
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul

DECRETO N° 13.179, DE 16 DE ABRIL DE 2007.

Regulamenta  a  Lei  nº  6.359,  de  4  de  abril  de
2005,  que  institui  o  Plano  Integrado  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
para o Município de Caxias do Sul.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, 

D E C R E T A:

TÍTULO I 
Do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Capítulo I
Dos Objetivos

Art. 1º O presente Decreto tem por objetivo regulamentar a Lei  nº 6.359, de 4 de
abril de 2005, que institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
para o Município de Caxias do Sul, estabelecendo diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a estabelecer condições
favoráveis à reutilização, reciclagem e beneficiamento dos mesmos, bem como prevenir e minimizar
os impactos ambientais.

Capítulo II
Das Definições

Art. 2º Para efeito deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

I - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: são os provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da
escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas,  colas,  tintas,  embalagens,  madeiras  e  compensados,  forros,  argamassa,  gesso,  telhas,
pavimento  asfáltico,  vidros,  plásticos,  isopor,  tubulações,  fiação  elétrica  e  outros  relacionados,
comumente chamados de entulhos de obras ou caliça;

II  -  GERADORES:  são  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  públicas  ou  privadas,
responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta Lei;

III - TRANSPORTADORES: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da
coleta e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação;

IV  -  AGREGADO  RECICLADO:  é  o  material  granular  proveniente  do
beneficiamento de resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação
em obras de edificação, de infra-estrutura ou outras obras de engenharia;

V - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS: é o sistema de gestão que visa reduzir,
reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e
recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas
em programas e planos;
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VI  -  REUTILIZAÇÃO:  é  o  processo  de  reaplicação  de  um  resíduo,  sem
transformação do mesmo;

VII - RECICLAGEM: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter
sido submetido à transformação;

VIII  -  BENEFICIAMENTO:  é  o  ato  de  submeter  um resíduo  à  operações  e/ou
processos que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como
matéria-prima ou produto;

IX -  CENTRAL DE TRANSBORDO E TRIAGEM – CTT: os estabelecimentos
públicos ou privados destinados ao recebimento de resíduos da construção civil gerados e coletados
por agentes privados que deverão ser usados para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta
diferenciada e remoção para adequada disposição;

X - ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: é a área onde serão
empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe “A” no solo, visando a
reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da
área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar
danos à saúde pública e ao meio ambiente; e

XI  -  ÁREAS  DE  DESTINAÇÃO  DE  RESÍDUOS:  são  áreas  destinadas  ao
beneficiamento ou à disposição final de resíduos.

Capítulo III 
Da Classificação

Art. 3º Os resíduos da construção civil, para efeito deste Decreto, são classificados
de acordo com a Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 2002, da seguinte forma:

I - Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

a) de construção,  demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b)  de construção,  demolição,  reformas  e  reparos de edificações:  componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; e

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

II  -  Classe  B  -  são  os  resíduos  recicláveis  para  outras  destinações,  tais  como:
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os
produtos oriundos do gesso; e

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais
como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.

Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos
e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e, como última alternativa, a destinação
final em aterro.

Parágrafo único. Os resíduos da construção civil  não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota-fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e
em áreas protegidas por Lei.
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Capítulo IV 
Do Gerenciamento, dos Planos e dos Projetos

Art. 5º O Município de Caxias do Sul, através da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SEMMA, implementa através deste regulamento a gestão dos resíduos da construção
civil,  parte  integrante  do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos -  PGIRS,  que
deverá incorporar:

I - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; e

II - Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

a)  o  Programa  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil,  elaborado e
implementado pelo Município estabelece diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das
responsabilidades dos pequenos geradores; e

b)  os  Projetos  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil  deverão  ser
elaborados e implementados pelos geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

Título II 
Do Licenciamento

Capítulo I 
Do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Art. 6º São integrantes do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil aqueles definidos como pequenos geradores, ou seja, aqueles que descartam em
uma única vez a quantidade total de 2,0 m³ (dois metros cúbicos) de resíduos da construção civil,
Classes A e C, previamente segregados, num intervalo não inferior a três (3) meses.

Art. 7º  Os resíduos classes A e C, previamente segregados, poderão ser entregues
nas  Centrais  de  Transbordo  e  Triagem  –  CTT,  cadastradas  no  município,  ficando  sujeito  aos
encargos estabelecidos por cada CTT.

