
DECRETO Nº 5125, DE 05 DE AGOSTO DE 2008.  
 
 
"REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 2.508, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2005 QUE VERSA 
SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E O 
PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.".  
 
 
O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o inciso VII do artigo 72 da Lei nº 933/90, considerando o interesse 
público e ainda:  
 
CONSIDERANDO o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil instituído 
pela Lei Municipal nº 2.508, de 10 de novembro de 2005;  
 
CONSIDERANDO a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 307, de 05 
de julho de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil;  
 
CONSIDERANDO o que preceitua a Lei Municipal nº 2.223, de 16 de junho de 2003, que 
dispõe sobre a colocação e a permanência de caçambas para a coleta de resíduos inorgânicos 
nas vias e logradouros públicos do Município de Balneário Camboriú;  
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.899, de 05 dezembro de 2007, que "Cria e nomeia 
membros do núcleo permanente de acompanhamento e dá outras providências". DECRETA:  
 
 
CAPÍTULO I  
DO OBJETO  
 
 
Art. 1º Ficam regulamentados de acordo com as diretrizes constantes deste Decreto:  
 
I - O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil relativo à 
implantação e à operação da Área de Entrega para Pequenos Volumes;  
 
II - As Áreas para Recepção de Grandes Volumes;  
 
III - Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;  
 
IV - Transporte de Resíduos da Construção Civil;  
 
V - O uso de agregados reciclados em obras e serviços públicos ou particulares;  
 
VI - O Núcleo Permanente de Acompanhamento.  
 
 
CAPÍTULO II  
DAS DEFINIÇÕES  
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Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, consideram-se:  
 
I - ABNT NBR15112: define requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas 
de transbordo e triagem de resíduos da construção civil;  
 
II - ABNT NBR15113: define requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação 
de aterros de resíduos sólidos da construção civil classe A e de resíduos inertes;  
 
III - ABNT NBR151114: define resíduos mínimos exigíveis para projeto, implantação e 
operação de áreas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil classe A;  
 
IV - ABNT NBR151115: estabelece critérios/procedimentos para execução de camadas de 
pavimentação com agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil;  
 
V - ABNT NBR151116: estabelece requisitos para o emprego de agregados reciclados de 
resíduos sólidos da construção civil;  
 
VI - Agregados Reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de Resíduos da 
Construção Civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros), 
designados como classe A, que apresenta características técnicas adequadas para aplicação 
em obras de edificação ou infra-estrutura conforme especificações da norma brasileira NBR 
15.116/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  
 
VII - Área de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento destinado ao 
recebimento e transformação de resíduos da construção civil designados como classe A, já 
triados, para produção de agregados reciclados conforme especificações da norma brasileira 
NBR 15.114/2004 da ABNT;  
 
VIII - Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil (ATT): estabelecimento 
destinado ao recebimento de Resíduos da Construção Civil gerados e coletados por agentes 
públicos ou privados, cuja área, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, deve 
ser usada para triagem dos resíduos recebidos, eventual transformação e posterior remoção 
para adequada disposição, conforme especificações da norma brasileira NBR 15.112/2004 da 
ABNT;  
 
IX - Aterro de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento onde são empregadas técnicas 
de disposição de resíduos da construção civil de origem mineral, designados como classe A, 
visando a reservação de materiais de forma segregada que possibilite seu uso futuro ou ainda, 
a disposição destes materiais, com vistas à futura utilização da área, empregando princípios de 
engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao 
meio ambiente conforme especificações da norma brasileira NBR 15.113/2004 da ABNT;  
 
X - Controle de Transporte de Resíduos (CTR): documento emitido pelo transportador de 
resíduos que fornece informações sobre gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos 
e seu destino, conforme especificações das normas brasileiras NBR 15.112/2004, NBR 
15.113/2004 e NBR 15.114/2004 da ABNT;  
 
XI - Disque Coleta para Pequenos Volumes: sistema de informação colocado à disposição dos 
munícipes visando atender à solicitação de coleta de pequenos volumes de Resíduos da 
Construção Civil;  
 
XII - Equipamentos de Coleta de Resíduos da Construção Civil: dispositivos utilizados para a 
coleta e posterior transporte de resíduos, tais como caçambas metálicas estacionárias, 
caçambas basculantes instaladas em veículos autopropelidos, carrocerias para carga seca e 
outros, incluídos os equipamentos utilizados no transporte do resultado de movimento de 

