INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPOSIÇÃO
NO ATERRO MUNICIPAL DE MANAUS

1. Ofício de solicitação de autorização para deposição no aterro municipal, com o seguinte conteúdo:
a. Identificação completa da pessoa física ou jurídica a ser autorizada;
b. Números do CNPJ e da Inscrição Municipal, ou, em caso de pessoa física, CPF;
c. Nome da pessoa responsável para contatos, número de telefone e E-mail;
d. Descrição detalhada do resíduo a ser depositado;
e. Identificação das placas dos veículos que serão utilizados no transporte dos resíduos até o aterro.
2. Cópia do Certificado de Registro Cadastral dos veículos – CRC (emitido pela SEMMAS), que contenha as
placas indicadas no ofício;
3. Cópia da Licença de Operação – L. O. (emitido pela SEMMAS ou pelo IPAAM);
4. Cópia dos documentos dos veículos que serão autorizados a entrar no Aterro.
PROIBIDO:
• Resíduos Inflamáveis, Corrosivos, reativos, Radioativos, Tóxicos, Terra Infusória, Lodo, Patogênicos, Óleos e
demais derivados de petróleo, Pneus, Isopor, Páletes, barro, terra, areia, camada vegetal com 90% de terra e
TODO TIPO DE RESÍDUO EM ESTADO LÍQUIDO;
•

Veículos sem lona, ou com a mesma rasgada.

VALIDADE:
•
•

Validade de 60 dias a contar da data de expedição da 1ª via da Autorização;
Vale ressaltar que só será renovada a Autorização se a validade de todas as documentações necessárias
estiverem atualizadas, tais como: C.R.C., L.O. e documentação dos veículos, e se a empresa estiver sem
débitos quanto as disposições no Aterro Municipal; solicitar a renovação da autorização com, pelo menos,
10 dias de antecedência, evitando-se transtornos.

CUSTOS:
• Preço da tonelada de resíduos sólidos:
o Classe 2 A: 1,21 UFMs;
o Classe 2 B: 2,50 UFMs;
o Resíduos misturados: 2,50 UFMs;
o Classes A e C: 1,21 UFMs.
RECOMENDAÇÕES:
• Lonas em bom estado;
•

Consulta à Resolução CONAMA nº 307, de 05 de Julho de 2002;

•

Munir cada veículo informado na autorização com uma cópia da mesma;

O ACESSO AO ATERRO É PERMITIDO DE SEGUNDA A SÁBADO, DE 08h00 ÀS 17h00, EXCETO EM
FERIADOS.
Para maiores informações ligue: 3214-8080

