
Cadastro simples - Produção menor que 200L lixo/dia 
*Cadastro Obrigatório - Produção Maior que 200L lixo/dia)
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O objetivo da iniciativa é melhorar os 
sistemas de controle, coleta e destinação 
do lixo. 

Cadastro para mapeamento - sem 
previsão de multa 
Para pequenos produtores de lixo (abaixo 
de 200L diários) o cadastro servirá apenas 
para mapeamento. Esses estão isentos do 
pagamento da taxa anual. Vale lembrar que 
não importa o porte da empresa, a 
orientação da Prefeitura é para que todas 
elas façam o cadastro, independentemente 
do ramo de atividade ou local de instalação, 
como loja, sala ou condomínio, ou do 
volume de lixo gerado.

Cadastro Obrigatório - com multa 
Grandes produtores (acima de 200L diários) 
pagarão uma taxa anual de R$ 228,00. 
A Prefeitura multará as empresas 
identificadas como grandes geradoras, 
consultórios, ambulatórios, hospitais, 
comércio, pastelaria etc. que não cumprirem 
com as exigências. 

Acesse: www.ctre.com.br 
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• e mapear os grandes geradores de resíduos sólidos,

para  

• Multa no valor de R$ 1.639,60 para os grandes geradores (mais de 200L de lixo/dia) que não
fizerem o cadastro.

• Necessidade de efetuar a renovação anual.

Siga o

Passo a passo

Dicas 
importantes
• Cadastrar-se com o seu email principal

• Você receberá um protocolo de entrega
e uma senha por email

• Imprimir e arquivar o protocolo de
entrega

Documentos necessários: 
CNPJ
CCM (número da prefeitura)
IPTU (capa)
Conta de luz (mais recente)

Preenchimento das informações no 

site www.ctre.com.br 

I. Quanto lixo sua empresa produz 

II. Frequência da coleta (vezes/semana)

III. Consumo mensal de energia

IV. Número de colaboradores

V. Local: Casa, prédio etc.
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Preenchimento 
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Constanzo está à disposição! 
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