Page 2 of 15www.LEISMUNICIPAIS.com.br - Informação legal em tempo real

22/10/2009http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/showinglaw.pl



terra;  
 
XIII - Geradores de Resíduos da Construção Civil: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de construção civil ou empreendimento com 
movimento de terra, que produzam Resíduos da Construção Civil;  
 
XIV - Geradores de Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
proprietárias, locatárias ou ocupantes de imóvel em que sejam gerados Resíduos Volumosos;  
 
XV - Grandes Volumes de Resíduos da Construção Civil: aqueles contidos em volumes 
superiores a 0,5 (meio) metro cúbico;  
 
XVI - Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil: aqueles contidos em volumes até 
[0,5 (meio) metro cúbico];  
 
XVII - Área de Entrega para Pequenos Volumes: equipamento público destinado ao 
recebimento de pequenos volumes de resíduos da construção civil, gerados e entregues pelos 
munícipes, podendo ainda ser coletados e entregues por pequenos transportadores 
diretamente contratados pelos geradores, equipamentos esses que, sem causar danos à saúde 
pública e ao meio ambiente, devem ser usados para a triagem de resíduos recebidos, posterior 
coleta diferenciada e remoção para adequada disposição. Devem atender às especificações da 
norma brasileira NBR 15.112/2004 da ABNT;  
 
XVIII - Receptores de Resíduos da Construção Civil: pessoas jurídicas, públicas ou privadas, 
operadoras de empreendimentos, cuja função seja o manejo adequado de resíduos da 
construção civil em pontos de entrega, áreas de triagem, áreas de reciclagem e aterros, entre 
outras;  
 
XIX - Reservação de Resíduos: processo de disposição segregada de resíduos triados para 
reutilização ou reciclagem futura;  
 
XX - Resíduos da Construção Civil: provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 
terrenos. De acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, os resíduos da 
construção civil são classificados em: resíduos Classe A, B, C e D. Os resíduos Classe A são os 
resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (tijolos, blocos, telhas, placas de 
revestimento, solos, argamassa e concreto). Os resíduos Classe B são os resíduos recicláveis 
para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 
outros (plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras). Os resíduos 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 
Os resíduos 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;  
 
XXI - Resíduos Secos Domiciliares Recicláveis: resíduos provenientes de residências ou de 
qualquer outra atividade que gere resíduos com características domiciliares ou a estes 
equiparados, constituídos principalmente por embalagens e que podem ser submetidos a um 
processo de reaproveitamento;  
 
XXII - Transportadores de Resíduos de Construção: pessoas físicas ou jurídicas, encarregadas 
da coleta e do transporte remunerado dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de 
destinação;  
 
XXIII - Obras: todas as atividades de construção civil, reforma, ampliação, demolição e 
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movimentação de terra;  
 
XXIV - 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;  
 
XXV - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo;  
 
XXVI - Área de Recebimento de Pequenos Volumes: são áreas públicas ou privadas destinadas 
ao armazenamento temporário de resíduos da construção civil;  
 
XXVII - AGV: Área de Manejo para Grandes Volumes de Resíduos da Construção Civil (Áreas 
de Transbordo e Triagem, Áreas de Reciclagem e Aterros);  
 
XXVIII - Resíduos Volumosos: Resíduos Constituídos basicamente por materiais volumosos 
não removidos pela coleta pública municipal, como móveis e equipamentos domésticos 
inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, podas e outros assemelhados, não 
provenientes de processos industriais.  
 
 
CAPÍTULO III  
DAS ÁREAS DE ENTREGA PARA PEQUENOS VOLUMES  
 
 
Art. 3º A Área de Entrega para Pequenos Volumes deve ocupar áreas públicas ou viabilizadas 
pela administração pública.  
 
§ 1º Deve ser dada preferência às áreas já degradadas por descarte irregular de entulho.  
 
§ 2º A Área de Entrega para Pequenos Volumes deve ser implantada pela Administração 
Municipal, segundo diretrizes estabelecidas pelo Núcleo Permanente de Acompanhamento do 
Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil, de modo a atender a sua 
sustentabilidade técnica, ambiental e econômica e, observada a legislação pertinente ao uso e 
ocupação do solo.  
 
Art. 4º A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ou o agente por ela designado, é responsável 
pela operação adequada da Área de Entrega para Pequenos Volumes, cabendo ao pequeno 
gerador o transporte e a entrega dos resíduos.  
 
