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APRESENTACÂO
o Municipio de Le6polis ja conta com 0 seu Plano Municipal de
Saneamento Basico - PMSP (2011), que trac;a as diretrizes e procedimentos
gerais para 0 gerenciamento dos servic;os relacionados ao saneamento no
Municipio.

presente

A fim

de

complementar 0

Plano

Municipal

Plano

Simplificado

de

Municipal

de

Saneamento,

Gerenciamento

Integrado

0

de

Residuos S6lidos de Le6polis - PR (PMSGIRS) tem como objetivo geral
planejar e promover 0 gerenciamento integrado dos residuos s61idos no
Municipio.

Gerenciamento Integrado de Residuos S61idos è, em sintese, 0

envolvimento de diferentes 6rgaos da administrac;ao publica e da sociedade
civil com 0 prop6sito de realizar a Iimpeza urbana, a coleta, 0 tratamento e a

disposic;ao final do lixo, elevando assim a qualidade de vida da populac;ao e
promovendo 0 asseio da cidade, levando em considerac;ao as caracteristicas

das fontes de produc;ao, 0 volume e os tipos de residuos, as caracteristicas
sociais, culturais e econömicas dos cidadaos e as peculiaridades demograficas,
c1imaticas e urbanisticas locais.

Dessa forma, planejar e promover 0 gerenciamento integrado dos

residuos s6lidos do Municipio demanda trabalhar integralmente os aspectos
sociais com 0 planejamento das ac;öes tècnicas e operacionais do sistema de

limpeza urbana, coleta, transporte e destinac;ao final.
o gerenciamento integrado dos residuos s61idos envolve diversos
agentes,

destacando:

a

pr6pria

populac;ao,

empenhada

na

separayao

e

acondicionamento diferenciado dos materiais reciclaveis em casa; os grandes
geradores, responsaveis pelos seus residuos; os catadores, organizados em
cooperativas,

capazes de

atender à

coleta de

reciclaveis

oferecidos

pela

populac;ao e comercializa-Ios junto às fontes de beneficiamento; a Prefeitura,
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atraves de seus agentes, instituic;:6es e empresas contratadas, que por meio de
acordos, convemios e parcerias, exercem papel protagonista de titulares do
gerenciamento integrado do sistema.
Nesse sentido, o gerenciamento integrado dos residuos deve ser

realizado

com

a

participac;:ao

e

colaborac;:ao

de

toda

a

sociedade,

especialmente porque todos sac responsaveis pelos residuos que geram.

Destaca-se

que

processos comerciais ou

os

grandes

geradores

do

Municipio,

em

seus

industriais, deverao elaborar e implementar seus

pr6prios planos de gerenciamento, de forma integrada ao presente Plano
Municipal.
o Municipio, em sua competemcia de preservar o ambiente em seu
espac;:o territorial, deve estabelecer um sistema especifico para os residuos,

devendo para isso atualizar a legislac;:ao municipal e elaborar uma Politica
Municipal de Residuos S61idos, de acordo com a Lei Federal n° 11.445 de 2007
e demais legislac;:ao aplicavel.

Assim, o desafio para o Municipio de Le6polis e a mudanc;:a de

paradigma, conferind o prioridade ci gestao dos residuos s6lidos. Este plano,

nesse sentido, ja e resultado do inicio do processo de criac;:ao de um sistema

integrado

de

residuos

s6lidos.

Le6polis

comec;:a

a

enfrentar

o

desafio,

especialmente com a implantac;:ao de um Novo Programa de Coleta Seletiva
em tres tipos: orgânicos, reciclaveis e rejeitos; e com a segregac;:ao na origem

tanto dos reciclaveis como dos residuos orgânicos e rejeitos.
Le6polis, apesar de ainda ser precise implementar muitas ac;:6es, ja

reLlne condic;:6es para tomar a cidade um modelo de soluc;:6es sustentaveis e
inovadoras com a gestao dos residuos s6lidos no Municipio.
Tambem e imprescindivel que se criem condic;:6es de universalidade

dos servic;:os e de manutenc;:ao de sua qualidade ao longo do tempo, situac;:ao
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que passara a ser acompanhada com maior rigor pela populaao, pelos 6rgaos
de controle ambiental e pelo Ministerio Publico.

o

presente

Plano

Municipal

Simplificado

de

Gerenciamento

Integrado de Residuos de Le6polis (PMSGIRS) e um instrumento previsto pela
Lei Federal nO 11.445/07, e tambem no artigo 19,  2° da Lei

Federal

n.012.305/10, para que 0 Municipio promova 0 planejamento e execute as

a6es

necessarias

sugestoes,

ao gerenciamento

recomendacoes

e

integrado dos

determinacoes

residuos

presentes

s6lidos.

nesse

As

Plano

vinculam 0 Poder Publico Municipal, que devera, mesmo que de forma
gradual, implementi-Ias ou aprimora-Ias.
No entanto, 0 presente instrumento nao e um documento estanque.
Representa 0 inicio de um processo, referindo-se as condi6es e possibilidades
de gerenciamento identificadas no ambito do Municipio no momento. Por isso,
devera ser revisto e reelaborado a cada cinco anos, dada a dinamica do setor.

o processo de revisao e reelaboraao do plano pode ser muito

eficiente tambem para que a administraao municipal e a sociedade revejam
conceitos, valores e avaliem as metas ja cumpridas bem como as que ainda

falta cumprir.
o

presente

Plano

Municipal

Simplificado

de

Gerenciamento

Integrado dos Residuos S61idos de Le6polis - PR tem ao longo do texto, as
principais etapas caracteristicas desse tipo de documento, que sao os objetivos

e metas de curto, medio e longo prazo, programas, projetos e a6es e ainda
aponta e descrevem as a6es relativas ao seu manejo, contemplando os
aspectos

referentes

a

geraao,

segregaao,

acondicionamento,

coleta,

transporte, armazenamento, tratamento e disposiao final.

Ainda, apresenta-se uma sugestao de cronograma, que devera ser
ajustada em

conjunto

com

a

Prefeitura e

demais agentes essenciais

gerenciamento integrado dos residuos s6lidos.
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Recomenda-se que a partir deste Plano, seja elaborada também em
conjunto a Política Municipal de Resíduos Sólidos, Lei que deverá passar por
um amplo processo de discussão em conjunto com os órgãos da administração

e à sociedade.
o sistema de gerenciamento integrado de resíduos deve fazer parte
integrante da estrutura organizacional do Município, recomendando-se que seja
periodicamente monitorado e analisado criticamente, a fim de que as atividades

ambientais da organização possam ser dirigidas de forma eficaz.
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B)

A)

Figura 1: Brasao (A) e bandeira do Municipio de Le6polis (B)

o municipio de Le6polis localiza-se ao norte do Parana e ao sul do
Brasil. Sua area total e de 345.957 km2, localizado numa altitude de 530 metros
acima do nivel do mar, com latitude de 23° 04' 00" Sul e longitude de 50° 14' 00"
W-GR (a Oeste do Meridiano de Greenwich).
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Figura 2- Mapa da localizao do Municipio no Estado do Parana Fonte:
Confederao dos Municipios (Consulta no site www.cnm.org.br. em junho de
2014).
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Figura 3 - Mapa dos limites de Le6polis - Fonte: Confedera9âo dos Municipios
(Consulta no site www.cnm.org.br. em junho de 2014).
o municipio de Le6polis limita-se com 0 Estado de Sâo Paulo ao
norte, Cornêlio Proc6pio ao sul e sudeste, Santa Mariana a leste, Sertaneja a
noroeste e Urai a sudoeste (Figura 2).