Art. 8º O comércio formal de materiais da construção civil, especialmente aqueles
que  apresentam  depósito  de  cimento,  areia  e/ou  brita,  deverão  obrigatoriamente  oferecer  local
adequado para a recepção de resíduos advindos de obras de construção civil gerados pelos clientes
da loja, definidos de acordo com o art. 6º.

Art. 9º O Município executará a coleta dos resíduos Classe B na forma habitual da
coleta de lixo seletivo.

Art. 10. Os resíduos classe D deverão ser entregues no local onde foi adquirido.

Capítulo II 
Do Licenciamento para a Atividade de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

Art.  11.  Os empreendedores  de  obras  que  apresentem área  construída  igual  ou
superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados) ou demolição com área superior ou igual a 100 m²
(cem  metros  quadrados)  deverão  licenciar  junto  à  SEMMA  a  atividade  de  Gerenciamento  de
Resíduos  da  Construção  Civil,  devendo,  para  tanto,  apresentar  o  Projeto  de  Gerenciamento  de
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Resíduos  da  Construção  Civil,  a  ser  elaborado de  acordo com Termo  de  Referência  específico
constante no Anexo I deste Decreto.

Parágrafo único. Após a análise e aprovação do projeto, a SEMMA emitirá uma
Licença  de  Instalação  para  a  referida  atividade,  com  validade  de  acordo  com  cronograma
apresentado,  devendo esta permanecer  no local da obra para efeitos de fiscalização.  A cópia da
licença  deverá  ser  juntada  aos  documentos  por  ocasião  da  obtenção  do  alvará  de  construção,
reforma, ampliação e demolição junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano - SDU.

Art. 12.  O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC
deverá contemplar as seguintes etapas:

I  -  informações  gerais:  dados  a  respeito  da  identificação  do  empreendedor,  dos
responsáveis técnicos e do empreendimento;

II - caracterização dos resíduos: nesta etapa o gerador deverá identificar, qualificar e
quantificar os resíduos por etapa de obra;

III  -  triagem:  deverá  ser  realizada  pelo  gerador  preferencialmente  na  origem,
respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º deste Decreto;

IV - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a
geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições
de reutilização e de reciclagem;

V - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de
acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos; e

VI - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido neste Decreto.

Art. 13. Ficam isentos do licenciamento da atividade de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil os geradores cuja obra seja inferior a 500 m² (quinhentos metros quadrados) de
área construída ou inferior a 100 m² (cem metros quadrados) no caso de demolição.

Art.  14. Os  geradores  isentos  da  apresentação  do  Projeto  de  Gerenciamento  de
Resíduos da Construção Civil bem como aqueles que definirem no PGRCC que a triagem não será
realizada  na  origem,  deverão  obrigatoriamente  contratar  empresa  especializada  no  transporte  de
resíduos da construção civil devidamente licenciada e cadastrada nesta SEMMA.

§ 1º Define-se como origem o local onde está sendo realizada a obra.

§  2º  Os  resíduos  a  serem  classificados  na  origem,  implica  necessariamente  na
ausência de deslocamento do resíduo misturado por via pública. 

Art. 15. Os geradores isentos do licenciamento da atividade de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil deverão obrigatoriamente preencher formulário específico de isento
no  site da  Prefeitura  Municipal  de  Caxias  do  Sul,  página  da  SEMMA,  devendo  uma  via  do
formulário ser juntada aos documentos por ocasião da obtenção do alvará de construção, reforma,
ampliação e demolição junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano - SDU.

Parágrafo único. O formulário conterá orientações sobre a segregação, transporte e
destino dos resíduos da construção civil, bem como, a ciência da responsabilidade do gerador pela
gestão destes resíduos.
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Art.  16. A  Secretaria  Municipal  do  Desenvolvimento  Urbano  -  SDU  somente
expedirá  o  alvará  de  construção,  reforma,  ampliação  ou  demolição  mediante  a  apresentação  da
Licença de Instalação para a atividade de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil ou do
Formulário específico de Isento.

Capítulo III
Do Sistema de Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil

Art. 17. Todas as empresas que operam com o transporte de  resíduos de construção
civil  no  Município  de  Caxias  do  Sul  deverão  preencher  formulário  específico  no  Sistema  de
Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil disponível no  site da SEMMA, a fim de
fornecer  informações  dos  veículos  e  equipamentos  utilizados  para  o  transporte  de  resíduos  da
construção civil.

