FIQUE ATENTO!
A par r de 30 de junho, se não for prorrogado novamente, a FEPAM exigirá que o documento chamado MTR,
passe a ser emi do pelo gerador e não mais pelo des nador, como é agora.
A SERESA está concluindo um vídeo explica vo, e depois de pronto, vamos fazer um evento, onde já temos
um folder para facilitar o preenchimento dos documentos.

É bem fácil..., olha só!
Cada gerador terá de fazer um cadastro no site da FEPAM. Como os termos são especíﬁcos e não
obrigatoriamente as pessoas conhecem, nós oferecemos um modelo para preenchimento.
1: acessar o site da Fepam: www.fepam.rs.gov.br
02: clique no botão azul MTR que ﬁca a esquerda da tela;

03: abrirá a tela ao lado para você escolher:
a) se já usuário cadastrado, entre com seu CNPJ ou CPF
b) se não é usuário cadastrado, clique em novo usuário (faça seu cadastro)
c) se esqueceu sua senha, clique para recuperar a senha

04: feito isso, acesse e preencha os dados conforme será solicitado passo-a-passo;
Lembramos que este procedimento / cadastramento DEVE ser feito no mínimo um dia antes.
Após o cadastramento, você receberá um e-mail, informando o nome do motorista e a placa do caminhão.

Não demora mais que um minuto depois que você se acostumar com o processo

05: Após, clique em INSERIR RESÍDUO;

Vai abrir uma nova janela onde você deve seguir a seqüência de preenchimentos.
06: clique na LUPA ao lado da a opção RESÍDUOS;

saúde

Vai abrir uma nova janela onde você irá pesquisar o po de resíduo que irá escolher.

Escolha a opção de resíduo
que mais tem a ver com sua função.
**guarde esse código**

07: no campo QUANTIDADE, digite o peso do resíduo;
08: no campo UNIDADE, escolha a opção - Quilograma;
09: no campo ESTADO FÍSICO, escolha a opção - sólido;
10: no campo FORMA DE ACONDICIONAMENTO,
escolha a opção - bombona;
11: no campo TECNOLOGIA, escolha a opção - incineração;

13: as úl mas três opções não precisa selecionar.

14: feito isso, clique em SALVAR.

15: feito isso, salve/envie via site, e imprima uma via a qual vai junto com o resíduo.
16. lembre-se que o peso do resíduo, juntamente com o número iden ﬁcador da Seresa, deve estar escrito
num papel adesivo na bombona.

RS 122, Km 72, nº 232, Distrito Industrial | Caixa Postal 8587 | 95010-970 | Caxias do Sul-RS
www.seresa.com.br

seresa@seresa.com.br

(54)

3698.9098

(54)

9 9601.7477

resiservice