Divisao Administrativa

Le6polis ê formado pelo Distrito de Jardin6polis a sudeste, Povoado
da Primavera a leste e Bairro Arapuâ, a oeste.
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Figura 4. Imagem aerea do municipio.

Principais Distâncias

A distância do Municipio ă Capital e de 429 quilâmetros e do
aeroporto mais pr6ximo, localizado em Londrina, e de 88 quilâmetros. O porto
mais pr6ximo e o de Paranagua, distante 520 quilâmetros.
Clima

O clima do Municipio e subtropical umido mesotermico, com veroes
quentes, com tendemcia de concentrayăo de chuvas, e invernos com geadas
poucos trequentes, sem estayăo seca definida. A temperatura media do mes mais
quente Oaneiro) fica entre 24° e 25° Cea do mes mais trio Oulho) entre 17° e 18°
C. As precipitac;oes anuais em Le6polis ficam entre 1.400 a 1.600 miHmetros,
sendo agosto o mes mais seco. Em janeiro, mes mais umido, a precipitayăo
registra uma media entre 175 a 225 milimetros.

Hidrografia
Fazem parte da bacia hidrografica do Municipio, os rios Congonhas

e Paranapanema; os riachos, Agua do Guapore, Agua das Flores, Palmital,
Tangara, C6rrego do Sabia, Agua do Barreiro, C6rrego do Cedro, Agua Benjamim,
Agua do Geraldo, Agua da Rita, Agua do Gaviăozinho, Agua do Guapore, C6rrego
Canivete, Ribeirăo das Pedras, Ribeirăo Arapua, C6rrego Alto Grande, Agua da
Maitaca, C6rrego da Pimenta, Ribeirăo do Veado, Aguinha leII, Agua da
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e

Despedida, C6rrego da Estiva, C6rrego da Agua Branca, Ribeirao das Flores e
C6rrego Palmital.

Vegetaao
A

mesorregiao

Norte

Pioneiro

Paranaense,

a

que

pertence

0

municipio de Le6polis, esta localizada, em sua maior parte, no Terceiro Planalto
ou no Planalto do Trapp do Parana. Tres biomas distintos se encontram nesta
regiao: a Floresta Estacional Semidecidual (FES), a Floresta Ombr61ia Mestra

(FOM) e, em menores propor<;6es, os campos naturais e estepes. Segundo dados
colhidos junto a Prefeitura Municipal, as principais especies nativas sao a peroba,
o ipe roxo, 0 pau-d'alho, 0 pau-marfim, alem da canafistula, do louro pardo, do
planalto e

da figueira.

Le6polis

nao

possui

nenhuma

area

de preservayao

ambiental - APA. A unidade de conserva<;ao mais pr6xima ao municipio e 0
Parque Estadual Mata Sao Francisco, localizado no municipio de Santa Mariana,
estado do Parana.

5010

o solo predominante e 0 solo Latosolo Roxo Alico (terra roxa
estruturada). Este tipo de solo e constituido por derrames basalticos que resultam
em paisagem uniforme e de relevo suavemente ondulado, determinado por
mesetas (pequenos planaltos) e patamares (planalto pouco elevado).
Aspectos 50cioeconomicos

o municipio de Le6polis tem uma populayao tota14.145 habitantes.

Tabela 1: Populayao Censitaria - FONTE: Censo Demografico - 2010.
TIPODED
Urbano

R
TOTAl

E apresentou em 2010 um IDH-M (indice de Desenvolvimento

Humano Municipal) de 0,707, com a c1assifica<;ao nacionaI1.696.
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Tabela 2: Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) - FONTE: Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) - PNUD, IPEA, FJP.

íNDICE

INFORMAÇÃO

UNIDADE

índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)

0,707

IDHM - Longevidade

0,812
73,69

Esperança de vida ao nascer
IDHM - Educação

anos

0,663

Escolaridade da População Adulta

0,47

Fluxo Escolar da População Jovem (Frequência Escolar)

0,78
0,657

IDHM - Renda

477,23

Renda per capita
Classificação na unidade da federação

R$ 1,00

194

Classificação nacional

1.696

A dimensão que mais cresceu no período de 2000 a 2010, foi a
longevidade (0,812), seguida da educação, com um IDH de 0,663, e renda
(0,657).

A participação no PIB (Produto Interno Bruto) Municipal é de 0,04%,

com um total per capita de 16.236 (em mil R$ correntes).

Tabela3: Produto Interno Bruto (PIB) - FONTE: IBGE Cidades - 2011.
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

VALOR

UNIDADE

Per Capita

16.236

R$ 1,00

A Preços Correntes

66.939

R$ 1000,00

Os principais produtos advindos dos setores do Município são: soja,
milho (safrinha), milho (safra normal), trigo, café, banana, cana-de-açúcar, goiaba,
mandioca, palmito, tomate e uva;

Tabela 4: FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal, dezembro de 2013.
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AREA COLHIDA

PRODUTOS

PRODU<;AO
(t)

(ha)
4

Alho

VALOR

RENDIMENTO

(R$1000.00)

MEDIO (kglha)
6.500

26

156

2

4

2.000

5

45

101

2.244

61

Banana

100

1.000

10.000

345

Cafe (em c6co)

100

120

1.200

720

Cana-de-aucar

Amendoim
Arroz

230

20.700

90.000

1.056

Feijao

59

29

492

76

Goiaba

13

182

14.000

268

6

108

18.000

86

17.709

92.876

5.245

35.016

25

225

9.000

19.600

43.728

2.231

32.053

Mandioca
Milho
Palmito
Soja

Tomate
Trigo
Uya

495

25

825

33.000

743

120

297

2.475

122

2

16

8.000

24

Bovinocultura de leite, de corte e aves.
Tabela 5: FONTE: IBGE - Produy8o da Pecuaria Municipal, dezembro de 2013.