Art. 5º Para a implantação da Área de Entrega para Pequenos Volumes devem ser previstas 
seguintes condições:  
 
I - isolamento da área;  
 
II - preparação de locais para disposição diferenciada dos resíduos;  
 
III - identificação da Área de Entrega para Pequenos Volumes e dos resíduos que podem ser 
recebidos;  
 
IV - controle dos resíduos recebidos e dos resíduos retirados;  
 
V - revestimento primário do piso de acesso;  
 
VI - sistema de drenagem superficial;  
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VII - sistema de iluminação e energia.  
 
Art. 6º O isolamento da Área de Entrega para Pequenos Volumes deve dar-se mediante 
instalação de portão, cercamento no perímetro e, sempre que possível implantação de cerca 
viva.  
 
Art. 7º Para a disposição diferenciada de resíduos, o equipamento deve contar com áreas 
específicas, fisicamente isoladas, que possibilitem a disposição, em separado, de resíduos de 
características e densidades diversas.  
 
Art. 8º A Área de Entrega para Pequenos Volumes deve ser sinalizado com placa de 
identificação visível, junto à sua entrada, na qual devem constar, também, os tipos de 
resíduos recebíveis.  
 
Art. 9º A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deve elaborar relatórios mensais, contendo:  
 
I - quantidade de resíduos recebidos mensalmente na Área de Entrega para Pequenos 
Volumes.  
 
II - destino dos diversos tipos de resíduos.  
 
Art. 10 A operação da Área de Entrega para Pequenos Volumes deve obedecer às seguintes 
condições gerais:  
 
I - a unidade deve receber apenas resíduos da construção civil;  
 
II - os resíduos que forem descarregados devem ser integralmente triados, evitando-se o 
acúmulo de material não triado;  
 
III - os resíduos devem ser triados pela sua origem e características similares e 
acondicionados separadamente em locais adequados;  
 
IV - o acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados temporariamente deve 
ser efetuado de modo a impedir o acúmulo de água;  
 
V - as atividades de deposição e remoção de resíduos da Área de Entrega para Pequenos 
Volumes devem ser controladas, de acordo com o modelo de planilha constante do Anexo "A" - 
Tabela 1 e Tabela 2 respectivamente, integrante deste Decreto;  
 
VI - o transporte de resíduos da Área de Entrega para Pequenos Volumes deve estar 
acompanhado pelo respectivo Controle de Transporte de Resíduos, emitido em 3 (três) vias, 
de acordo com o modelo constante do Anexo "A" - Tabela 3 integrante deste Decreto;  
 
VII - para controle do Serviço de Coleta para Pequenos Volumes deve ser utilizada planilha de 
acordo com o modelo do Anexo "A" - Tabela 3;  
 
VIII - Fica estabelecido um volume máximo total, de resíduos da construção civil para 
disposição na Área de Entrega para Pequenos Volumes, de 0,5 m³ (meio metro cúbico) por 
obra.  
 
Art. 11 Os resíduos da construção civil de origem mineral removidos da Área de Entrega para 
Pequenos Volumes, designados como classe A pela legislação federal específica (concreto, 
argamassas, produtos cerâmicos e outros), excluídos os produtos à base de gesso e amianto, 
devem ser:  
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I - reutilizados;  
 
II - reciclados na forma de agregados;  
 
III - ou encaminhados a Aterros de Resíduos da Construção Civil:  
 
a) para reservação segregada e futura utilização;  
b) ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto próprio.  
 
Parágrafo Único: Os demais tipos de Resíduos da Construção Civil devem, obedecidas às 
normas brasileiras específicas, ser encaminhados pela Empresa concessionária do Município ou 
pelo próprio município, para:  
 
I - à reutilização;  
 
II - à reciclagem;  
 
III - à armazenagem;  
 
IV - ou a aterros adequados.  
 
Art. 12 Os transportadores que operem com veículos com capacidade limitada a (0,5 (meio) 
metro cúbico) de resíduos podem dispô-los na Área de Entrega de Pequenos Volumes.  
 
 
CAPÍTULO IV  
DA REDE DE ÁREAS PARA RECEPÇÃO DE GRANDES VOLUMES  
 
 
Art. 13 As Áreas para Recepção de Grandes Volumes, quando implantadas e operadas por 
particulares interessados, devem observar a legislação municipal de uso e ocupação do solo, 
bem como a legislação federal e estadual de controle da poluição ambiental, quando for 
exigível, sendo a rede constituída de:  
 
I - Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil (ATT);  
 
II - Áreas de Reciclagem, e;  
 
III - Aterros de Resíduos da Construção Civil.  
 
