - a obrigação de manutenção de locais adequados para armazenamento de resíduos 
sépticos; 
 
II - a obrigação de elaboração de plano de gerenciamento desses resíduos; 
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III - a observância dos padrões e critérios de segurança ambiental fixados pela 
legislação e regulamentação pertinentes; 
 
IV - a obrigação de informar à Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB as 
quantidades mensais de resíduos sólidos operados pelo autorizatário, a sua natureza, os 
contratantes de seus serviços e demais informações consideradas relevantes para as 
atividades de fiscalização e controle; 
 
V - a obrigação de manter em seu poder registros e comprovantes de suas atividades, 
seja ela de coleta, transporte, tratamento ou destinação final dos resíduos. 

 
Em consonância com essa legislação, a Resolução AMLURB nº 58 de 2015, Resolução 
AMLURB nº 107 de 2017 e Resolução AMLURB nº 130 de 2019 regulamentam o cadastro dos 
operadores do Sistema de Limpeza Urbana do Município e o Controle de Transporte de Resíduos 
(CTR Eletrônico), seguindo o determinado na Lei Municipal nº 13.478 de 2002. 
 
Durante a auditoria, foi solicitada à AMLURB a comprovação do cadastramento da ABTR 
demonstrada via cópia do registro no sistema de cadastro da autarquia (Processo Eletrônico SEI nº 
6067.2019/0015545-3, doc. SEI nº 019934261). 
 
No âmbito do Sistema de Limpeza Urbana, as Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs) são 
estabelecimentos privados destinados ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos gerados e coletados por agentes privados, e que deverão ser usadas para a triagem dos 
resíduos recebidos, eventual transformação e posterior remoção para adequada disposição.  

 
Dessa forma, compete às ATTs o recebimento e a retirada de resíduos da construção civil por 
meio da emissão de Controle de Transporte de Resíduos (CTRs). 

 
Esta Equipe de Auditoria também solicitou as informações, quanto aos trabalhos de controle e 
fiscalização exercidos pela AMLURB, em relação à Associação Brasileira dos Transportadores de 
Resíduos Sólidos (ABTR), bem como a apresentação da documentação relacionada. 

 
A AMLURB informou os dados apresentados no Quadro 1, com base no monitoramento 
eletrônico realizado e evidenciado por relatórios das CTRs recebidas pela ABTR, quanto à 
movimentação de resíduos nesta ATT:  
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Quadro 1 - Movimentação de Resíduos na ATT de operação da autorizatária ABTR 

Ano Recebimento Retirada 
2017 

(início das atividades em 
dezembro) 

479 CTRs, correspondendo a 1.860 m3 de 
resíduos da construção civil 

 

2018 
10.835 CTRs, correspondendo a 40.978 m3 

de resíduos da construção civil 

850 CTRs, correspondendo a 11.730 m3 
de entulho limpo Classe A e 5.260 m3 de 

SOLO. 

2019 (até o momento) 
13.266 CTRs, correspondendo a 53.804 m3 

de resíduos da construção civil 

1.162 CTRs, correspondendo a 13.822 m3 
de entulho limpo Classe A, 36 m3 de 

entulho misturado Classe AB e 8.859 m3 
de SOLO. 

 
Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0015545-3 (doc. SEI nº 020434633) 

 
Quanto aos relatórios mensais do material reciclável triado (Relatórios de Balanço de Massa), 
demonstram o movimento de resíduos no período (quantidade e volume) e destinação por tipo de 
resíduo, conforme exemplo referente a agosto de 2009 ilustrado abaixo (Figura 1): 
 

Figura 1 - Relatório de Balanço de Massa ATT-ABTR ago-2019 

 

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0015545-3 (doc. SEI nº 020434265) 
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Em resposta a esta Equipe de Auditoria, quanto aos trabalhos de controle e fiscalização exercidos 
pela AMLURB em relação à ABTR, a Autarquia, além do monitoramento eletrônico da 
movimentação de resíduos realizado e evidenciado por relatórios das CTRs e dos relatórios 
mensais do material reciclável triado (Relatórios de Balanço de Massa), disponibilizou relatórios 
de vistorias realizadas em fevereiro de 2018, fevereiro de 2019 e agosto de 2019.  

 
Assim, depreende-se que as vistorias são realizadas a cada seis ou doze meses, e esses documentos 
são em formato de checklist contendo em anexo fotos do local.  