EFETIVOS

NUMERO

Rebanho de bovinos

21.000

Rebanho de equinos

300

Galinaceos (galinhas, galos, frangos(as) e pintos)

152.000

Rebanho de ovinos

200

Rebanho de suinos

600

Rebanho de asininos
Rebanho de bubalinos
Rebanho de caprinos

Rebanho de muares

5
30
200

25

Rebanho de ovinos tosquiados

100

Rebanho de vacas ordenhadas

1.300

Produy80 de origem animal.
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Tabela 6: FONTE: IBGE - ProdUy80 da Pecuaria Municipal, dezembro de 2013.

PRODU<;ÂO

VALOR (R$1000,OO)

PRODUTOS

UNIDADE

Casulos do bicho da seda

3

328

kg

La

1

300

kg

855

950

millitros

2

400

kg

31

18

Leite
Mel de abelha

Ovos de galinha

As
Transformayao,

profissöes

predominantes

Construyao

Civil,

S80

na

Administray80

area

da

Publica,

mil düzias

Industria
Comèrcio

de
e

Agropecuaria.
Tabela 7: FONTE: IBGE - Censo Demografico - Dados da Amostra

ATIVIDADES ECONÒMICAS (CNAE Domiciliar 2.0)

N° DE PESSOAS

Agricultura, pecuaria, produao f1orestal, pesca e aquicultura

661

Indüstrias de transformaao

175

Eletricidade e gas

Âgua, esgoto, atividades de gestao de residuos e descontaminaao
Construao

3
6
99

Comêrcio; Reparaao de veiculos automotores e motocicletas

139

Transporte, armazenagem e correio

39

Alojamento e alimentaao

68

Informaao e comunicaao

3

Atividades financeiras, de seguros e servios relacionados

9

Atividades profissionais, cientificas e têcnicas

Atividades administrativas e servios complementares

21

6

Administraao püblica, defesa e seguridade social

183

Educaao

157

Saüde humana e servios sociais

42

Outras atividades de servios

25

Servios domêsticos

77

Atividades mal especificadas
TOTAL

39
1.750
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A Administra9ăo Publica Direta e Indireta, Agricultura, Comercio
Varejista e a industria saa as areas que mais empregam, coma mostram os dados

da tabela a seguir.
Tabela 8: FONTE: MTE/RAIS

ATIVIDADES ECONOMICAS

ESTABELECIMENTOS

EMPREGOS

Industria mecânica

1

3

Industria da madeira e do mobiliârio

1

3

Industria de produtos alimenticios, de bebida e âlcool etilico

3

18

18

36

Comercio atacadista

2

4

Administradoras de im6veis,valores mobil.,serv.tecn.profis.,aux.ativ.econ.

2

2

Transporte e comunicaOes

1

2

Servios de alojamento,alim.,reparo,manul.,radiodifusăo e televisăo

2

2

Administraăo publica direta e indireta

2

279

70

203

102

552

Comercio varejista

Agricultura, silvicultura, criaao de animais, extraao vegetal e pesca

TOTAL
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1- Diagn6stico da situac;ao dos residuos s6lidos gerados no
Municipio de Le6polis

o

Municipio de

Le6polis,

conforme

programac;ao da

co leta de

residuos estabelecida, nao tem divisao de setores por ser uma cidade de
pequeno porte.

Figura 5. Imagem de satt31ite do Municipio de Le6polis.Fonte: Google earth 2014.

Apesar de Le6polis ser uma cidade de pequeno porte, a regiao
central concentra uma maior produc;ao de residuos. A distfmcia percorrida pelo

caminhao para cobrir toda a malha de vias do municipio e de aproximadamente

50 Km, nao ha nenhum tipo de separac;ao dos residuos na origem, nao existe
coleta seletiva no municipio.

2.0RIGEM
2.1. Residuo domiciliar

Os residuos domesticos sao os residuos gerados nas atividades
diarias

em

casas,

apartamentos,

condominios

e

demais

edificac;oes

residenciais e sao compostos, sobretudo, de restos de alimentos, jornais e
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revistas, gaггafas, embalagens ет geral, papel higienico, fraldas descaгtaveis е
uma grande diversidade de outгos itens.
2.2. Residuo Comercial
Residuos comerciais sao aqueles gerados ет estabelecimentos
comerciais, cujas caracteristicas dependem da atividade ali desenvolvida. Рог
exemplo, ет restauгantes espera-se encontrar uma grande quantidade de
organicos

enquanto

ет

uma

loja

de

cal<;ados

espera-se

uma

grande

quantidade de reciclaveis. Nas atividades de limpeza uгЬапа, os residuos dos

tipos "domestico" е "comercial", constituem о chamado "residuo domiciliar", que
representa

uma

parcela

significativa

dos

residuos

s61idos

produzidos

nas

cidades (Manual de Gerenciamento Integrado de Residuos S6lidos, 2001). Ет

Le6polis, о poder pubIico ainda пао disрбе de mecanismos legais especificos
рага responsabilizar os grandes geradores pela segrega<;ao, coleta, transpoгte

е destina<;ao final de seus residuos. Assim, tanto os residuos comerciais
quanto os domesticos sao coletados simultaneamente е, poгtanto, а analise

realizada рага о diagn6stico tambem considera simultaneamente essas duas
origens.

2.3. Volume

о volume dos residuos coletados е 21 mЗ рог semana;
2.4. Massa

Sao recolhidos ет media apгoximadamente 4.200 Kg/dia
2.5. Caracteriza<;ao dos residuos

Os

residuos

gerados

по

Municipio

de

Le6polis

seguem

а

caracteristica dos demais municipios, сот predominancia residencial, ou seja,

de residuos processados е ou utilizados по uso domesticos, сото mostra а
imagem abaixo.
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Figura 6. Grafico da Composic;ao Gravimetrica dos Residuos Gerados no
Municipio de Le6polis em Julho de 2014.

E possivel observar no grafico acima que o maior percentual (60%)
de residuos gerados e de materia organica, sendo restos de alimentos, cascas

de frutas, sobras de prato, folhas e residuos verdes de jardim. E e este residuo
que causa o maior impacto ambiental se disposto de maneira inadequada no

ambiente. O Iixiviado, que resulta de sua decomposic;ao quando a agua 
principalmente das chuvas - percola atraves desses residuos, varias dessas
substancias organicas e inorganicas sao carreadas pelo chorume. O chorume
ou Iiquido percolado e um Iiquido poluente que se origina da decomposic;āo do
lixo, cuja composic;āo e muito variavel, pode tanto escorrer e alcanc;ar as

colec;ōes

hidricas

superficiais

como

infiltrar

no

solo

e

atingir

as

aguas

subterraneas, comprometendo a qualidade e, por conseguinte, o uso.
2.6. Formas de destinac;āo e disposiC;āo tinai dos Residuos
Ap6s a gerac;ao dos residuos os cidadaos dispōem o residuo em
lixeiras, no muro ou mesmo no passeio para que seja feito a coleta por equipe
pr6pria da prefeitura, como mostra a figura abaixo.
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Figura 7. Imagem do caminhao e da equipe de coleta. Fonte: PML

A coleta è realizada no periodo diurno, mais precisamente das 7 h
20 min às 15 h, sende uma coleta unica, a programac;ao da coleta pode ser
visualizada na figura.
Tabela 9 - Cronograma de coleta de residuos atual. Fonte: PML

Segunda-feira

Tera-feira

Qua rta-fei ra

Quinta-

Sexta-feira

feira
Domicilios

Distritos e

Domicilios

Distritos e

Coleta de

Urbanos

zona rural

Urbanos

zona rural

Entulho

3.