Art. 14 Os empreendedores interessados na implantação de Áreas de Transbordo e Triagem, 
Reciclagem e Aterros de Resíduos da Construção Civil devem apresentar seu projeto de 
empreendimento ao Órgão Ambiental competente.  
 
Parágrafo Único - O Órgão Ambiental Estadual (FATMA) deve:  
 
I - expedir as respectivas licenças ambientais;  
 
II - informar concomitantemente o Núcleo Permanente de Acompanhamento a respeito do 
previsto no inciso.  
 
Art. 15 A Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil devem obedecer às 
condições estabelecidas na norma brasileira, notadamente no tocante a:  
 
I - isolamento da área;  
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II - identificação das atividades que serão desenvolvidas e da licença de funcionamento;  
 
III - definição de sistemas de proteção ambiental;  
 
IV - documentação de controle dos resíduos recebidos e dos resíduos retirados, conforme o 
Plano de Controle de Recebimento de Resíduos que deve ser elaborado como previsto na NBR 
15.112/2004 da ABNT.  
 
Art. 16 Os resíduos transportados para as Área de Transbordo e Triagem, Áreas de Reciclagem 
e Aterros de Resíduos da Construção Civil de Resíduos da Construção Civil, devem estar 
acompanhada pelo respectivo Controle de Transporte de Resíduos, emitido em 3 (três) vias, 
de acordo com o modelo constante do Anexo "A" - Tabela 4 integrante deste Decreto.  
 
Art. 17 Os resíduos recebidos nas Áreas de Transbordo e Triagem, Áreas de Reciclagem e 
Aterros de Resíduos da Construção Civil devem ser controlados cumulativamente conforme 
modelo de Planilha do Anexo "A" - Tabela 5 integrante deste Decreto, quanto:  
 
I - a procedência;  
 
II - a quantidade;  
 
III - a qualidade.  
 
Parágrafo Único: O responsável pela Área de Transbordo e Triagem, Áreas de Reciclagem e 
Aterros de Resíduos da Construção Civil deve apresentar à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, relatórios mensais, contendo:  
 
I - quantidade mensal e acumulada de resíduos recebidos;  
 
II - destino dos diversos tipos de resíduos triados, com os respectivos comprovantes;  
 
III - relação de transportadores usuários no mês vigente.  
 
Art. 18 A operação das Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil deve 
estar em conformidade com a NBR 15.112/2004 da ABNT, notadamente em relação às 
seguintes condições gerais:  
 
I - a unidade deve receber apenas Resíduos da Construção Civil;  
 
II - só devem ser aceitas descargas e expedições de veículos com a devida cobertura dos 
resíduos neles acondicionados;  
 
III - os resíduos descarregados na Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção 
Civil devem:  
 
a) estar acompanhados do respectivo Controle de Transporte de Resíduos, emitido pelo 
transportador, em conformidade com o Anexo "A" - Tabela 4 integrante deste Decreto;  
b) ser integralmente triados, evitando-se o acúmulo de material não triado.  
 
IV - os resíduos devem ser classificados pela sua natureza, sendo:  
 
a) subclassificados, quando possível;  
b) acondicionados em locais adequados e diferenciados.  
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V - o acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados temporariamente deve 
impedir o acúmulo de água;  
 
VI - os rejeitos que eventualmente estejam na massa de resíduos recebidos devem ter destino 
adequado;  
 
VII - a remoção de resíduos da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil 
deve estar acompanhada pelo respectivo Controle de Transporte de Resíduos, conforme Anexo 
"A" - Tabela 4, emitido em 3 (três) vias.  
 
Art. 19 Os resíduos da construção civil de origem mineral (concreto, argamassas, produtos 
cerâmicos e outros), designados como classe A pela legislação federal específica, excluídos os 
produtos à base de gesso e amianto, devem ser:  
 
I - reutilizados;  
 
II - reciclados na forma de agregados;  
 
III - ou encaminhados aos Aterros de Resíduos da Construção Civil, para:  
 
a) reservação segregada e futura utilização;  
b) ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto próprio.  
 
Parágrafo Único: Os demais tipos de Resíduos da Construção Civil devem, obedecidas às 
normas brasileiras específicas, ser encaminhados pelos Grandes Geradores e a Iniciativa 
Privada (AGV), para:  
 
I - à reutilização;  
 
II - à reciclagem;  
 
III - à armazenagem;  
 
IV - ou a aterros adequados.  
 