§ 1º O preenchimento do formulário deverá ser realizado por ocasião da obtenção da
Licença de Operação da atividade e deverá ser atualizado, em qualquer tempo, sempre que houver
alteração nos dados, quer por desativação e substituição de unidades cadastradas, quer por renovação
da frota.

§  2º  O  preenchimento  do  formulário  específico  no  Sistema  de  Controle  de
Transporte de Resíduos da Construção Civil vincula a exposição no site da SEMMA das empresas
devidamente regularizadas e autorizadas a promover o transporte de resíduos da construção civil.

Art.  18. A  disposição  e  remoção  das  caçambas  deverá  ser  instantaneamente
informada  e  atualizada   através  de  página  específica  disponível  no  Sistema  de  Controle  de
Transporte de Resíduos da Construção Civil no site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.

Capítulo IV 
Das Caçambas

Art. 19. Todas as caçambas deverão apresentar:

I  -  identificação  com  o  nome  e  telefone  da  empresa  proprietária,  número  da
caçamba, ordinal e de acordo com o Sistema de Controle de Transporte de Resíduos da Construção
Civil e capacidade máxima da caçamba em m³;

II  -  inscrição “Contrate  Caçamba  Cadastrada”  e  site da  Prefeitura  Municipal  de
Caxias do Sul “www.caxias.rs.gov.br” com o intuito de identificar e divulgar o Sistema de Controle
de Transporte de Resíduos da Construção Civil;

III - plaqueta de identificação fornecida pela SEMMA;

IV - perfeito estado de conservação de todas as suas partes; e

V – faixa adesiva refletiva aprovada pelo DENATRAM com as dimensões de 30 cm
de comprimento por 5 cm de altura cada, nas cores branca e vermelha.

Parágrafo único. Todos os elementos a serem instalados ou pintados na caçamba
deverão estar de acordo com a padronização estabelecida no Anexo II deste Decreto.

Art. 20. A capacidade máxima das caçambas a serem utilizadas para transporte de
resíduos de construção civil não poderão ultrapassar a borda superior.
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Art. 21. Fica sob responsabilidade solidária do gerador e da empresa contratada a
responsabilização sobre o material disposto na caçamba,  devendo, sempre que possível,  dispô-la
dentro do terreno do contratante, ou, quando não for possível, promover a cobertura da caçamba a
fim de evitar que pessoas estranhas venham a dispor resíduos alheios.

Art.  22. No  momento  da  contratação  do  serviço  de  locação  de  caçamba,  o
contratante deverá assinar documento fornecido pelo contratado onde conste orientações sobre a
correta segregação dos resíduos, bem como, a ciência da responsabilidade do gerador pelos resíduos
a serem dispostos na caçamba.

Art. 23. A reparação de eventuais danos causados ao patrimônio público ou bens
privados durante a coleta e transporte e disposição dos resíduos caberá à empresa transportadora,
sem prejuízos das demais penalidades previstas.

Parágrafo único. O despejo total ou parcial de carga sobre vias públicas, durante o
percurso, são passíveis de autuação da empresa de transporte concomitantemente pela Secretaria
Municipal  dos  Transportes  e  Mobilidade  Urbana  –  SMTM   e  Secretaria  Municipal  do  Meio
Ambiente – SEMMA.

Art. 24. A remoção das caçambas após o término da disposição de resíduos nestas,
deverá estar sempre acompanhada pelo respectivo Controle de Transporte de Resíduos – CTR, a ser
preenchido  no site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, página da SEMMA.

Capítulo V 
Das Centrais de Transbordo e Triagem - CTT

Art. 25.  As Centrais de Transbordo e Triagem de Resíduos de Construção Civil -
CTT serão implantadas e operadas pelo Poder Público ou pela iniciativa privada, observando-se a
legislação  municipal  de  uso  e  ocupação do  solo,  bem assim a  legislação  federal  e  estadual  de
controle da poluição ambiental, quando for o caso.