Areas favoraveis

para

disposiao final

ambientalmente

adequada de rejeitos, observado o piano diretor de que trata o  10 do art.
182 da Constituicao e o zoneamento ambiental.
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Em analise da LEI COMPLEMENTAR N.o 001/2010,

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 2010 - Que institui o Plano Diretor Municipal de Leópolis,que
estabelece diretrizes gerais da

politica do desenvolvimento municipal e dá

outras providencias, naD foi constatado nenhum dispositivo que identifique a
melhor área para a implantac;ao de um aterro sanitário.

Outrossim, discorre sobre a Macrozona Rural e a identificac;ao e
delimitac;ao

de

áreas

para

o

manejo

adequado

das

propriedades,

para

contribuir para o desenvolvimento sustentável das mesma, e define sobre a
atividade de tratamento de residuo organico pelo processo de compostagem,
que pode ser lido abaixo no item h do Art. 14.
A Macrozona Rural e formada pela
porgao

correspondente

ao

território

do

municipio que tem como caracteristica reunir
condigoes

atividades

adequadas

ao

incentivo

essencialmente

rurais.

das

Sua

identificagao e delimitagao visam a garantir o

manejo adequado das propriedades que ali
se

encontram,

a

con trib uir

para

o

desenvolvimento sustentável das mesmas, a
incentivar a produgao agricola nos espagos a

que

esta

se

destinar

e

a

garantir

a

manutengao e progresso dos espagos rurais

do municipio. E aquela área destinada à
predominancia das atividades rurais, para a

produgao

agricola

complementares
coma

armazens

e

à

aquelas

atividade
e

si/os

atividades

agricola,
para

tais

produtos

agricolas e estabelecimentos agropecuários e
extrativistas, bem coma para a instalagao de

atividades comunitárias e de lazer para a qual
ficam definidas as seguintes diretrizes: I -
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estabe/ecer о programa de microbacias; " 
estabe/ecer

о

Р/апо

iпceпtivar atividades

Diretor

de

Rura/;

turismo

111

гига/.



а)

abate de aпimais; Ь) аГЩ;80 е aduba(}80; с)

cocheira; d) colheita; е) cria(}80 de peixes; f)
graпja; g) pesque-pague; h) compostagem;
ј) servi(}os de imuпiza(}80 е tratameпto de
hortifrutigraпjeiros; ј) servi(}os de irriga(}80; k)

servi(}os de /avagem de cereais; 1) servi(}os
de

prOdU(}80

cria(}80

de

de

mudas

gado;

п)

е

semeпtes;

armazeпameпto

т)

е

processameпto de frutas.
4.1dentificaao da

possibilidade de

implantaao de sоluбеs

consorciadas ou compartilhadas com outros Municipios.
Nao existe по presente momento а possibilidade de о Municipio de

Le6polis se consorciar сот outros рага dar sоlш;ао aos rejeitos oriundos da
coleta, uma vez que о municipio пао tem iпfогmаgбеs exatas de quantidades

de tal residuo.
4.1.Economia de escala.
Numa realidade сото а do Municipio de Le6polis, dos 4200 quilos

de residuos gerados рог dia, сот base ет iпfогmаgбеs globais е possivel

оЫег os seguintes dados: 60% е materia oгganica, 30% е residuo reciclavel е
somente 20% do total dos residuos е rejeito, ou seja, aquilo que пао pode ser
reapгoveitado, reutilizado, reciclado ou sem uma solugao tecnol6gica рага seu
destino final adequado, que da um total de massa de 840 quilos рог dia, de
coleta, ou seja, 2.550 quilos рог semana, 10.200 ао mes.
Ет pesquisa de mercado se destacam os seguintes valores рага а
destinagao dos rejeitos domesticos:
Empresa 01:

Rua Elias Cecflio, 180 - centro -Ibaiti - Рагапа - СЕР 84900-000 e-mail: contato@kukaambiental.com.br

site www.kukaambiental.com.brIТEL. (43) 3546-1095



Consultoria, Assessoria em Projetos de Meio Ambiente e
Licenciamento Ambiental

KUKA

A I,bienk I

Sanetran - Assai:
Recebimento no aterro de Assai para destino final de rejeitos com a
técnica de aterramento;

R$90,00 a tonelada;
Custo para o Município transportar até o aterro na cidade de Assai.

10.200 quilos de rejeitos gerados por mês (após implantação de
coleta seletiva na área urbana)

R$90,00 a tonelada;
R$918,00 reais por mês;
Empresa 02:
Kurica - Londrina:
Recebimento na CTR da empresa para destino final de rejeitos com

a

técnica

de

aterramento

e

destinação

de

orgânicos

pelo

processo

de

compostagem, conforme Lei Federal n012.305/10.

R$210,00 a tonelada;
Custo para o Município transportar até a CTR da empresa em
Londrina.
10.200 quilos de rejeitos gerados por mês (após implantação de

coleta seletiva na área urbana)
R$210,OO a tonelada;

R$2.142,00 reais por mês;
Empresa 03:

Sanepar - Cornélio Procópio;

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, através de
seu

departamento

comercial

enviou

uma

correspondência,

em

anexo,
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Prefeitura Municipal de Le6polis na data de 14 de julho de 2014, colocando seu
Aterro Sanitario Regional, no municipio de Cornelio Proc6pio a disposiC;80 para
receber os rejeitos.

o Municipio respondeu ao oficio na data 21
demonstrando interesse porem

n80 houve ate 0

de julho de 2014,

momento

uma

proposta

financeira e nem qual sera 0 servic;o oferecido.
Esta

parece em

um primeiro momento a melhor opc;ao

para 0

municipio destinar seus rejeitos, embora n80 se tem apontados os custos.
4.2 Proximidade dos locais estabelecidos
Abaixo e apresentada as distancias compreendida do Municipio de

Le6polis em relaC;80 ao:
Sanetran - Assai: 71,5 km
Kurica - Londrina: 83,4 km
Sanepar- Cornelio Proc6pio: 22,4 km;

4.3 As formas de prevenc;ao dos riscos ambientais;
A melhor forma de prevenir os riscos ambientais no destino final dos
rejeitos e realizar todas as ac;oes com base na orientaC;80 tecnica prevista na
resoluC;80 CEMA N°. 086, de 02 de abril de 2013, e que devera inclusive conter
no Termo de Referencia, para 0 caso de contrataC;80 de empresa para 0

destino de rejeitos.
5.- Identificac;ao dos Residuos S61idos

5.1. Residuos da Construc;ao Civil (RCC)
A

ResoluC;80

CONAMA

nO

307/02,

alterada

pela

ResoluC;80

CONAMA nO 348/04, estabelece diretrizes, criterios e procedimentos para a
construC;8o civil e definindo via classes os tipos de residuos produzidos.
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o Artigo 3° da resoluyâo estabelece que a construyâo civil devera ter
para efeito desta resoluyâo as seguintes classes de tipologia de residuos: •
Classe A, Classe B, Classe C e Classe 0, descritos a seguir no capitulo
Residuos em geral.

