
DECRETO No 9.775 t2011

SUMULA: Institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil - PGRCC no Município de Cascavel, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNIGíPIO DE CASCAVEL, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Federal ne
12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos); Lei
Complementar no 28 (Plano Diretor do MunicípÍo de Cascavel); Resoiução
CONAMA nos 30712002 e 34812004; Lei Estadual 12.49311999, e artigo 58 da Lei
Orgânica do Município,

DECRETA

Gapí tu lo l -DOOBJETO

Art. f O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil - PGRCC do Município de Cascavel estabelece diretrizes, critórios
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil oriundo das
atividades de construção, reformas, demolição e terraplenagem realizados no
âmbito do MunÍcípio de Cascavel.

Art. 2e O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil é composto do Programa de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civi l .

S1n 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.

$2o Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
deverão ser elaborados e implementados pelos grandes geradores e terão como
objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação
ambientalmente adequada dos resíduos.

Capitulo ll - DAS DEF|N|çÕES

Art. 3o Para os efeitos deste regulamento, entende-se por:

| - Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa
reduzir ou reciclar resíduo, incluindo planejamento, responsabilidade, práticas,
procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias
ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos.

ll - Resíduos da construção civil (RCC): resíduos provenientesdas
deatividadesde construção, reformas, reparos, terraplenagem, demoliçÕes



obras de construção civil e de escavações de terrenos, tais como: tijolos, blocos
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassas, gessos, telhas, pavimentos
asfálticos, vidros, plásticos, tubulações, e fiações elétricas, entre outros similares.

ll l - Agregados Reciclados: é o material granular proveniente do
beneficiamento de resíduos de construções que apresentem características
técnicas para a aplicação em obras de edificação, de infra-estrutura ou outras
obras de engenharia.

lV - Obras: todas as atividades de construção civil, tais como:
construção, reforma, ampliação, demolição, movimentação de terra, dentre outras,
geradoras de RCC.

V - Geradores de RCC: são pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os
Resíduos da Construção Civil - RCC.

Vl - Pequeno Gerador: são pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, que geram a quantidade máxima de 1.000 | (mil l itros) equivalente a 1,0
m- de RCC, por obra.

Vll - Grande gerador: são pessoas físicas ou jurídicas que geram
quantidade maior que 1.000 I (mil  l i t ros) equivalente a 1,0 m3 de RCC, por obra.

Vlll - Transportadores de RCC: são as pessoas, físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas, encarregadas da coleta e do transporte dos resíduos entre as
fontes geradoras e as áreas de destinação.

lX - Área de destinação de RCC: são áreas destinadas ao
beneficiamento ou à disposição final de resíduos da RCC.

X - Area de Transbordo de RCC: são áreas destinadas ao
atmazenamento temporário de resíduos da construção civil'

Xl - Aterro de RCG: é a ârea onde será empregada técnica de
disposição de resíduos da construção civil "ClaSSe A" no solo, de forma a
possibiLitar seu uso futuro ou futura util ização da área, util izando princípios de
engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde
pública e ao meio ambiente.

Xll - Beneficiamento de RGG: é o ato de submeter os resíduos à
operação que permite que sejam util izados ou a processos que tenham por objetivo
dotá-los de condições que permitam que sejam util izados como matéria-prima ou
produto.

Xlll - Resíduos Vegetais: são os resíduos oriundos de podas de
árvores e limpeza de jardins.

XIV - Reutil ização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem
transformação do mesmo.

XV - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo,
após ter sido submetido à transformação.

Gapítulo ll l - DAS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS

Art. 4e Os responsáveis por atividades ou empreendimentos da
construção civil deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e,
secundaliamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação{i



Aft. 5e Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em
locais inadequados, como corpos d'água, lotes vagos, fundos de vale e em áreas
protegidas por lei.

Art. 6e Compete aos geradores a responsabilidade sobre o
gerenciamento dos resíduos produzidos nas atividades de construção,
terraplenagem, reformas, reparos e demolições de estruturas, edificações e
estradas, bem como, por aqueles resultantes da remoção de vegetação e
escavação de solos.