 
Apresenta-se abaixo (Figura 2) um exemplo de relatório de vistoria de agosto de 2019: 
 

Figura 2 - Vistoria em ATT de 08/08/2019 

 
Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0015545-3 (doc. SEI nº 020434593) 
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Nos relatórios foi verificado que o técnico responsável avaliou a limpeza e organização como 
ruins na área de operações e estocagem de materiais. 
 
Nesse aspecto, o Decreto Municipal nº 42.217 de 2002, que regulamenta o uso de áreas destinadas 
ao transbordo e triagem de resíduos de construção civil e resíduos volumosos (ATT) define as 
condições a serem atendidas para implantação dessas áreas, como por exemplo, isolamento da 
área, identificação da área e resíduos a serem recebidos, equipamentos de segurança. 

 
No artigo 23 desse Decreto, inclusive, estabelece-se que a ATT deverá ser sinalizada com placa de 
identificação visível, junto à sua entrada, na qual deverão constar as atividades desenvolvidas e os 
números do processo administrativo da aprovação do empreendimento, do alvará e da licença de 
funcionamento. 

 
Observou-se na Figura 1, no relatório de vistoria mais recente apresentado pela AMLURB, a 
observação anotada do técnico de que a ATT permanece sem placa de identificação.  

 
No entanto, em resposta à Solicitação de Auditoria, a AMLURB não informou a existência de 
aplicação de eventuais penalidades (consoante capítulo IV das Resoluções da AMLURB). 
 
Em relação à permissão de uso de imóvel público, é de competência do Subprefeito autorizar o 
uso precário e provisório de bens municipais sob sua administração e opinar quanto à cessão de 
uso dos bens municipais localizados em sua região administrativa (inciso XXVI do artigo 9 da Lei 
Municipal nº 13.399 de 2002). 

 
Ademais, o Decreto Municipal nº 52.201 de 2011, em seu artigo 2º, regulamenta: 

 
Artigo 2: A concessão administrativa e a permissão de uso poderão ser deferidas a 
pessoas jurídicas nas seguintes condições: 
 
III - que a área seja destinada a um dos seguintes fins, quando os pedidos forem 
formulados por entidades sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, ambiental 
ou de assistência social: 
 
(...) 
f) implantação de serviços de educação ambiental, de apoio à gestão do sistema 
municipal de áreas verdes e de fomento ao desenvolvimento sustentável. 
  
 § 2º Os pedidos de que tratam a alínea "d" do inciso II e a alínea "f" do inciso III, ambos 
do "caput" deste artigo, deverão ter aprovação ou manifestação de viabilidade da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 
 
§ 3º Os pedidos referidos no inciso III do "caput" deste artigo deverão contar com prévia 
manifestação favorável, pela competência, das Secretarias Municipais de Educação, de 
Assistência e Desenvolvimento Social, de Cultura e da Saúde. 
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§ 4º Os pedidos de concessão administrativa e permissão de uso que não se enquadrem 
nos casos previstos neste artigo poderão ser analisados desde que presente o interesse 
público, devidamente justificado pelo interessado. 

 
Nos processos administrativos analisados (nº 2017-0.125.172-4 e nº 2017-0.183.634-0) constam o 
requerimento da ABTR dirigido ao Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário (DGPI) 
bem como a documentação solicitada para a permissão de uso do imóvel, conforme o artigo 3º do 
Decreto Municipal nº 52.201 de 2011. 
 
No pedido a ABTR descreve o uso da área para transbordo e triagem de resíduos da construção 
civil a ser utilizada por transportadores cadastrados junto à AMLURB das Zonas Norte, Oeste e 
Centro, colaborando com a limpeza da Cidade e o Projeto Cidade Linda, além de geração de 
empregos e preservação do meio ambiente. 

 
Localizou-se, em consulta feita ao Diário Oficial do Município, a autorização de uso do então 
Subprefeito da Casa Verde, Sr. Paulo Cahim, por meio da Portaria nº 026/PR-CV/GAB/2017 - 
D.O.C de 11/11/17, da área utilizada pela mencionada Associação. Trata-se de ato administrativo 
em caráter precário e provisório, portanto, de reversão e cancelamento, com a retomada da área 
pela Administração. 