Os residuos da construyâo civil nâo podem ser dispensados em
qualquer lugar, devendo ser conduzidos a aterros licenciados para 0 seu
recebimento.
Ao

colocados

se

os

utilizar

residuos

0

serviyo de

cayambas,

de

construyâo

civil

c1asse

nestas

"A",

s6

nâo

poderâo

ser

podendo

ser

acrescidos de materiais reciclaveis, nem orgânicos ou contaminados, como
tintas e solventes, que serâo encaminhados conforme suas especificidades.
5.2.Classificaao quanto a NBR 14.004/2004
Esta Norma c1assifica os residuos s6lidos quanto aos seus riscos
potenciais

ao

gerenciados

meio

ambiente

e

à

adequadamente. Assim,

saude
os

publica,

residuos

para

que

possam

ser

podem ser c1assificados

como:

a. Residuos c1asse I - Perigosos;
b. Residuos c1asse 11 - Nâo-perigosos (Anexo H);
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Figura 8: Anexo H da Norma 10.004 - Classificac;ao de alguns residuos como
nao-perigosos.

Anexo H
(informativo)

Codificaăo de alguns residuos classificados como năo perigosos

C6digo de

idenlificalIo
AOO1

Descriăo do residuo
Residuo de reslauronte (restos

C6digo de

Descriăo do residuo

idenlifica o
AOO9

Residuo de madeim

A010

Residuo de materiais txteis

de alimentos)

A004

Sucata de metais ferrosos

A005

Sucata de mel:lis nilo ferrosos A011

Residuos de minerais n o-metalicos

(latăo etc.)
A006
AOO?

Residuo de papel e papelăo

A016

Areia de fund ăo

Reslduos

A024

Bagao de cana

A099

Outros residuos nâo perigosos

plastice

de

polimerizado
A008
NOTA

Residuos de borracha

Exduidos aqueles conlamnados por sut>stâncias constanles nas aneJCDS C, D ou E e que apresentem

caracterislicas de pencUlosţ2ade.

•
inertes:

Residuos

podem

ter

c1asse

II

propriedades,

biodegradabilidade,

A

-

Nao-

tais

como:

combustibilidade

ou

solubilidade em agua.
•

Residuos c1asse II B - Inertes:

Quaisquer residuos que, quando amostrados de

uma forma representativa, segundo a ABNT NBR
10007, e submetidos a um contato dinâmico e
estatico

com

temperatura

agua

destilada

ambiente,

ou

conforme

deionizada,
ABNT

ii

NBR

10006, nao tiverem nenhum de seus constituintes

solubilizados

a

concentrac;oes

superiores

aos

padroes de potabilidade de agua, excetuando-se
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aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme
anexo G.

6. Tipos de Residuos
6.1. Residuos Organicos
A Lei Estadual nO 12.493/99 em seu artigo 3° e Inciso 1, estabelece
os principios no tocante as atividades de gerac;ao, importac;ao e exportac;ao de
residuos

s61idos

minimizadas
reutilizac;ao

no

atraves
e/ou

reutilizac;ao e/ou

territ6rio

de

do

adoc;ao

reciclagem

de

Estado

de

do

processos

residuos

Parana,

de

s6lidos,

que

baixa

deverao

gerac;ao

dando-se

ser

e

prioridade

da
a

reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e

disposic;ao final, exceto nos casos em que nao exista tecnologia viavel.
Destaca-se ainda, 0 Decreto nO 86.955/82, a Portaria MA 84/1982 e

a Portaria nO 01 da Secretaria de Fiscalizac;ao Agropecuaria do Ministerio da

Agricultura, de 04/03/83 que disp6em sobre a inspec;ao e a fiscalizac;ao da
produc;ao e comercio de fertilizantes e corretivos agricolas e aprovam normas

sobre as especificac;6es, garantias e tolerancias para a compostagem.
Para os residuos organicos deve ser incentivado 0 desenvolvimento

da compostagem como destinac;ao final. No caso do cidadao que nao a realize,
devera encaminhar para a co leta publica institucionalizada.

6.2. Residuos Reciclaveis
A Lei Estadual nO 12.493/99 determina em seu artigo 9°, que os
residuos

s61idos

urbanos

provenientes

de

residencias,

estabelecimentos

comerciais e prestadores de servic;os, bem como os de limpeza publica urbana,

deverao ter acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, tratamento
e destinac;ao final adequados, atendendo as normas aplicaveis da Associac;ao
Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e as condic;6es estabelecidas pelo

Instituto Ambiental do Parana, e demais normas legais vigentes.
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Os materiais reciclaveis sao de grande valor есопбmiсо е ambiental
apresentando

grande

volume

que

ainda

atinge

os

aterгos

ou

despejos

clandestinos, uma contradic;ao uma vez que ha possibilidade de tornarem-se
novamente

materia-prima.

огgапizас;беs

serias

Podem

coletoras

de

ser

negociados

reciclaveis,

que

сот

empresas

direcionam

ао

ou

reuso,

reapгoveitamento е reciclagem, procedimentos recomendaveis рага todos os
produtos

reciclaveis

materiais

as

produzidos

empresas

pelo

licenciadas

empreendimento.
possibilita

а

О

envio

destinac;ao

destes

adequada

compгovada рага uma atividade regular.

Residuos сото os papeis, papelao, pec;as metalicas, plasticos е о
maior volume dos residuos sao constituidos рог materiais que tem

uma

valorizac;ao по comercio da reciclagem е devem ter destinac;ao adequada ет

conformidade сот а Legislac;ao vigente, possibilitando а formac;ao de uma rede
de neg6cios, permitindo о amplo desenvolvimento da consciencia ambiental е а
gerac;ao de lucro е о reaproveitamento da materia-prima, evitando о desgaste
па natuгeza.

6.З.Rеjеitоs

Os residuos nao-reciclaveis, ou rejeitos, sao definidos pela NBR
10.004/2004 е Resoluc;ao CONAMA 275/2001 сото residuos ет geral, пао
reciclavel

ou

misturado,

ou contaminado

nao-passivel de separac;ao.