Aft. 7e Com base nas Resoluções CONAMA nes 307/ 2002 e 34Bl
2004 os RCC serão classificados da seguinte forma:

| - Resíduos Glasse 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 terraplenagem;

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

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

ll - Resíduos Glasse B: são os resíduos recicláveis para outras
destinações, tais como: plásticos, papelipapelão, metais, vidros, madeiras e outros.

ll l - Resíduos Classe C: são os resíduos não perigosos para os quais
não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso.

tV - Resíduos Glasse 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 radiologicas,
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

capítulo lv - Do PRoGRAMA INTEGF Pg DE GERENCIAMENTO
DE RES|DUOS DA CONSTRUçAO CIVIL

Art. 8q São integrantes do Programa Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil os geradores que se enquadram no Art. 3o, inciso V
deste Decreto.

Art. 9o A gestão dos resíduos em pequenos volumes apresenta como
diretrizes técnicas:

I - a melhoria da limPeza urbana;
ll - a possibilidade de exercer, mediante respectiva taxa, o manejo de

resíduos dos pequenos geradores;
ll lç promover a redução,

f inal dos RCC.
reutilização, reciclagem e correta destinação



Art. 10 Os resíduos do pequeno gerador, desde que previamente
segregados, poderão ser entregues nos locais de recebimento ou transbordo
designados pelo Município, a ser regulamentado no prazo de 90 dias, mediante ato
próprio do Poder Executivo.

Parágrafo único A destinação final destes resíduos será de
responsabilidade do Município.

Art. 11 O pequeno gerador de resíduos da construção civil poderá
encaminhar os resíduos Classes A e C, desde que segregados entre si, l imitada à
quantidade total de 1.000L (mil l itros) equivalente a 1,0m" para os locais de
recebimento ou transbordo que vierem a ser designados pelo Município.

Art. 12 A empresa contratada pelo Município para a coleta dos
resíduos Classes A e C, oriundos dos pequenos geradores deverá destiná-los para
áreas de transbordo ou de destinação de resíduos, beneficiamento ou disposição
final. devidamente licenciadas.

Art. 13 Caberá ao pequeno gerador observar os critérios de segregação e
apresentação à Coleta dos Resíduos da Construção Civil estabelecidos pelo Orgão
Municipal responsável pelo Meio Ambiente.

capítulo v - Dos PRoJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESíDUOS DA
coNsrRuçÃo clvlL

Art. 14 Os empreendedores de obras que excedam 600 m2 lseiscentos
metros quadrados) de área construída ou demolição com área acima de 100 m'
(cem metros quadrados) deverão apresentar o Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, o qual deverá ser aprovado pelo Orgão Municipal
responsável pelo Meio Ambiente por ocasião da obtenção do licenciamento
ambiental da obra ou da obtenção do alvará de construção, reforma, ampliação ou
demolição.

Art. 15 Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
deverão contemplar no mínimo as seguintes etapas:

| - Garacterizaçáo'. nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os
resíduos.

ll - Triagem: deverá ser realizada, preferencialmente pelo gerador na origem
ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade,

respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no Art.7q, deste Decreto.
ll l - 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, a condição de reutil ização e de reciclagem.

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

nação: deverá ser feita de acordo com o disposto neste



Art. 16 Os Projetos de Gerenciamento de RCC de empreendimentos e
atividades públicos ou privados, devem ser apresentados juntamente com o projeto
do empreendimento, no orgão municipal de Planejamento, devidamente aprovado
pelo orgão ambiental municipal, e se integraráà análise para obtenção do alvarâ
de construção, reforma, ampliação ou demolição.

Art. 17 Os Projetos de Gerenciamento de RCC devem ser elaborados e
assinados por profissional devidamente habilitado, com respectiva anotação de
responsabilidade técn ica (ART/CREA).

Art. 18 Em obras com atividades de demolição, o gerador deverá proceder à
prévia desmontagem seletiva dos componentes de construção, respêitando as
classes estabelecidas neste Decreto, visando à segregação, à minimização dos
resíduos e sua correta destinação.