Art. 20 Os Resíduos Volumosos devem ser encaminhados pela Empresa concessionária da 
Prefeitura Municipal, para:  
 
I - à reutilização;  
 
II - à desmontagem;  
 
III - à reciclagem;  
 
IV - ou para área de disposição final adequada.  
 
Art. 21 A limpeza das vias, em decorrência do tráfego de cargas de resíduos nos acessos e no 
entorno Área de Transbordo e Triagem, Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da 
Construção Civil, é de responsabilidade do receptor.  
 
Parágrafo Único: A obrigação prevista no caput deve constar do respectivo projeto, sujeitando-
se o receptor de resíduos, quando em desacordo, às sanções legais aplicáveis.  
 
Art. 22 A transformação dos materiais triados somente pode ser realizada na própria Área de 
Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil se a área possuir licenciamento 
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específico para essa atividade, a critério do Órgão Ambiental Estadual (FATMA);  
 
Art. 23 Os responsáveis por Áreas de Reciclagem e por Aterros de Resíduos da Construção 
Civil devem seguir as diretrizes:  
 
I - definidas nos processos de licenciamento pelos órgãos competentes para:  
 
a) implantação;  
b) apresentação de projetos;  
c) e operação;  
 
II - estabelecidas nas normas técnicas brasileiras específicas, notadamente no tocante a:  
 
a) compatibilidade da área com a legislação de uso do solo e com a legislação ambiental;  
b) solução adequada dos acessos, isolamento e sinalização;  
c) soluções para proteção de águas subterrâneas e superficiais;  
d) triagem integral dos resíduos recebidos;  
e) estabelecimento dos planos de controle, monitoramento, manutenção e operação definidos 
nas normas técnicas brasileiras;  
f) documentação de controle dos resíduos recebidos, resíduos aceitos e dos resíduos retirados, 
conforme os planos que deverão ser elaborados.  
 
Art. 24 As Áreas de Transbordo e Triagem Públicas, Áreas de Reciclagem Públicas e Aterros de 
Resíduos da Construção Civil Públicos, destinadas à recepção de resíduos da construção civil 
oriundos de ações públicas de limpeza, devem seguir todas as diretrizes definidas neste 
Decreto.  
 
Art. 25 O empreendedor é responsável pela operação adequada das Áreas de Transbordo e 
Triagem de Resíduos da Construção Civil, Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da 
Construção Civil.  
 
 
CAPÍTULO V  
DOS PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
 
 
Art. 26 Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem ser:  
 
I - elaborados e implementados pelos geradores de grandes volumes, definidos no Sistema de 
Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil do Município;  
 
II - elaborados pelos órgãos municipais responsáveis por projetos, especificações técnicas, 
memoriais descritivos e outros documentos referentes às obras públicas municipais e 
implementados pelos executores de obras públicas municipais, inclusos os detentores de 
contratos decorrentes de quaisquer modalidades de licitação pública.  
 
§ 1º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem ter como objetivo 
estabelecer os procedimentos necessários para sua minimização e para o manejo e destinação 
ambientalmente adequados dos resíduos em conformidade com as diretrizes do Sistema de 
Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil.  
 
§ 2º Os Projetos de empreendimentos e atividades públicos e privados:  
 
I - não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, também devem 
apresentar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil juntamente com o 
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projeto de construção do empreendimento para análise pelo órgão municipal competente;  
 
II - sujeitos ao licenciamento ambiental, devem apresentar o Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil e o mesmo deverá ser analisado dentro do processo de 
aprovação de projetos.  
 
§ 3º Os órgão da Administração Pública, responsáveis pela licitação de obras públicas 
municipais deve incluir as exigências referentes aos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil nos editais referentes a estas obras.  
 
Art. 27 Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem contemplar as 
seguintes etapas:  
 
I - caracterização - etapa em que o gerador deve identificar e quantificar os resíduos de 
construção e demolição gerados no empreendimento;  
 
II - triagem - deve ser realizada preferencialmente pelo gerador, na origem, ou ser realizada 
nas áreas de destinação licenciadas no Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da 
Construção Civil no município, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas na legislação 
específica;  
 
III - acondicionamento - o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos desde a geração 
até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos em que seja possível, as condições 
de reutilização e de reciclagem;  
 
IV - transporte - deve ser realizado pelo próprio gerador ou por transportador cadastrado pelo 
Poder Público, respeitadas as etapas anteriores e as normas técnicas vigentes para o 
transporte de resíduos;  
 
V - destinação: deve ser prevista e realizada em áreas de destinação licenciadas e estar 
documentada nos Controles de Transporte de Resíduos, de acordo com o estabelecido no 
Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil no Município.  
 