Sao

aqueles que пао possuem tecnologia рага serem reciclados ou пао podem ser

reapгoveitados, ou ainda, mesmo que exista tecnologia, esta пао se apresenta
viavel,

сото

рог exemplo,

os

residuos sanitarios

(рареl

higienico,

fralda

descaгtavel, entre outros), papeis impregnados сот substancias quimicas ou

engorduгados, embalagens сот aluminio ou filmes plasticos engorduгados.
6.4.Pilhas е Baterias
А Resoluc;ao CONAMA 401/2008 revogou а 257/99 е estabelece os

procedimentos

de

reutilizac;ao,

reciclagem,

tratamento

ou

disposic;ao final

ambientalmente adequado рага pilhas е baterias, alem de estabelecer que os
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estabeleeimentos de venda de pilhas e baterias devem obrigatoriamente eonter

pontos de reeolhimento adequado.
6.5.Lampadas Fluorescentes

As lampadas fluoreseentes eontem mereurio e degradam o meio
ambiente se ineorretamente dispostas, mas sao reciclaveis havendo padrōes
adequados para tanto.

No ea so do empreendedor gerador dos residuos de lampadas, sua
funyāo dentro da legislayāo e o direeionamento destes residuos as empresas
eoletoras 1 reeieladoras devidamente lieenciadas.
Empresas que fazem o tratamento das lampadas eom reeuperayāo
de mereurio estāo sujeitas ao lieenciamento ambiental, ao "Cadastro Teenieo
Federal - Atividades Poteneialmente

Poluidoras",

emitido anualmente pelo

IBAMA, eonforme estipulado peia Lei nO 6.938, de 31

de agosto de 1981,

alterada peia Lei nO 10.165, de 27 de Dezembro de 2000, e ainda a outros
dispositivos legais - o Deereto Federal nO 97.634, de 10 de Abril de 1989, bem
eomo a PORTARIA IBAMA nO 46, de 06 de Abril de 1996, que dispōe sobre o

eontrole da produyāo e da eomereializayāo de substaneia que eomporta riseo
para a vida,

a qualidade de vida e o meio ambiente. Tendo em vista a

fragilidade e perieulosidade desse residuo, deverāo ser acondieionados de
maneira especial.
6.6.Pneus
Destaeam-se a Portaria INMETRO nO 05 RTQ 041, que regulamenta
a qualidade dos pneus novos, a Resoluyāo CONAMA nO 258/99 que estabeleee

que

05

fabrieantes

ambientalmente

fiquem

adequada

obrigados
aos

pneus

a

eoletar

e

dar

inserviveis

e

em

destinayāo
sua

tinai

alterayāo

a

Resoluyāo CONAMA nO 301/03, e dispōe que 05 fabrieantes de pneumatieos

tiearāo responsaveis peia destinayāo de seus produtos lanyados no mereado.
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6.7.6Ieos lubrificantes
As competencias legais que sao conferidas no aspecto do uso
prolongado de 61eos lubrificantes na legislac;ao brasileira estao assim definidas
pela Lei 6.938/81, regulamentada pelo Decreto n° 99.274/90, anexo à Portaria
n° 499/02.
Destaca-se a Resoluc;ao CONAMA 362/2005, a qual estabelece no
artigo 3° que todo 61eo lubrificante usado ou contaminado devera ser reciclado
por meio do processo de refino, com processo licenciado pelo 6rgao ambiental
competente,

sendo que os fabricantes deverao

levar em

considerac;ao a

reciclabilidade no momento da fabricac;ao.

No Parana, existe um projeto promovido pelo governo do Estado em
parceria com sindicatos do setor dentro do programa Desperdicio Zero para
recolhimento

das

embalagens

de

61eos

lubrificantes.

Os

postos

de

combustiveis devem receber as embalagens e armazena-Ias adequadamente
atè o recolhimento, por meio do programa.

Considera-se

tambèm

a

NBR

10.004

(Residuos

S61idos



Classificac;ao), que classifica o 61eo lubrificante usado como residuo perigoso
por apresentar toxicidade e a Resoluc;ao CONAMA n° 362/05 que disp6es

sobre o Refino de 61eo Lubrificante e que em seu anexo II, apresenta um
modelo de alerta para embalagens e pontos de revenda. O nao cumprimento
desta resoluc;ao acarretara sanc;6es previstas na Lei Federal n° 9.605/98 (Lei

de Crimes Ambientais) e no Decreto 3.179/99.
Como o cleo lubrificante tem potencial de contaminac;ao do meio
ambiente,

este

deve

ser

encaminhada

à

empresa

coletora

devidamente

licenciada para este fim. A empresa contratada deve executar o transporte e
encaminhar para a adequada reciclagem deste residuo.

6.8.Residuos de Servios de Saude

o Ministèrio da Saude (MS) estabelece as responsabilidades com
relac;ao aos residuos de servic;os de saude (RSS), por meio da Resoluc;ao
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ANVISA

RDC

33/2003,

a

qual

elabora

o

Regulamento

Tècnico

ao

Gerenciamento dos RSS, buscando desenvolver e estabelecer diretrizes para
uma politica de RSS; e Resoluy80 ANVISA ROC 306/2004, a qual atualiza a
RDC 33, dispondo sobre o Regulamento Tècnico para o gerenciamento de

residuos de serviyos de saude.
o Ministèrio de Meio Ambiente, por sua vez, normatiza a quest80

com as seguintes resoluyoes: CONAMA 05/1993, que estabelece em seu art.
4° que cabe ao gerador de residuos o gerenciamento dos mesmos, desde a
geray80 atè a disposiyao final, de forma a atender aos requisitos ambientais e
de

saude

publica;

CONAMA

237/1997,

que

estabelece

sobre

a

Licenya

Ambiental para estabelecimentos de serviyos de saude; CONAMA 283/2001,
que atualiza a CONAMA 05/93, que dispoe sobre o tratamento e a destinay80
final dos residuos dos serviyos de saude, seguindo os seguintes principios de
preveny8o, da preCaUy80, do poluidor pagador; e CONAMA 358/2005, que è

atualizay80 da CONAMA 283/01 que dispoe sobre o tratamento e a disposiy80
final dos residuos de serviyos de saude.
Ainda em esfera federal, a Resoluc;ao da Diretoria Colegiada da

ANVISA

-

RDC

306/2004

estabelece

o

Regulamento

Tècnico

para

o

gerenciamento de Residuos de Serviyos de Saude (RSS).