Art. 19 A emissão do CCO (Certificado de Conclusão de Obra) e Habite-se
pelos órgãos municipais competentes para os empreendimentos dos grandes
geradores de resíduos de construção, estará condicionada a aprovação do Projeto
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil PGRCC pelo orgão
municipal responsável pelo Meio Ambiente, e a comprovação da correta triagem,
transporte e destinação final dos RCC gerados na obra/demolição.

Art. 20 Ficam isentos da apresentação do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil os geradores cuja obra seja inferior a 6p0 m'
(seiscentos metros quadrados) de área construída ou inferior a 100 m'(cem
metros quadrados) no caso de demolição.

ArI. 21 Os geradores cujas obras possuam área construída superior a 70m2
(setenta metros quadrados) e inferior a 600m2 (seiscentos metros quadrados) ou
remoção de solo acima de 50m3 (cinqüenta metros cúbicos) deverão preencher
formulário específico, a ser disponibilizado pelo orgão ambiental municipal, na
ocasião da obtenção do alvará de construção, reforma, ampliação e demolição ou
do licencíamento ambiental.

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.

Art. 22 No caso de obras menores que 70m2 (setenta metros quadrados),
deverá o gerador assinar o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR emitido
pelo transportador ou no caso de transporte próprio os resíduos deverã
previamente segregados e encaminhados para áreas devidamente licenci



capítulo vl - Dos PRocEDtMENToS PARA o LtcENctAMENTo
AMBIENTAL

Arl.. 23 Para o licenciamento ambiental de áreas de beneficiamento, de
transbordo e de disposição final de resíduos da construção civil deverão ser
observados as seguintes diretrizes:

I - O atendimento às Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

ll - O atendimento às disposições do Código Florestal Brasileiro e
Resoluções do CONAMA no tocante as Áreas de Preservação Permanente - App
ao longo de cursos d'água ou nascente, e da legislação municipal pertinente.

ll l - A área licenciada deverá estar delimitada com cerca ou muro, possuir
portão para entrada exclusiva de caminhões autorizados com o devido Manifesto
de Transporte de Resíduos - MTR, e possuir efetivo controle da entrada destes
resíduos.

lV - A disposição inadequada de resíduos na área licenciada caracterizar-se-
á como infração ambiental e acarretará ímediata suspensão da licença, bem como,
autuação do proprietário do imóvel ou do solicitante da licença quando este não for
o mesmo.

Art. 24 Os procedimentos para o licenciamento ambiental de áreas de
beneficiamento de resíduos da construção civil deverão seguir as seguintes
etapas:

| - O licenciamento ambiental para âreas de beneficiamento de resíduos da
construção civ.il deverá ser solicitado junto ao órgão ambiental do Paraná.

ll - O Orgão Municipal responsável pelo Meio Ambiente poderá a qualquer
tempo solicitar relatórios sobre a movimentação, contendo a quantidade de
resíduos, o destino dos diversos tipos de resíduos triados ou processados e a
relação de transportadores usuários da unidade de beneficiamento.

Art. 25 Os procedimentos para o licenciamento ambiental de Aterros de
Resíduos da Construção Civil e Areas de Transbordo deverão seguir as seguintes
etapas:

| - A autorização ambiental para aterro de resíduos da construção civil e
áreas de transbordo deverá ser solicitada junto ao órgão ambiental do Paraná.

ll - O requerente deverá protocolar os documentos exigidos pelo órgão
ambiental do Paraná.

ll l - É proibido destinar nas áreas licenciadas de aterro e transbordo
resíduos Classes B e D, bem como os resíduos de origem vegetal e de reparos
pavimentação.



Gapítulo Vll - DOS TRANSPORTADORES DE RCC

Art.. 26 Deverão ser cadastradas junto ao Órgão Municipal responsável pelo
Meio Ambiente todas as empresas que operam com transporte de resíduos da
construção civil no Município de Cascavel.

51o O cadastramento deverá ser realizado por ocasião da liberação do
primeiro Alvará de Funcionamento da atividade, por meio de formulário proprio,
devendo ser renovado sempre que o alvarâ sofrer qualquer alteração, ou em caso
de alteraçÕes nos dados do cadastro.

$2o As empresas que já possuem alvarâ de funcionamento deverão acatar o
disposto neste artigo no prazo de 90 dias, contados a partir da data de publicação
do presente Decreto.

