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DECRETO N° 21.246, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020.

Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 13.179, de 16 de
abril de 2007, que regulamenta a Lei nº 6.359, de 04 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 pelo
art. 94 da Lei Orgânica do Município, 

  
DECRETA: 

Art. 1º  O caput do art. 3º do Decreto nº 13.179, de 16 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação:

 
"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, alterada pelas Resoluções CONAMA nºs 348/2004,
431/2011 e 469/2015, da seguinte forma:" (NR)

 
Art. 2º  O art. 10. do Decreto nº 13.179, de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"Art. 10.  Os resíduos classe D deverão ser destinados para local devidamente licenciado para

recebimento ou entregues no local da compra quando aplicável a logística reversa." (NR)
 
Art. 3º  O art. 11. do Decreto nº 13.179, de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"Art. 11.  Os empreendedores de obras que apresentem área construída igual ou superior a 2000 m²

(dois mil metros quadrados) ou demolição com área superior ou igual a 100 m² (cem metros quadrados)
deverão aprovar junto à Semma o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC),
devendo, para tanto, elaborá-lo de acordo com Termo de Referência específico constante no Anexo I deste
Decreto.
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§ 1º  Após a análise e aprovação do PGRCC, a Semma emitirá uma Autorização Ambiental para a
referida atividade, com validade de acordo com cronograma apresentado, devendo esta permanecer no local
da obra para efeitos de fiscalização.

 
§ 2º  Para obtenção do Alvará de Licença para Construir, emitido pela Secretaria Municipal do

Urbanismo, deverá ser apresentado o registro do protocolo da solicitação do PGRCC realizado junto à
SEMMA, acompanhado da anotação ou registro de responsabilidade técnica correspondente, e de termo
firmado pelo proprietário da obra e pelo responsável técnico, comprometendo-se a executá-lo tal qual
aprovado pela Semma.

 
§ 3º  O protocolo de solicitação de aprovação do PGRCC junto à Semma poderá se dar no mesmo

processo de outras atividades que necessitem análise ambiental para o mesmo empreendimento." (NR)
 
Art. 4º  O art. 13. do Decreto nº 13.179, de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"Art. 13.  Ficam isentos de autorização ambiental 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." (NR)

 
Art. 5º  O art. 14. do Decreto nº 13.179, de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"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 cadastrada na Semma." (NR)

 
Art. 6º  O caput do art. 15. do Decreto nº 13.179, de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"Art. 15.  Os geradores isentos de autorização ambiental deverão, obrigatoriamente, preencher

formulário específico de isenção 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 Urbanismo - SMU." (NR)

 
Art. 7º  O art. 16. do Decreto nº 13.179, de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"Art. 16.  A Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU somente expedirá o alvará de construção,

reforma, ampliação ou demolição mediante a apresentação do protocolo de requerimento para autorização
ambiental ou do formulário específico de Isento." (NR)

 
Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 
Caxias do Sul, 3 de novembro de 2020; 145º da Colonização e 130º da Emancipação Política.
 

Flávio Guido Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.

 
Grégora Fortuna dos Passos,
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SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL.