§ 1º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com atividades de 
demolição devem incluir a identificação dos componentes da construção e sua posterior 
desmontagem seletiva, visando:  
 
I - a minimização dos resíduos;  
 
II - e a potencialização das condições de reutilização e reciclagem de cada uma das classes de 
resíduos segregados.  
 
§ 2º Os responsáveis pelos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
devem, quando necessário, apontar os procedimentos a serem tomados para a correta 
destinação de outros resíduos, como os de serviços de saúde e domiciliares, provenientes de 
ambulatórios e refeitórios, obedecidas às normas brasileiras específicas.  
 
§ 3º Os responsáveis pelos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil podem 
desenvolvê-lo de acordo com as informações mínimas presentes no modelo constante do 
Anexo "B" integrante deste Decreto.  
 
Art. 28 A implementação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil pelos 
geradores pode ser realizada mediante a contratação de serviços de terceiros, desde que 
discriminadas as responsabilidades das partes.  
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§ 1º A contratação dos serviços de triagem, transporte e destinação deve ser formalizada 
entre as partes, aceitando-se como expressão legal de contrato os registros realizados nos 
documentos de Controle de Transporte de Resíduos estabelecidos no Sistema de Gestão 
Sustentável de Resíduos da Construção Civil.  
 
§ 2º Todos os executores contratados para a realização das etapas previstas no Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem estar licenciados junto aos órgãos 
competentes.  
 
Art. 29 O órgão municipal responsável pela análise de projetos de obras e o Núcleo 
Permanente de Acompanhamento, previsto no art. 10 da Lei Municipal nº 2.508 de 10 de 
novembro de 2005, devem informar aos Geradores de Resíduos da Construção Civil, por meio 
de lista oficial, sobre:  
 
I - os transportadores com cadastro válido;  
 
II - as áreas licenciadas para disposição dos resíduos caracterizados no Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.  
 
Art. 30 Constatada pela fiscalização da administração pública a deposição de resíduos 
provenientes de obras em locais incorretos, será determinado:  
 
I - Embargo da obra,  
 
II - Intimação do responsável para retirada dos resíduos dispostos em maneira inadequada e 
recuperação da área degradada, e;  
 
III - Autuação do responsável pela infração.  
 
§ 1º Verificada desobediência ao embargo, deve ser requisitada força policial e requerida à 
imediata abertura de inquérito policial para a apuração de responsabilidade do infrator pelo 
crime de desobediência previsto no Código Penal e crime ambiental previsto na Lei de Crimes 
Ambientais, encaminhando-se processo devidamente instruído para as providências judiciais 
cabíveis.  
 
§ 2º O levantamento do embargo da obra só será realizado após a devida correção pelo 
infrator da deposição incorreta realizada.  
 
§ 3º A solicitação do proprietário da obra para levantamento do embargo deve ser 
encaminhada para o Departamento de Fiscalização que efetuou o embargo, junto ao 
Departamento de Protocolo e Expediente do Município.  
 
§ 4º A decretação do embargo definido no caput deste artigo não exime os responsáveis de 
outras penalidades previstas no art. 13, incisos I, II, III, da Lei Municipal nº 2.508 de 10 de 
novembro de 2005.  
 
Art. 31 A emissão de Habite-se ou Alvará de Conclusão, pelo órgão competente do Poder 
Público Municipal, para os empreendimentos dos geradores de grandes volumes de resíduos 
de construção, está condicionada à apresentação:  
 
I - dos documentos de Controle de Transporte de Resíduos (CTR);  
 
II - comprovantes da correta destinação final dos resíduos gerados.  
 
Art. 32 Os geradores de resíduos de construção, submetidos os contratos com o Poder Público, 

Page 11 of 15www.LEISMUNICIPAIS.com.br - Informação legal em tempo real

22/10/2009http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/showinglaw.pl



devem comprovar durante a execução, nas medições, e no término da obra, o cumprimento 
das responsabilidades definidas no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
nos moldes dos incisos I e II do artigo anterior.  
 
Art. 33 Para maior controle da quantidade e destinação dos resíduos gerados, os grandes 
geradores de resíduos de construção civil devem utilizar o modelo de planilhas conforme 
Anexo "A" Tabela 6.  
 