Art. 26. O projeto de implantação da Central de Transbordo e Triagem de Resíduos
da Construção Civil - CTT deverá contemplar os seguintes elementos:

I - memorial descritivo;

II - planta baixa do empreendimento;

III - relatório fotográfico da área;

IV - certidão de zoneamento;

V - cópia da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis;

VI - informações cadastrais do empreendedor e do operador da unidade; e

VII - Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, do profissional autor do projeto;

Art. 27. O projeto de implantação da Central de Transbordo e Triagem de Resíduos
da Construção Civil - CTT deverá ser de responsabilidade e subscrito por profissional habilitado
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, o qual firmará todos os
documentos  que  o  compõem,  indicando,  em cada  um deles,  o  número  de  seu  registro  naquele
Conselho.
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Art. 28. Para a implantação da Central de Transbordo e Triagem de Resíduos da
Construção Civil - CTT, deverão ser previstas as seguintes condições:

I - isolamento da área;

II - identificação da área e resíduos a serem recebidos;

III - equipamentos de segurança;

IV - telefone;

V - computador com acesso à internet; e

VI - pessoa responsável pelo controle e acesso dos caminhões e caçambas.

Art.  29. O  isolamento  da  Central  de  Transbordo  e  Triagem  de  Resíduos  da
Construção Civil - CTT será verificado mediante:

I - cercamento da área em operação, na totalidade de seu perímetro definido, de
modo a impedir o acesso de animais e pessoas estranhas à atividade;

II - portão para o controle de acesso ao local;

III  - cerca viva arbustiva ou arbórea ao redor da instalação,  quando os aspectos
relativos à vizinhança, ventos dominantes e estética o exigirem.

Art. 30. A Central de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - CTT
deverá ser sinalizada com placa de identificação visível, junto à sua entrada, na qual deverá constar,
também,  as  atividades  desenvolvidas  e  os  números  do  alvará  e  da  licença  ambiental  conforme
modelo constante no Anexo III deste Decreto.

Art. 31. A Central de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - CTT
deverá contar com, no mínimo, os seguintes equipamentos de segurança:

I - equipamentos de proteção individual;

II - equipamentos de combate a incêndio; e

III - iluminação e força para permitir ação de emergência em qualquer período.

Art. 32. O empreendedor será responsável pela operação adequada da Central de
Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - CTT, ficando sujeito às sanções legais,
quando em desacordo.

Art. 33. Os resíduos recebidos nas Centrais de Transbordo e Triagem de Resíduos
da Construção Civil - CTT deverão ser controlados quanto à procedência, quantidade e qualidade,
conforme o Controle de Transporte de Resíduos.

Art. 34. A operação da Central de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção
Civil - CTT deverá obedecer às seguintes condições gerais:

I - a unidade receberá apenas resíduos de construção civil;

II - os resíduos descarregados na Central de Transbordo e Triagem de Resíduos da
Construção Civil - CTT estarão acompanhados do respectivo Controle de Transporte de Resíduos;

III - a emissão do Controle de Transporte de Resíduos será de responsabilidade do
transportador;
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IV  -  os  resíduos  que  forem  descarregados  deverão  ser  integralmente  triados,
evitando-se o acúmulo de material não triado;

V - os resíduos deverão ser classificados pela sua origem e características físico-
químicas, sendo subclassificados, quando possível, e acondicionados em locais adequados;

VI  -  o  acondicionamento  dos  materiais  descarregados  ou  armazenados
temporariamente deverá impedir o acúmulo de água;

VII - os rejeitos que eventualmente estejam na massa de resíduos recebidos deverá
ter destino adequado; e

VIII – a remoção de resíduos da Central de Transbordo e Triagem de Resíduos da
Construção Civil - CTT deverá ser realizada em caçamba diferenciada das que chegam até a central
e estar acompanhada pelo respectivo Controle de Transporte de Resíduos a ser preenchido no site da
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, página da SEMMA.

Art. 35. Os resíduos da construção civil de origem mineral (concreto, argamassas,
produtos  cerâmicos  e  outros),  excluídos  os  produtos  à  base  de  gesso  e  amianto,  deverão  ser
reutilizados,  reciclados  na  forma  de  agregados  ou  encaminhados  aos  Aterros  de  Resíduos  da
Construção Civil, para reservação segregada ou constituição de espaços para futura utilização.

Parágrafo  único.  Os  demais  tipos  de  resíduos  da  construção  civil  deverão  ser
encaminhados  à  reutilização,  reciclagem,  armazenagem  ou  a  aterros  adequados,  obedecidas  as
normas técnicas específicas.