 
Dessa forma, constatou-se que a autorização em questão foi garantida com fulcro no § 4º do artigo 
2º do Decreto Municipal nº 52.201 de 2011, o qual consente a permissão de uso quando presente o 
interesse público. 

 
Observa-se que o processo 2017-0.125.172-4, referente à permissão de uso, encontrava-se na 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL/DEUSO/Divisão de Normatização 
do Uso do Solo), sendo que o último documento juntado é um parecer da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente (SVMA), de novembro de 2018, informando que a análise e autorização de 
intervenção mediante implementação de ATT em parte da área (Área de Preservação Permanente 
de 30 metros a partir da margem do curso de água – artigo 4º da Lei Federal no 12.651/2012), é de 
competência da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).  
 
Portanto, foi verificado que a autorização de uso do imóvel foi dada com base no § 4º do artigo 2º 
do Decreto Municipal nº 52.201 de 2011, enquanto pendente de resolução o procedimento comum 
e de caráter definitivo, e motivada pela grande relevância pública e social na liberação da área 
para a destinação proposta, havendo, assim, interesse da Administração na questão (Processo 
Eletrônico SEI nº 6067.2019/0015545-3, doc. SEI nº 019934176). 
 
Destaca-se, com base na análise dos dispositivos, que carece de detalhamentos na legislação 
vigente no que se refere à metodologia dos trabalhos de controle e fiscalização da AMLURB. Não 
foram identificados procedimentos que regulem a fiscalização especificando as atividades e 
critérios de verificação dos locais e equipamentos operados pelos autorizatários.  

 
Por exemplo, não há nas Resoluções da AMLURB definição da periodicidade de vistorias a serem 
realizadas, nem o que deve ser observado nos locais inspecionados como exigências de estrutura 
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do espaço físico, limpeza e organização, segurança, dentre outros. 
 

Entende-se que a falta de detalhamento permite uma fragilidade na fiscalização e no controle da 
execução das atividades das operadoras do Sistema de Limpeza Urbana do Município, tornando o 
trabalho de controle e fiscalização mais frágil e dificultoso, uma vez que os responsáveis pela 
fiscalização não possuem parâmetros claros dos trabalhos a serem executados. 
 
Adicionalmente, entende-se que a AMLURB deve apresentar as providências tomadas quanto às 
irregularidades identificadas, como comunicação à ABTR com prazo para sanar deficiências e/ou 
aplicação de penalidades. 
 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
 
Por meio do Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0015545-3, doc. SEI nº 026866473, datado de 
10 de março de 2020, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana se manifestou da seguinte 
forma: 
 

“Cabe-nos informar que a análise da equipe auditora se mostrou precisa em sua 
avaliação preliminar quanto à fragilidade dos procedimentos fiscalizatórios previstos na 
legislação pertinente às ATTs- Áreas de Transbordo e Triagem, uma vez que os procedimentos 
adotados atualmente são restritos ao decreto nº 42.217/2002, em especial aos artigos 21º ao 24º 
quanto às condições para implantação da ATT e ao artigo 25º que descreve responsabilidades na 
correta operação das ATTs, ficando sujeitas às sanções legais quando em desacordo. 
Ressaltamos, porém que essas sanções legais não foram previstas em legislação, não havendo 
embasamento legal para aplicação de nenhum tipo de sanção. 

 
Ainda sob a esfera da legalidade dos atos, podemos identificar que o capítulo X da Lei nº 

14.803/2008 trata da Gestão, Fiscalização e Penalidades, conforme segue: 
 

Art. 26. Caberá ao órgão municipal de limpeza urbana a responsabilidade pela 
orientação dos agentes envolvidos e coordenação das ações previstas no Plano 
Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil. 

Parágrafo único. Caberá ao Executivo definir as competências da coordenação 
das ações previstas no Programa Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da 
Construção Civil. 

Art. 27. Caberá aos órgãos de fiscalização da Prefeitura, no âmbito da sua 
competência, o cumprimento das normas estabelecidas nesta lei e aplicação de sanções 
por eventual inobservância. 

Art. 28. No cumprimento da fiscalização, o Executivo deverá: 
I - inspecionar e orientar os geradores, transportadores e receptores de resíduos 

quanto às normas desta lei; 
II - vistoriar os veículos cadastrados para o transporte, os equipamentos 

acondicionadores de resíduos, o material transportado e as áreas receptoras de 
resíduos; 

III - expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão; 
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IV - enviar aos órgãos competentes os autos que não tenham sido pagos, para 
fins de inscrição na dívida ativa. 