Art. 34 Os geradores contratantes dos serviços e as empresas cadastradas devem obedecer às 
seguintes diretrizes definidas no art. 8º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º; art. 9, 
parágrafo 1º, parágrafo 2º, Lei Municipal nº 2.508, de 10 de novembro de 2005:  
 
I - os geradores ficam proibidos:  
 
a) de utilizar caçambas metálicas estacionárias para a disposição de outros resíduos que não 
exclusivamente resíduos de construção civil;  
b) de utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que promovam a elevação da 
capacidade volumétrica de caçambas metálicas estacionárias, devendo estas serem utilizadas 
apenas até o seu nível superior;  
 
II - os geradores, quando usuários de serviços de transporte, ficam obrigados a utilizar 
exclusivamente os serviços de remoção de transportadores cadastrados pela Municipalidade.  
 
 
CAPÍTULO VI  
TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
 
 
Art. 35 Os transportadores ficam proibidos:  
 
a) de utilizar seus equipamentos para o transporte de outros resíduos que não exclusivamente 
resíduos de construção civil;  
b) de sujar as vias públicas durante a carga e transporte dos resíduos;  
c) de fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle de 
Transporte de Resíduos a que se refere o Anexo "A" - Tabela 4 integrante deste Decreto;  
d) de utilizar caçambas estacionárias em más condições de conservação e de retirá-las e 
transportá-las quando preenchidas além dos limites superior e lateral permitidos, 
particularmente quanto a ferragens e elementos pontiagudos;  
e) de retirar e transportar as caçambas quando preenchidas com resíduos não enquadrados na 
classificação da Resolução CONAMA nº 307, de 2002.  
 
Art. 36 Os transportadores ficam obrigados:  
 
I - a fornecer, aos geradores atendidos, comprovantes nomeando a correta destinação a ser 
dada aos resíduos coletados;  
 
II - a utilizar dispositivos de cobertura de carga (tampa e lona) em caçambas metálicas 
estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante a retirada e o transporte dos 
resíduos;  
 
III - a fornecer documento simplificado de orientação aos usuários de seus equipamentos, 
contendo:  
 
a) instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser respeitado;  
b) tipos de resíduos admissíveis;  
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c) prazo de utilização da caçamba;  
d) proibição de contratar transportadores não cadastrados;  
e) penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue necessárias.  
 
 
CAPÍTULO VII  
DO USO PREFERENCIAL DE AGREGADOS RECICLADOS EM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 
 
Art. 37 Ficam definidas as condições para o uso preferencial de agregados reciclados, ou dos 
produtos que os contenham, na execução das obras e serviços listados a seguir:  
 
I - Execução de sistemas de drenagem urbana ou suas partes, em substituição aos agregados 
convencionais utilizados a granel em lastros, nivelamentos de fundos de vala, drenos ou 
massas;  
 
II - Execução de obras sem função estrutural como muros, passeios, contrapisos, 
enchimentos, alvenarias etc.;  
 
III - Preparação de concreto sem função estrutural para produção de artefatos como blocos de 
vedação, tijolos, meio-fio (guias), sarjetas, canaletas, briquetes, mourões, placas de muro 
etc.;  
 
IV - Execução de revestimento primário (cascalhamento) ou camadas de reforço de subleito, 
sub-base e base de pavimentação em estacionamentos e vias públicas, em substituição aos 
agregados convencionais utilizados a granel.  
 
§ 1º O uso preferencial destes materiais deve dar-se tanto em obras contratadas como em 
obras executadas pela administração pública direta ou indireta.  
 
§ 2º A aquisição de materiais e a execução dos serviços com agregado reciclado devem ser 
feitas com obediência às normas técnicas NBR 15.115/2004 e NBR 15.116/2004 da ABNT.  
 
§ 3º As disposições deste artigo ficam condicionadas à existência de preços inferiores para os 
agregados reciclados, em relação aos agregados naturais, e sujeitas aos termos da legislação 
que rege os contratos e licitações públicas.  
 
§ 4º Qualquer licitação de obras públicas municipais, deve incluir as disposições deste artigo 
nos editais referentes a tais obras.  
 
Art. 38 Para a execução dos serviços previstos nos incisos I, II, III, IV, do artigo 37, podem 
ser utilizados agregados reutilizados ou reciclados produzidos em instalações públicas ou 
privadas, sendo obrigatória em ambos os casos, a observância das normas técnicas da ABNT 
referidas no parágrafo 5º do artigo 37 deste Decreto.  
 
