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COMO CADASTRAR PGRCC NO SISTEMA COLETAS 

ONLINE 

1. Acesse https://sjc2.coletas.online/ 

2. Clique em “Construtor – Cadastre aqui a sua Obra” 

 

3. Preencha os dados solicitados, lembrando que GERADOR é o dono da 

obra e o ENDEREÇO deve ser o endereço de residência do gerador 

(não necessariamente o mesmo endereço da obra). No campo e-

mail, orientamos a preencher com o e-mail da pessoa responsável 

pela elaboração do PGRCC para facilitar o acesso e recuperação de 

senha. Obs: SEMPRE selecione a opção “O Transportador pode emitir 

CTR’s em seu nome?” conforme imagem

 

https://sjc2.coletas.online/
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4. Se o cadastro estiver correto, aparecerá a seguinte mensagem: 

 

5. Verifique o e-mail de cadastro e clique no link conforme imagem: 

 

6. Crie uma senha de acesso 
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7. Na página  https://sjc2.coletas.online/ faça o login, lembrando que 

o CPF/CNPJ deve ser sem pontos nem traços 

 

8. Selecione o módulo “Obra” 

 

9. No menu lateral esquerdo, clique em “Cadastro PGRCC” 

 

https://sjc2.coletas.online/
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10.  Clique em “CADASTRAR NOVO PGRCC” 

 

 
11.  Preencha todas as abas: 

 
11.1.IDENTIFICAÇÃO: dados da obra 
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11.2.RESPONSÁVEL: dados do responsável técnico pela obra 
 

 
 
11.3.CARACTERÍSTICAS: detalhes sobre a obra 
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11.4.INICIATIVAS: medidas que serão tomadas em relação aos 
resíduos gerados 

 
11.5.RESÍDUOS: quantidades em m³ de resíduos que serão gerados, 
separados por tipo de acordo com a Resolução CONAMA nº307 
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11.6.TRANSPORTADORES: lista de transportadores autorizados a 
criar CTR’s vinculadas a este PGRCC. 
No site 
https://sjc2.coletas.online/Seguranca/TransportadoresCredenciado
s.aspx é possível encontrar relação de todos transportadores 
credenciados junto à URBAM). 
Obs: somente os transportadores selecionados neste campo 
poderão emitir CTR em nome do Gerador. Caso o projeto seja salvo 
sem selecionar nenhum Transportador, todos Transportadores 
credenciados poderão emitir CTR em nome do gerador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sjc2.coletas.online/Seguranca/TransportadoresCredenciados.aspx
https://sjc2.coletas.online/Seguranca/TransportadoresCredenciados.aspx
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11.7.DESTINOS FINAIS: locais para onde os resíduos serão 
destinados 
No site 
https://sjc2.coletas.online/Seguranca/DestinosCredenciados.aspx é 
possível encontrar relação de todos destinos finais credenciados 
junto à URBAM). 
Obs: somente os destinos finais selecionados neste campo poderão 
receber e dar baixa em CTR’s em nome do Gerador. Caso o projeto 
seja salvo sem selecionar nenhum Destino Final, todos Destinos 
Finais credenciados poderão receber e dar baixa em CTR’s em 
nome do gerador. 
 

 

 

12.  Clique em “SALVAR PROJETO” 

 

https://sjc2.coletas.online/Seguranca/DestinosCredenciados.aspx
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13. Após salvo, aparecerá uma tela conforme imagem: 

 

 

 

 

 

14. Para IMPRIMIR ou SALVAR EM PDF, basta clicar no ícone de AÇÕES 
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15. Role a página até embaixo e clique em IMPRIMIR 

 

 

16. Abrirá uma página igual abaixo. Clicando na SETINHA PARA BAIXO 

(primeiro ícone) é possível salvar o PGRCC em PDF e clicando na 

IMPRESSORA (segundo ícone) é possível imprimir o projeto. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. Salientamos que o conteúdo do PGRCC é de responsabilidade do 
responsável técnico da obra (arquiteto, engenheiro ou outro), não 
cabendo ao Departamento de Coletas Especiais sua elaboração e 
preenchimento; 
 

2. Qualquer dado pode ser editado a qualquer momento dentro do 
sistema, mesmo com o PGRCC encerrado, portanto se houver algum 
dado que os Srs desconheçam podem preencher com dados 
aleatórios (Ex: 00000 ou XXXXX) e depois voltar ao PGRCC e editar; 
 

3. Ao clicar em ENCERRAR nenhum transportador (caçambeiro) 
conseguirá mais vincular CTRs ao PGRCC, portanto só encerre o 
PGRCC quando encerrar definitivamente a obra, caso contrário será 
necessário fazer novo PGRCC para vincular CTRs futuramente à 
mesma obra. 

 