Art.  36.  A transformação dos materiais  triados somente  poderá  ser  realizada na
própria Central de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil - CTT se a área possuir
licenciamento específico para essa atividade, a critério do órgão ambiental municipal.

Art. 37. Deverá ser garantida a existência de sistema de controle de poeira, ativo,
tanto nas descargas quanto no manejo e nas zonas de acumulação de resíduos.

Art.  38.  Os  resíduos  de  construção  civil  oriundos  de  eventos  de  grande  porte
(calamidades  e  similares)  poderão  ser  encaminhados  diretamente  para  Aterros  de  Resíduos  da
Construção Civil, visando sua reutilização, reciclagem ou reservação segregada, após consulta ao
órgão ambiental responsável.

Art. 39. A limpeza das vias nos acessos e no entorno da Central de Transbordo e
Triagem de Resíduos da Construção Civil - CTT, será responsabilidade do empreendedor, devendo
tal  obrigação constar  do respectivo projeto,  sujeitando-se ele,  quando em desacordo,  às  sanções
legais aplicáveis na espécie.

Art. 40. As áreas de descarga, operação e armazenamento da Central de Transbordo
e Triagem de Resíduos da Construção Civil – CTT deverão ser cobertas de maneira a permitir sua
utilização sob quaisquer condições climáticas.

Capítulo VI
Da Destinação dos Resíduos

Art.  41.  Os resíduos Classe A deverão ser utilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a áreas de aterros de resíduos de construção civil, sendo dispostos de
modo  a  permitir  a  sua  utilização  e  reciclagem  futura  ou  constituição  de  espaços  para  futura
utilização.

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul

Art. 42. Os resíduos Classe B deverão ser reutilizados ou reciclados.

Art.  43. Os resíduos Classe C deverão ser reutilizados, reciclados,  armazenados,
transportados  ou  encaminhados  para  destinação  final,  desde  que  devidamente  licenciada,  em
conformidade com normas técnicas específicas.

Art. 44. Os resíduos Classe D deverão ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com normas técnicas específicas.

Art. 45. É terminantemente proibida a disposição de resíduos de construção civil em
áreas não licenciadas, sendo os infratores sujeitos às penalidades da legislação ambiental vigente.

Art.  46.  Caberá  aos  geradores  e  aos  transportadores  o  destino  dos  resíduos  de
construção civil e encaminhados para as centrais de transbordo e triagem, beneficiamento ou aterros
de resíduos da construção civil, devidamente licenciados pela SEMMA.

Art.  47. Caberá  ao  Município,  em  parceria  com  os  demais  atores  envolvidos,
desenvolver ações de orientação das diretrizes do Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos
da Construção Civil de Caxias do Sul.

Art. 48. O controle dos agentes envolvidos na gestão dos resíduos da construção
civil deverá ser realizado por meio dos processos de licenciamento e fiscalização executados pelo
Município.

Capítulo VII
Do Enquadramento das Atividades

Art. 49. As atividades mencionadas neste Decreto ficam regradas de acordo com os
enquadramentos constantes no Anexo 02 do Decreto Municipal nº 13.178, de 16 de abril de 2007.

Capítulo VIII
Da Mobilidade Urbana

Art. 50. Fica proibida a colocação de caçambas nas seguintes situações:

I  –  na  pista  de  rolamento  e/ou  estacionamento  onde  não  é  permitido  o
estacionamento de veículos;

II – em locais reservados a carga e descarga;

III – em esquinas que possam atrapalhar a visibilidade dos condutores de veículos;

IV – nos pontos de coletivos, táxis lotação e/ou táxis; e

V – nas calçadas cuja ocupação seja superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
largura;

Art. 51. O horário para a circulação de veículos de transporte de caliça dentro do
quadrante central da cidade, que compreende as ruas Feijó Júnior, Treze de Maio, Ernesto Alves e
Os 18 do Forte não poderá ocorrer nos seguintes horários: das 7h30min às 8h30min; das 11h30min
às 13h:30min e das 17h às 19h.
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Art. 52. Na Avenida Júlio de Castilhos entre as ruas Feijó Júnior e Andrade Neves
será permitida apenas a colocação de coletores com capacidade máxima de 3m³ (três metros cúbicos)
de caliça.

Art. 53. O tempo de permanência máxima da mesma caçamba não poderá exceder
por mais de 72h após sua colocação na via pública.