 
CAPÍTULO VIII  
NÚCLEO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO  
 
 
Art. 39 Fica instituído o Núcleo Permanente de Acompanhamento, responsável pela 
coordenação das ações previstas no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil estabelecido no art. 10 da Lei Municipal nº 2.508, de 10 de novembro de 
2005:  
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Parágrafo Único - O Núcleo Permanente de Acompanhamento é o responsável:  
 
I - pela implementação do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil.  
 
II - pelo monitoramento da Área de Recebimento de Pequenos Volumes e da rede de Áreas 
para Recepção de Grandes Volumes.  
 
III - pela realização de reuniões periódicas com representantes dos agentes geradores, 
transportadores e receptores, visando o compartilhamento de informações para a gestão 
adequada dos resíduos.  
 
 
SEÇÃO I  
DAS ATRIBUIÇÕES GERENCIAIS  
 
 
Art. 40 São atribuições gerenciais do Núcleo Permanente de Acompanhamento:  
 
I - monitorar o funcionamento da Área de Recebimento de Pequenos Volumes e da rede de 
Áreas para Recepção de Grandes Volumes;  
 
II - orientar os geradores quanto aos locais adequados para a disposição de pequenos e 
grandes volumes;  
 
III - divulgar a listagem dos transportadores corretamente cadastrados no Sistema de Gestão 
Sustentável de Resíduos da Construção Civil;  
 
IV - informar aos transportadores os locais licenciados para a disposição de resíduos;  
 
V - monitorar e controlar locais de descargas irregulares e bota-foras;  
 
VI - identificar as instituições e entidades locais com potencial multiplicador na difusão dos 
novos procedimentos de gestão e manejo dos resíduos, monitorando as parcerias constituídas;  
 
VII - orientar e controlar as ações de fiscalização, monitorando os resultados;  
 
VIII - supervisionar e monitorar o serviço de acesso telefônico a pequenos transportadores;  
 
IX - monitorar o banco de áreas para aterramento e outras ações como programas de apoio a 
pequenos transportadores e à coleta seletiva de resíduos domiciliares secos recicláveis;  
 
X - cabe a Secretaria do Meio Ambiente com apoio do Sindicato da Construção Civil promover 
um Programa de Educação Ambiental específico para os Resíduos da Construção Civil.  
 
 
CAPÍTULO IX  
DAS PENALIDADES  
 
 
Art. 41 O não cumprimento das determinações, expressas nos artigos 26 a 34 deste Decreto, 
por agentes submetidos a contratos com o Poder Público determina o seu impedimento de 
participar de novas licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta.  
 
Art. 42 Às obras e serviços referenciados no artigo 37 deste Decreto aplicam-se, no que 
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couberem, as normas administrativas já em vigor, tanto as referentes ao seu andamento 
como aos profissionais e à fiscalização.  
 
Art. 43 A Secretaria do Meio Ambiente e o Órgão Ambiental Estadual (FATMA) são 
responsáveis pela implementação das diretrizes do Capítulo VI do presente Decreto, tendo as 
empresas destinadas à remoção e transporte de entulhos (resíduos da construção), com 
caçambas estacionárias, prazo de [30 (trinta) dias] a contar da data da publicação deste 
Decreto para a regularização de sua situação.  
 
§ 1º A não regularização de sua situação no prazo estipulado no caput enseja a aplicação das 
penalidades cabíveis ao caso estabelecidas no artigo 44 deste Decreto.  
 
§ 2º A presente regulamentação não exime o proprietário do veículo ou da caçamba, de seguir 
as demais legislações correlatas, tais como o Código de Trânsito Brasileiro, Código de Posturas 
do Município e outras normas aplicáveis.  
 
Art. 44 O descumprimento das disposições estabelecidas neste Decreto enseja a aplicação das 
penalidades estabelecidas no art. 13, incisos, I, II, III, IV, da Lei Municipal nº 2.508, de 10 de 
novembro de 2005, sem prejuízo da aplicação da Lei de Crimes Ambientais e outras 
pertinentes.  
 
 
CAPÍTULO X  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 
Art. 45 As especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas municipais 
referentes às atividades aqui previstas devem fazer, no corpo dos documentos, menção 
expressa a este Decreto e às condições e exigências nele estabelecidas.  
 
Art. 46 As despesas com a execução deste Decreto devem correr por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
 
Art. 47 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 
Balneário Camboriú 05 de agosto de 2008.  
 
RUBENS SPERNAU  
Prefeito Municipal
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