Segundo

a

referida

Resoluy80

da

ANVISA,

definem-se

coma

geradores de RSS

Todos os serviyos relacionados com o
atendimento à saude humana ou animal, inclusive
os serviyos de assistemcia domiciliar e de trabalhos
de campo; laboratórios analiticos de produtos para
saude; necrotèrios, funerárias e serviyos onde se
realizem

atividades

(tanatopraxia

e

de

embalsamamento

somatoconservay8o);

serviyos

de

medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de
manipulay80;

estabelecimentos

de

ensino
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pesquisa па агеа de saude; centros de controle de

zoonoses; distribuidores de produtos farmaceuticos,
impoгtadores,

materiais

е

distribuidores

controles

е

рага

produtores

diagn6stico

јп

de

vitro;

unidades m6veis de atendimento а saude; seгviyos
de acupuntura; seгviyos de tatuagem, dentre outros
similares.

Esta Rеsоluузо, по entanto,
seladas,

que devem

пзо se aplica а fontes radioativas

seguir as determinayoes da

Соmissзо

Nacional de

Energia Nuclear (CNEN), е пет as industrias de produtos рага а saude, que
devem obseгvar as condiyoes especificas do seu licenciamento ambiental.
А gеstзо brasileira dos RSS teve сото тагсо а Rеsоluузо по 5 do
CONAMA (Brasil, 1993), sendo atribuidas responsabilidades especificas aos

varios

segmentos

ambientais.

Esta

envolvidos
геsоluузо

сото:

geradores,

estabeleceu

autoridades

definiyoes,

sanitarias

classificayao

е
е

procedimentos minimos рага о gerenciamento dos RSS, sendo os residuos

classificados segundo seus riscos.
А

Rеsоluузо

CONAMA

283/2001

suгgiu

ет

complemento

е

аtuаlizаузо aos procedimentos do gerenciamento colocados pela Rеsоluузо

CONAMA 05/1993, estabelecendo as diretrizes рага о tratamento е disроsiуЗО
dos residuos de seгviyos de saude.
А

RDC

по

306/2004 da

principios contemplados

nas

ANVISA

Resoluyoes do

buscou

а

CONAMA,

hагmопizаузо

dos

estabelecendo as

diretrizes dos Procedimentos Tecnicos рага о gerenciamento dos RSS.
А

Rеsоluузо

CONAMA

358/2005,

рог

sua

vez,

aplica-se

aos

seгviyos de saude ет geral, englobando os seгviyos "relacionados сот о
atendimento а saude humana ou animal, inclusive os seгviyos de assistencia
domiciliar е de trabalhos de сатро; laborat6rios analiticos de produtos рага а

saude;

necroterios, funerarias, е seгviyos onde se realizem atividades de

embalsamento

(tanatopraxia е sоmаtосопsегvаузо);

seгviyos

de

medicina
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legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de
ensino e

pesquisa

distribuidores

de

na

área

produtos

de saúde;

centros de

farmacêuticos;

controle de zoonoses;

importadores,

distribuidores

e

produtores de materiais e controles para diagnósticos in vitro; unidades de
atendimento à saúde; serviço de acupuntura; serviços de tatuagem entre outros
similares" .
Repetido

também

e

analogamente

à

Resolução

306

não se aplica às fontes radioativas seladas,

da

ANVISA,

e às

esta

indústrias de

produtos para a saúde, que devem seguir as determinações da Comissão

Nacional de Energia Nuclear - CNEN para condições específicas de seu
licenciamento ambiental. De acordo com a Resolução CONAMA 237/1997, que
trata dos empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental,
os estabelecimentos de serviços de saúde necessitam de Licença Ambiental.
Além de ser requisitada no processo de licenciamento, a própria
resolução ANVISA RDC - 306/04 já estabelece em seu Regulamento Técnico,
que compete a toda unidade geradora de RSS a elaboração de seu Plano de

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, obedecendo a
critérios técnicos,
serviços

locais

legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos

de

limpeza

urbana

e

outras

orientações

contidas

nesse

Regulamento.

o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) consta na definição da própria ANVISA como "o documento que
aponta

e

descreve

as

ações

relativas

ao

manejo

dos

resíduos

sólidos,

observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos,

contemplando

os

aspectos

referentes

à

geração,

segregação,

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição
final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente".
Todas

as

orientações,

responsabilidades

e

observações

que

o

PGRSS deve contemplar encontram-se igualmente descritas na RDC 306/2004
da ANVISA.
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AIEm da regulamentay80 especifica acerca dos resfduos, 0 C6digo
de

Saude

do

Parana,

Lei

Estadual

nO

13331/2001

dispoe

sobre

a

organizay80, regulamentay80, fiscalizay80 e controle das ayoes dos serviyos
de saude no estado. A Lei e regulamentada pelo Decreto 5711/2002, que

regula a organiZay80 e 0 funcionamento do Sistema Unico de Saude, no
ambito do Estado do Parana, estabelecendo normas de promoy80, protey80 e

recUperay80 da saude, e dispondo sobre as infrayoes sanitarias e respectivo
processo administrativo.

A Lei trata sobre a destinay80 adequada a medicamentos com
prazos de validade vencidos, responsabilizando as industrias farmaceuticas e

as empresas de distribuiy80 de medicamentos por esta tarefa, entre outras
providencias.
Ja a Resoluy80 Conjunta SEMAlSESA nO 002/2005, editada pela
Secretaria do Meio Ambiente e pela Secretaria de Saude do Estado do Parana,
estabelece diretrizes

para elaboray80 de

semana,

neste

inclufdos

quimioterapicos

e

os

radioativos,

PGRSS acima de 30 litros por

estabelecimentos
alem

de

serem

que

gerem

observadas

resfduos

Resoluyoes

CONAMA 275/01 e 357/05.
Alem da legislay80 citada, durante a implementay80 e pratica do
Gerenciamento de

Resfduos nos estabelecimentos geradores de resfduos

devem ser observadas as normas da ABNT - Associaao Brasileira de

Normas Tecnicas referentes a residuos em geral e a resfduos de saude,
dentre as quais se destacam:
 ABNT NBR 12.807/93 - Resfduos de Serviyo de Saude
(Terminologia);

 ABNT NBR 12.808/93 - Residuos de Serviyo de Saude
(Classificay80);
 ABNT

NBR

12.809/93

-

Manuseio

de

Resfduos

Serviyos de Saude;
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 ABNT NBR 12.810/93 - Coleta de Residuos de Servi90 de
Saude;

 ABNT NBR 10.004/87 - Classifica9aO dos residuos;
 ABNT NBR 13.463/95 - Coleta de Residuos S61idos 
c1assifica9aO;
 ABNT

NBR

13.221/94

-

Transporte

de

Residuos



Procedimentos;

 ABNT

NBR

13.853/97

-

Coletores

para

Residuos

de

Saude Perfurantes e Cortantes - Requisitos e Mètodos de Ensaio;
 ABNT NBR 7.500/94 - Identifica9aO

para 0 transporte

terrestre, manuseio, movimenta9ao e armazenamento de produtos. I
Simbolos de risco e manuseio para 0 transporte e armazenamento de
materiais.