Título III
Das Ações Educativas

Capítulo Único
Da Elaboração de Informativos

Art.  54. O  Município  em  parceria  com  os  demais  agentes  envolvidos  deverá
elaborar  materiais  instrucionais  e  informativos  sobre  o  Plano  Integrado  de  Gerenciamento  dos
Resíduos da Construção Civil de Caxias do Sul.

Parágrafo  único.  Os materiais  instrucionais  mencionados  no caput deste  artigo
deverão estar disponibilizados em locais acessíveis e vinculados ao ramo da construção civil como
instituições públicas, universidades, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do
Sul,  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Arquitetura  do  Rio  Grande  do  Sul,  internet,  casas  de
materiais de construção, construtoras, entre outros.

Título IV
Das Infrações e Penalidades

Capítulo I
Dos Enquadramentos

Art. 55. Constitui infração administrativa ambiental toda ação ou omissão contrária
às disposições deste Decreto, seus regulamentos e resoluções do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente – COMDEMA, e todas as demais que se destinam à proteção e  preservação do
meio ambiente.

Art. 56. Para o efeito deste Decreto serão consideradas as penalidades existentes e
enquadradas  na  Lei  Complementar  nº  233,  de  24  de dezembro de  2004,  que institui  a  Política
Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul.

Parágrafo único.  Fica considerado dano ambiental qualquer forma de matéria ou
energia, resultante de atividade humana, que seja ou possa vir a ser prejudicial ao ar, ao solo, ao
subsolo, às águas, à fauna e à flora, ou que possa torná-lo.

Título V
Das disposições Gerais e Transitórias

Capítulo Único
Das Disposições

Art.  57. Conforme  legislação  em  vigor,  as  empresas  e/ou  empreendimentos
realizados sem o devido licenciamento serão autuados e sofrerão as penalidades cabíveis.
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Art 58. Os casos omissos ou de dúvidas no presente Regulamento serão resolvidos,
em conjunto, entre o Secretário Municipal do Meio Ambiente e o Prefeito Municipal.

Art 59. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, em 16 de abril de 2007; 132º ano da Colonização e 117º da Emancipação Política.

José Ivo Sartori
PREFEITO MUNICIPAL

José Carlos Vanin,
SECRETÁRIO-GERAL.
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ANEXO I

Termo de Referência para elaboração do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC)

1 - Justificativa: 
Este  Termo  de  Referência  tem  como  finalidade  orientar  os  Geradores  para  a

elaboração do Projeto de Gerenciamento  de Resíduos da Construção Civil  (PGRCC). O
PGRCC é parte integrante do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
instituído na Lei nº 6.359 de 04 de Abril  de 2005 em conformidade com o disposto na
Resolução CONAMA nº 307/2002. 

Conforme Resolução CONAMA nº 307/2002, todos os Geradores deverão elaborar e
implementar o PGRCC. 

O  empreendedor  deverá  solicitar  na  SEMMA  a  Licença  de  Instalação  para  a
atividade  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil,  no  qual,  entre  outros
documentos,  deverá constar  o  PGRCC. Esta  licença  deverá ser apresentado na SDU no
momento da solicitação do Alvará de construção, reforma, ampliação ou demolição. 

2 - Objetivo: 
Prover diretrizes aos Geradores para a elaboração do PGRCC, contribuindo para a

redução da geração de Resíduos da Construção Civil - RCC no Município,  orientando a
caracterização, a segregação, o acondicionamento, o transporte e a destinação final. 

Conforme o § 1º do artigo 6º da Lei nº 6.359/2005, os Geradores deverão ter como
objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização,
a reciclagem e a adequada destinação final. 

Atribuiu-se,  assim,  aos  Geradores  a  responsabilidade  sobre  o  gerenciamento  de
resíduos  produzidos  nas  atividades  de  construção,  reformas,  reparos  e  demolições  de
estruturas, edificações e estradas.