  
Quanto Decreto Municipal nº 42.217/2002 que regulamenta o uso de áreas destinadas ao 

transbordo e triagem de resíduos de construção civil e resíduos volumosos podemos identificar o 
apontamento das condições necessárias para implantação e operação das ATTs e que as 
obrigações e responsabilidades desses empreendimentos operados por autorizatários, estão 
explicitadas nos artigos 21º ao 33º e artigo 36º, conforme descrito abaixo: 

 
Art. 21 - Para a implantação da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 

Construção Civil - ATT, deverão ser previstas as seguintes condições: I - isolamento da 
área; II - identificação da área e resíduos a serem recebidos; III - equipamentos de 
segurança. 

Art. 22 - O isolamento da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil - ATT será verificado mediante: I - cercamento da área em operação, 
na totalidade de seu perímetro definido, de modo a impedir o acesso de animais e 
pessoas estranhas à atividade; II - portão para o controle de acesso ao local; III - cerca 
viva arbustiva ou arbórea ao redor da instalação, quando os aspectos relativos à 
vizinhança, ventos dominantes e estética o exigirem. 

Art. 23 - A Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - 
ATT deverá ser sinalizada com placa de identificação visível, junto à sua entrada, na 
qual deverá constar, também, as atividades desenvolvidas e os números do processo 
administrativo da aprovação do empreendimento, do alvará e da licença de 
funcionamento. 

Art. 24 - A Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - 
ATT deverá contar com, no mínimo, os seguintes equipamentos de segurança: I - 
equipamentos de proteção individual; II - equipamentos de proteção contra descargas 
atmosféricas; III - equipamentos de combate a incêndio; IV - iluminação e força para 
permitir ação de emergência em qualquer período. 

Art. 25 - O empreendedor será responsável pela operação adequada da Área de 
Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - ATT, ficando sujeito às 
sanções legais, quando em desacordo. 

Art. 26 - Os resíduos recebidos nas Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos 
da Construção Civil - ATT deverão ser controlados quanto à procedência, quantidade e 
qualidade, conforme o Controle de Transporte de Resíduos a que se refere o Anexo "B" 
integrante deste decreto. 

Art. 27 - O responsável pela Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil - ATT deverá apresentar ao Departamento de Limpeza Urbana - 
LIMPURB, da Secretaria de Serviços e Obras, relatórios mensais, contendo: I - 
quantidade de resíduos recebidos mensalmente; II - quantidade e destino dos diversos 
tipos de resíduos triados, com os respectivos comprovantes; III - relação de 
transportadores usuários no mês vigente. 

Art. 28 - A operação da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil - ATT deverá obedecer às seguintes condições gerais: I - a unidade 
receberá apenas resíduos de construção civil e resíduos volumosos; II - não será 
permitido o recebimento de cargas de resíduos de construção civil constituídas 
predominantemente por resíduos da construção civil perigosos e não-inertes (tintas, 
solventes, óleos, resíduos provenientes de instalações industriais e outros), enquadrados 
na Classe I da NBR 10.004; III - só serão aceitas descargas e expedições de veículos com 
a devida cobertura dos resíduos neles acondicionados; IV - os resíduos descarregados na 
Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - ATT estarão 
acompanhados do respectivo Controle de Transporte de Resíduos; V - a emissão do 
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Controle de Transporte de Resíduos será de responsabilidade do transportador; VI - os 
resíduos que forem descarregados deverão ser integralmente triados, evitando-se o 
acúmulo de material não triado; VII - os resíduos deverão ser classificados pela sua 
origem e características físico-químicas, sendo subclassificados, quando possível, 
e acondicionados em locais adequados; VIII - o acondicionamento dos materiais 
descarregados ou armazenados temporariamente deverá impedir o acúmulo de água; 
IX - os rejeitos que eventualmente estejam na massa de resíduos recebidos deverá ter 
destino adequado; X - a remoção de resíduos da Área de Transbordo e Triagem de 
Resíduos da Construção Civil - ATT deverá estar acompanhada pelo respectivo Controle 
de Transporte de Resíduos, emitido em 3 (três) vias. 

