PGRS
Quem deve entregar?
R: Todos os empreendimentos do município. Se for exigido Alvará para a atividade é preciso
apresentar o PGRS.
Quais são as modalidades?
R: PGRS Completo, relatório do PGRS Completo (inclusive o PGPI – Plano de Gerenciamento de
Pneus Inservíveis) e Justificativa.
Quem apresenta a modalidade PGRS Completo?
R: Atividades que geram mais de 80 litros de resíduos por dia.
Quem apresenta o relatório de PGRS completo?
R: Aqueles que já apresentaram o PGRS completo e que não tiveram alterações de um ano
para o outro. Pode ser apresentado de forma intercalada, sendo um ano o Completo no
seguinte o relatório e no posterior o completo novamente, sempre nessa seqüência.
Quem apresenta o PGPI?
R: Aquelas atividades que integram a cadeia geradora de pneus inservíveis.
Alguns exemplos dessas atividades são: Borracharias de pequeno, médio e grande porte,
recapadoras e/ou vulcanizadoras, vendas e revendas de automóveis e motocicletas, comércios
que possuam equipamentos com pneus como tratores, bicicletas, carrinhos de mão ou outro
equipamento com pneus.
Quem apresenta Justificativa?
R: Todas as atividades que geram menos de 80 litros de resíduos por dia.
É exigido algum documento para anexar à justificativa?
R: SIM. Nos casos de Geradores de Pneus Inservíveis é possível apresentar a Justificativa, desde
que participe da AGEPIN (Associação de Geradores de Pneus Inservíveis de Rio Negro e Mafra),
caso contrário o gerador de pneu inservível deve apresentar um PGPI.
Aqueles que geram resíduos como óleos e graxas de automóveis também devem anexar em
sua justificativa uma cópia do comprovante de destinação desses materiais e da licença
ambiental da empresa que destina esses resíduos.
OBS:
1. As atividades que apresentam o PGRSS para a Vigilância Sanitária podem apresentar a
modalidade Justificativa para o Departamento de Meio Ambiente.
Exemplo dessas atividades: laboratórios, farmácias, funerárias.
2. Os Bancos e similares devem apresentar um PGRS da sua unidade, indicando os resíduos
gerados ali.