Art. 27 Para o cadastramento das empresas aplica-se o estabelecido na
legislação municipal pertinente.

Art. 28 Os veículos de empresas não cadastradas que forem flagrados
executando o transporte de RCC, serão apreendidos e liberados somente após o
pagamento das despesas de remoção e multa.

Art. 29 Os transportadores de RCC que util izem caçambas estacionárias,
deverão também atender ao disposto na Lei Municipal 314512000.

Art. 30 As pessoas físicas ou jurídicas, detentoras das caçambas, antes de
sua locação e colocação, deverão fornecer documento simplificado de orientação
aos usuários de seus equipamentos, com instruções sobre posicionamento da
caçamba, volume a ser respeitado, tipo de resíduos admissíveis, tempo de
estacionamento, co-responsabilidade, penalidades previstas em lei e outras
instruções que se fizerem necessárias.

Gapítulo vlll - DA DESTINAçÃO FINAL DOS RESíOUOS

Art. 31 Os resíduos Classe A deverão ser utilizados ou reciclados na forma
de agregados, ou encaminhados a áreas de aterros de resíduos da construção
civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua util ização ou reciclagem futura, com
exceção dos reparos de pavimentação que deverão ser encaminhados à
desti nação d iferenciada.

Art.32 Os resíduos Classe B deverão ser reutil izados ou reciclados podendo
ser apresentados à coleta seletiva municipal.

Art. 33 Os resíduos Classe C deverão ser reutil izados,
armazenad os, transportados ou encam i n hados pa ra desti nação, fi nal

reciclados,
devolvidos

ao fabri , em conformidade com normas técnicas especi



Art. 34 Os resíduos Classe D deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com normas técnicas esoecíficas.

Art. 35 E terminantemente proibido a disposição de resíduos da construção
civil em áreas não licenciadas, sendo os infratores sujeitos às penalidades da
legislação ambiental vigente.

Art. 36 Caberá aos geradores e aos transportadores o destíno adequado dos
RCC, que deverão estar segregados conforme disposto neste Decreto e
encaminhados para âreas de transbordo, beneficiamento ou aterros de resíduos da
construção civil, devidamente licenciadas pelo orgão ambiental do Paraná.

Art. 37 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 Cascavel.

Art. 38 A fiscalização do atendimento às disposições do presente
regulamento do Plano lntegrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil ficará a cargo do órgão municipal responsável pelo Meio Ambiente, orgão
municipal de Planejamento, órgão municipal de Obras Públicas e órgão municipal
de Trânsito.

Art. 39 O controle dos geradores dos resíduos da construção civil deverá ser
realizado por meio dos processos de licenciamento e fiscalização executados pelo
orgão ambiental do Paraná e do Município.

capítulo lx - DAs Ánens DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RCC

Art. 40 As áreas de transbordo e triagem devem observar a legislação
municipal, estadual e federal de controle da poluição ambiental.

Art..41 Os empreendimentos voltados à implantação de áreas de transbordo
e triagem devem possuir l icença ambiental para realização da atividade, a ser
requerida junto ao órgão ambiental do Paraná.

Capítulo X - DAS AçOES EDUCATIVAS

Aít.42 O Município em parceria com os geradores poderá elaborar materiais
instrucionais e informativos sobre o Plano lntegrado de Gerenciamento dos
Resíduos da Construção Civil de Cascavel.

Parágrafo único. Os materiais instrucionais mencionados no "caput" deste
artigo deverão estar disponibilizados em locais acessíveis e vinculados ao ramo da
construção civil tais como instituições públicas, universidades, Sindicato da
Indústr ià da Construção Civi l  do Paraná - SINDUSCON-PR, Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura do Paraná i CR
co , construtoras, entre outros.

R. internet, casas de materiais de



Capítulo Xl - DAS PENALTDADES

Art. 43 O descumprimento das disposiçÕes deste Decreto acarretará na
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nn 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, na Lei Estadual nn 12.493, de22 de janeiro de 1ggg, e na Lei Municipal ne
3.145, de 25 de outubro de 2000.

Art. 44 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publÍcação,
revogadas as disposiçÕes em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
Cascavel, 07 de janeiro de 2011.