Art. 29 - Os resíduos da construção civil de origem mineral (concreto, 
argamassas, produtos cerâmicos e outros), excluídos os produtos à base de gesso e 
amianto, deverão ser reutilizados, reciclados na forma de agregados ou encaminhados 
aos Aterros de Resíduos da Construção Civil, para reservação segregada ou constituição 
de espaços para futura utilização. Parágrafo único - Os demais tipos de resíduos da 
construção civil deverão ser encaminhados à reutilização, reciclagem, armazenagem ou 
a aterros adequados, obedecidas as normas técnicas específicas. 

Art. 30 - Os resíduos volumosos deverão ser encaminhados à reutilização, 
reciclagem ou aos aterros adequados. 

Art. 31 - A transformação dos materiais triados somente poderá ser realizada na 
própria Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - ATT se a área 
possuir licenciamento específico para essa atividade, a critério do órgão ambiental 
municipal. 

Art. 32 - Deverá ser garantida a existência de sistema de controle de poeira, 
ativo, tanto nas descargas quanto no manejo e nas zonas de acumulação de resíduos. 

Art. 33 - Deverão ser utilizados dispositivos de contenção de ruídos em veículos 
e equipamentos presentes na Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil - ATT. 

Art. 36 - Deverá ser implantado revestimento primário nas áreas de operação e 
estocagem da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - ATT, 
de maneira a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas. 

  
Dessa forma, com embasamento nos grifos acima identificados, se fez necessária a 

elaboração de um modelo de Formulário Padronizado para uso orientativo nas visitas técnicas 
aos autorizatários, conforme ilustrado em doc SEI nº 026866409 (Figura 3). 

  
As visitas técnicas são realizadas atualmente conforme demandas detectadas durante o 

acompanhamento e monitoramento do Sistema Eletrônico Coletas Online. Essas deficiências 
usualmente são identificadas por: 

 
 ausências ou eventuais falhas no lançamento de relatórios e CTRs; 
 identificação de novos Destinos Finais cadastrados que necessitem de instrução 

quanto à utilização do Sistema; 
 identificação de ATT’s que estejam destinando RCC triado como lançamento de 

recicláveis sem emissão de CTRs; 
 grande quantidade de CTRs alteradas por determinado destino Final; 
 pequeno volume de CTRs emitidas pelas ATTs frente à grande quantidade de 

resíduos recebidos no local; 
 ausências ou eventuais atrasos na apresentação relatórios mensais de reciclagem; 
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Em reflexão aos apontamentos de eventuais falhas ou irregularidades identificadas nas 

visitas técnicas, fica evidenciada a necessidade de ferramentas de controle fiscalizatório que nos 
permitam fazer cumprir as cláusulas previstas na legislação vigente. Face aos 03 (três) anos 
transcorridos da implantação do sistema de controle eletrônico, se faz necessária a evolução dos 
mecanismos regulatórios.” 
 
 
 PLANO DE PROVIDÊNCIA  
 

“Em relação à recomendação para elaboração de um plano de providências a ser 
adotado por AMLURB visando sanar as fragilidades identificadas, sugerimos a composição de 
um grupo de trabalho com as respectivas áreas técnicas envolvidas, incluindo a participação 
desta Gerência de Fiscalização, objetivando a correção das falhas apontadas.”  
 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

“Dessa forma, entendemos que em um prazo de até 60 dias, seria possível obtermos uma 
solução legal, criando mecanismos fiscalizatórios de aprimoramento da legislação vigente na 
aplicação de penalidades a eventuais irregularidades que forem diagnosticadas.”  
 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 
A Unidade, apesar de afirmar que não há embasamento legal para aplicação de sanção, cita os 
artigos da Lei Municipal nº 14.803/2008 que estabelecem a competência e o dever dos órgãos de 
fiscalização da Prefeitura de expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão, 
nos seguintes termos: 
 

Art. 27. Caberá aos órgãos de fiscalização da Prefeitura, no âmbito da sua competência, 
o cumprimento das normas estabelecidas nesta lei e aplicação de sanções por eventual 
inobservância. 
Art. 28. No cumprimento da fiscalização, o Executivo deverá: 
(...) 
III - expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão; 

 
A AMLURB concordou com a Equipe de Auditoria quanto à necessidade de aprimoramento da 
legislação vigente para os trabalhos de controle e fiscalização realizados nos locais operados pelos 
autorizatários, assim como, para a aplicação de penalidades a eventuais irregularidades apontadas 
aos destinos finais cadastrados na AMLURB.  
 