3 - Conteúdo: 
No PGRCC deverão constar os seguintes itens:

3.1 – Informações Gerais: 

3.1.1 – Identificação do Empreendedor: 
- Pessoa Jurídica: 
• Razão Social 
• Nome Fantasia 
• Endereço Completo 
• CNPJ 
• Alvará 
• Responsável Legal pela Empresa (nome, CPF, telefone, fax e e-mail) 
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- Pessoa Física: 
• Nome 
• Endereço Completo 
• CPF 
• Documento de Identidade 

3.1.2 - Responsável Técnico pela Obra:
• Nome 
• Endereço Completo 
• CPF 
• Telefone/Fax 
• E-mail 
• CREA 

3.1.3 - Responsável Técnico pela Elaboração do PGRCC:
O  PGRCC  deve  ser  elaborado  por  um  profissional  ou  equipe  técnica

devidamente habilitada nas áreas de: Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia
Química, Engenharia Sanitária, Arquitetura, Biologia e Geologia com inscrição no Conselho
de Classe referido.

• Nome 
• Endereço Completo 
• Telefone/Fax 
• E-mail 
• Inscrição no Conselho de Classe
• ART 

3.1.4 - Responsável Técnico pela Implementação do PGRCC: 
• Nome 
• Formação Profissional 
• Inscrição no Conselho de Classe 
• ART 
Obs: apontar,  conforme  dados  acima,  os  demais  integrantes  no  caso  de

equipe técnica responsável pela implementação do PGRCC. 

3.1.5 - Caracterização do Empreendimento: 
• Localização: endereço completo e indicação fiscal;
•  Caracterização do Sistema Construtivo (descrever  de maneira  sucinta  as
características predominantes da obra) ou processo de demolição;
• Apresentação da Planta Arquitetônica de Implantação, incluindo o canteiro
de obras, área total do terreno, área de projeção da construção e área total
construída;
• Número total de trabalhadores, incluindo os terceirizados;
• Cronograma de Execução da Obra. 

3.2 - Caracterização dos resíduos: 
Neste  item deverá  ser  estimado o volume de RCC em m³  (metros  cúbicos),  por

classe, tipo e etapa de obra. 
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No  caso  de  construção,  deverão  ser  utilizadas,  no  mínimo,  as  seguintes  etapas
construtivas:  Serviços Gerais/Administração, Instalação do Canteiro de Obras, Fundação,
Estrutura, Fechamento das Alvenarias, Cobertura, Instalações Prediais, Revestimentos. 

No caso de demolição, o Gerador deverá descrever as etapas que serão utilizadas
para o processo de demolição do empreendimento. 

Os  RCC  deverão  ser  identificados  e  classificados  conforme  as  Resoluções
CONAMA nº 307/2002 e nº 348/2004: 

Classe A:  são resíduos reutilizáveis  ou recicláveis  como agregados.  São aqueles
provenientes de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação ou edificações
como também daqueles provenientes da fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto. 

Ex: resíduos de alvenaria, resíduos de concreto, resíduos de peças cerâmicas, pedras,
restos de argamassa, solo escavado, entre outros. 

Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações. 
Ex: plásticos (embalagens, PVC de instalações), papéis e papelões (embalagens de

argamassa,  embalagens  em geral,  documentos),  metais  (perfis  metálicos,  tubos  de  ferro
galvanizado, marmitex de alumínio, aço, esquadrias de alumínio, grades de ferro e resíduos
de ferro em geral, fios de cobre, latas), madeiras (forma) e vidros. 

Classe C:  são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

Ex: Gesso, estopas, isopor, lixas, mantas asfáltica, massas de vidro, sacos de cimento
e tubos de poliuretano. 

Classe  D:  são  os  resíduos  perigosos  oriundos  do  processo  de  construção  ou
demolições. 

Ex:  tintas,  solventes,  óleos,  resíduos  de  clínicas  radiológicas,  latas  e  sobras  de
aditivos e desmoldantes, telhas e outros materiais de amianto, tintas e sobras de material de
pintura. 

3.3 - Triagem dos resíduos: 
O gerador  deverá  descrever  os  procedimentos  adotados  quanto  à  segregação  do

RCC, a qual deverá ser feita preferencialmente na origem. 
O processo de triagem tem como objetivo a separação do RCC de acordo com a sua

classe, sendo as mesmas destinadas isoladamente.
Deverá  ser  apresentado  um croqui  que  identifique  no  canteiro  de  obras  o  local

apropriado  para  o  processo  de  triagem  dos  resíduos,  o  que  facilitará  a  sua  remoção  e
encaminhamento à destinação escolhida. 