A Unidade pretende formar um Grupo de Trabalho com o objetivo de promover estudos 
destinados à revisão e implantação de procedimentos mostra-se adequado.  
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Sugere-se que as reuniões desse Grupo sejam documentadas, em Processo Eletrônico SEI 
específico, por meio de atas ou relatórios periódicos para registro das ações e conclusões 
realizadas. 
 
Sugere-se que o Grupo de Trabalho realize estudos no que tange à(o): 
 

 Metodologia dos trabalhos de controle e fiscalização da AMLURB sobre operadores do 
Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo e Tratamento de Resíduos da 
Construção Civil (atividades, periodicidade, critérios de verificação dos locais e 
equipamentos); 
 

 Prazos para providências em razão de irregularidades identificadas em vistorias; 
 

 Mecanismos de evidenciação das providências tomadas quanto às irregularidades 
identificadas em vistorias; 
 

 Sanções que considerem os tipos de irregularidades realizadas (leve à grave, por exemplo) 
e eventual agravamento da situação em razão de reiteração de situação irregular. 
 

 
RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se que a AMLURB proceda à composição de um Grupo de 
Trabalho (GT), conforme sugerido pela própria Unidade, com o objetivo de revisar e adequar a 
legislação vigente para os trabalhos de controle e fiscalização realizados nos locais operados pelos 
autorizatários, assim como, para a aplicação de penalidades a eventuais irregularidades apontadas 
aos destinos finais cadastrados na AMLURB, sendo que, após a conclusão, os resultados do GT 
devem ser encaminhados às  autoridades competentes com vistas à análise para fins de atualização 
da legislação vigente. 
 
 
São Paulo, 26 de maio de 2020.  
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5. ANEXO I – DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA 
UNIDADE 
 
O documento abaixo foi encaminhado pela Unidade, por meio do Processo Eletrônico SEI nº 
6067.2019/0015545-3. Trata-se de anexo à Manifestação da Unidade ao Relatório Preliminar da 
Auditoria, conforme citação referente à resposta da Constatação 1: 
 

Figura 3 - Formulário Padronizado para uso orientativo nas visitas técnicas aos autorizatários 

 
Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0015545-3 (doc. SEI nº 026866409) 
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6. ANEXO II – PLANO DE AÇÃO 
 

FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0015545-3 

Unidade Auditada* Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

OS/ Nº recomendação* 117/2019 - Recomendação 001 de 001 

Texto* 

Recomenda-se que a AMLURB proceda à composição de um Grupo de Trabalho (GT), 
conforme sugerido pela própria Unidade, com o objetivo de revisar e adequar a 

legislação vigente para os trabalhos de controle e fiscalização realizados nos locais 
operados pelos autorizatários, assim como, para a aplicação de penalidades a eventuais 

irregularidades apontadas aos destinos finais cadastrados na AMLURB, sendo que, após 
a conclusão, os resultados do GT devem ser encaminhados às autoridades competentes 

com vistas à análise para fins de atualização da legislação vigente. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

Falta de detalhamentos no que se refere à metodologia dos trabalhos de controle e 
fiscalização da AMLURB, como especificação das atividades, critérios de verificação, 

periodicidade de vistorias, dentre outros.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
da

 U
ni

da
de

**
 Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

Composição de um Grupo de Trabalho com as respectivas áreas técnicas de AMLURB, 
incluindo a participação de Analista Fiscal e Agente Vistor além de representante da 
Gerencia de Controle e Monitoramento da Diretoria de Gestão de Serviços , visando 
aprimoramento de mecanismos fiscalizatórios na legislação vigente. 

Responsável ** Renata Roversi - Gerente de Fiscalização 

Prazo *** 60 dias 

Evidências**** 

1) Ato administrativo normativo que institui e descreve composição, bem como, 
atividades do Grupo de Trabalho 
2) Processo eletrônico SEI instruído com os resultados do Grupo de Trabalho e 
encaminhamentos às autoridades competentes para decisão 

  
* Campos da equipe de Auditoria 
** Campos exclusivo da Unidade Auditada 
*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para comprovação da 
implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 
Elementos que indicam a implementação da ação 

 