3.4 - Acondicionamento dos resíduos: 
O Gerador deverá informar o sistema adotado para acondicionamento de RCC para

cada classe de resíduo, identificando as características construtivas do mesmo (dimensões e
volume). 

Os  RCC  deverão  ser  acondicionados  conforme  sua  classificação.  Os  resíduos
deverão ser armazenados ou acondicionados em locais apropriados de maneira a facilitar a
coleta para o transporte sem prejudicar o andamento das atividades do empreendimento. 

Os locais de acondicionamento deverão ser identificados de forma a evitar a mistura
de resíduos de classes diferentes. 
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Deverá  ser  apresentado  um croqui  que  identifique  no  canteiro  de  obras  o  local
apropriado para o acondicionamento  dos resíduos,  de forma a facilitar  a sua remoção e
encaminhamento à destinação escolhida. 

Obs.: Poderá ser utilizado o mesmo croqui para a identificação do local de triagem e
de acondicionamento de RCC. 

3.5 - Transporte dos resíduos: 
A transportadora deverá ser identificada por classe de resíduo, bem como, deverá

constar o volume estimado a ser transportado por cada empresa. 
O  transporte  do  RCC  deverá  ser  realizado  em  conformidade  com  a  legislação

municipal  vigente,  por  empresa  de  transporte  devidamente  cadastrada  e  licenciada  pelo
órgão ambiental competente. 

As transportadoras previstas no PGRCC poderão ser substituídas por outras, desde
que devidamente comprovadas no Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil.

3.6 - Destinação Final: 
Deverão ser indicadas as áreas de destinação para cada classe ou tipo de resíduo,

devidamente autorizadas e licenciadas pelo órgão ambiental  competente,  e o responsável
pela destinação dos resíduos, apresentando as seguintes informações: 

• Razão Social 
• Nome Fantasia 
• Endereço Completo 
• CNPJ 
• Responsável Legal pela Empresa (nome, CPF, telefone, fax e e-mail) 
• Nº da autorização do órgão ambiental competente 

As áreas  de destinação previstas  no PGRCC poderão ser  substituídas,  desde que
devidamente comprovadas no Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

3.7 - Plano de Capacitação 
O Gerador deverá descrever as ações de sensibilização e educação ambiental para os

trabalhadores  da  construção,  visando  atingir  as  metas  de  minimização,  reutilização  e
segregação dos  resíduos sólidos  na origem bem como seus corretos  acondicionamentos,
armazenamento e transporte. 

3.8 - Cronograma de Implementação do PGRCC 
Deverá ser apresentado um cronograma de implementação do PGRCC para todo o

período do empreendimento. 
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Anexo II - Padronização das Caçambas

Vista Lateral – Caçamba Pequena

Vista Frontal – Caçamba Pequena

Especificações:
PLAQUETA: Rebitada/Colada na Caçamba, Tamanho Padrão fornecido pela SEMMA: 10 
x 07 cm

COR : Fundo Amarelo, Números Pretos, Letras Pretas com Exceção da escrita Somente 
Caliças que deverá ser em vermelho.

FAIXA: Adesiva refletiva com as dimensões de 30 cm de comprimento por 5 cm de altura
cada, nas cores branca e vermelha.
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ALTURA DAS LETRAS:
SEMMA - Número - Somente Caliças e XXm³ - 12 cm
Nome da Empresa - 20 cm x 80cm
Telefone - 20 cm x 80cm
Contrate Caçamba Cadastrada e site - 10 cm x 100cm

Vista Lateral – Caçamba Grande

Vista Frontal – Caçamba Grande

Especificações:
PLAQUETA: Rebitada/Colada na Caçamba, Tamanho Padrão fornecido pela SEMMA: 10 
x 07 cm

COR : Fundo Amarelo, Números Pretos, Letras Pretas com Exceção da escrita Somente 
Caliças que deverá ser em vermelho.
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FAIXA: Adesiva refletiva com as dimensões de 30 cm de comprimento por 5 cm de altura
cada, nas cores branca e vermelha.

ALTURA DAS LETRAS:
SEMMA - Número - Somente Caliças e XXm³ - 20 cm
Nome da Empresa - 30 cm x 100cm
Telefone - 30 cm x 100cm
Contrate Caçamba Cadastrada e site - 10 cm x 100cm

Modelo da Plaqueta
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ANEXO III - Padronização da Placa de Identificação das Centrais de Transbordo e
Triagem – CTT
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