 ABNT

NBR

Sacos

9190/1993

plâsticos

para

acondicionamento de lixo - Classifica9aO
 ABNT

NBR

-

9191/2002

-

Sacos

plâsticos

para

-

Sacos

plâsticos

para

acondicionamento de lixo - Especifica9aO;

 ABNT

NBR

-

9195/2002

acondicionamento de lixo - Determina9aO da resistência à queda livre 
Mètodo de ensaio;

 ABNT NBR 82861 2000 - Emprego da Sinaliza9aO nas
unidades de transporte e de

r6tulos

nas embalagens de produtos

perigosos;

 ABNT
efluentes

Iiquidos

NBR

9.800/87 -

industriais

no

Critèrios

sistema

para

lan9amento

coletor publico

de

de

esgoto

sanitârio;

 ABNT NBR 7229/1993 - Projeto, Constru9aO e Opera9ao
de sistemas de tanques sèpticos;

 ABNT

NBR

12.235/92

- Armazenamento

de

residuos

s6lidos perigosos.
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o municipio de Le6polis conta hoje com um centro de saude e duas

Unidades basicas de saude, sendo primavera e Jardin6polis.
Os residuos gerados nestas unidades basicas que em media săo
160 (cento e sessenta) quilos por mes e destinado conforme as normas legais

e por empresa especializada para este fim, como podem ser comprovados pela
c6pia da nota fiscal em anexo.

6.9.RESiouos EM GERAL
Cada

brasileiro gera em

tomo de

01

kg

por dia

de

residuos,

Atualmente, a produ<;ăo anual de lixo no Brasil e de aproximadamente 100 mii
toneladas por dia. Nos grandes centros urbanos a gera<;ăo pode chegar a um

quilo ou mais por habitantes/dia.
7.

Identificaâo

de

Geradores

gerenciamento ou ao sistema de logistica

sujeitos

ao

plano

de

reversa, conforme os arts.

20 e 33 da Lei n 12.305, de 2010, observadas as disposioes deste Oecreto e
as normas editadas pelos 6rgâos do SISNAMA e do SNVS;

E responsavel pela elabora<;ăo e apresenta<;ăo do respectivo Plano
de Gerenciamento de Residuos S61idos (PGRS), o grande gerador de residuos
s6lidos urbanos, alem dos geradores de residuos industriais, de servi<;o de
saude, rurais e especiais.

7.1.0s Planos de Gerenciamento de Residuos S6lidos (PGRS)

deverâo contemplar as seguintes etapas e requisitos minimos, aos quais
os responsaveis deverâo dar publicidade:
I - descri<;ăo do empreendimento ou atividade;

II - visăo global das a<;oes relacionadas aos residuos
s61idos, de forma a estabelecer o cenario atual e futuro dos
residuos;
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III - diagn6stico de todos os residuos s61idos gerados
ou manejados no empreendimento ou atividade, com respectiva
identificac;ao, caracteriza980 e quantifica980;
IV - objetivos e metas que dever80 ser observadas nas
a90es definidas para os residuos s6lidos;

V - procedimentos operacionais de segrega980 na
fonte

geradora,

acondicionamento,

coleta,

triagem,

armazenamento, transporte, tratamento dos residuos s61idos e
disposi980 final adequada dos rejeitos;

7.2.0 Plano de Gerenciamento de Residuos S6lidos (PGRS)
devera atender as normas estabelecidas pelo SISNAMA, observando:
a) Separa980: devera ser realizada, preferencialmente,
pelo gerador na origem, ou ser realizada em area de destina980

licenciada para essa finalidade;
b) Acondicionamento:

confinamento dos

residuos

0

ap6s

gerador

a

devera

gera980

ate

garantir

a

etapa

0

de

transporte, assegurando em todos os casos, as condi90es de
compostagem, reutiliza980 ou reciclagem,
c) Transporte: devera ser realizado em conformidade

com as etapas anteriores e de acordo com as normas tecnicas
vigentes para 0 transporte de residuos;
d) Destina980:
estabelecimento

a

destina980

devidamente

devera

licenciado

e

ser

dada

capacitado

a

para

realizar 0 servi90 de tratamento e compostagem dos residuos

organicos,

reutiliza980

ou

reciclagem

para

os

reciclaveis,

e

destina980 final ambientalmente adequada dos rejeitos.
VI - previs80 das modalidades de manejo e tratamento
que correspondam as particularidades dos residuos s6lidos e dos

materiais que os constituem e a previs80 da forma de disposi980
final ambientalmente adequada dos respectivos rejeitos;
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VII - estabelecimento de indicadores de desempenho
operacional е ambiental;

VIII - descri<;ao das formas de sua paгticipa<;ao па
logistica reversa е de seu contгole, по ambito local;

IX

Identifica<;ao

das

possibilidades

do

estabelecimento de sоlu<;беs consorciadas ou compaгtilhadas,
considerando а proximidade dos locais estabelecidos рага estas
sоlu<;беs е as formas de preven<;ao dos riscos ambientais;

Х - а<;беs preventivas е corretivas а serem praticadas
по caso de situа<;беs de manejo incoггeto;

XI

determina<;ao

de

cгonograma

рага

о

desenvolvimento de а<;беs de capacita<;ao tecnica necessarias а
implementa<;ao

do

PGRS

е

acidentes

е

monitoramento

da

implementa<;ao;

XII - mecanismos рага cria<;ao de fontes de neg6cio,
emprego е renda mediante а valoriza<;ao dos residuos s6lidos;
XIII - procedimentos е meios pelos quais divulgarao
aos

consumidores

os

cuidados

que devem

ser adotados

по

manejo dos residuos s61idos reversos de sua responsabilidade,
incluindo os residuos s61idos especiais;
XIV - periodicidade de sua revisao, considerando о

periodo maximo de 4 (quatro) anos;
XV - ado<;ao de medidas saneadoras dos passivos

ambientais.
о Municipio podera dispensar а elabora<;ao do PGRS ет razao da
quantidade, periculosidade е degradabilidade dos residuos s61idos gerados, по

caso de grandes geradores, desde que de acordo сот погта regulamentadora

especifica.
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Para

elaborac;:āo,

implementac;:āo,

operacionalizac;:āo

e

monitoramento de todas as etapas e diretrizes do PGRS, e ainda, para controle
da

disposic;:āo

final

ambientalmente

adequada

dos

rejeitos,

devera

ser

designado profissional tecnico responsavel habilitado, com atribuic;:ōes para
tanto.

o PGRS e parte integrante do processo de licenciamento ambiental
realizado peia 6rgā0 competente.
o 6rgā0 ambiental municipal exigira, na forma de regulamentac;:āo
especifica,

como

funcionamento

condi4;āo

junto

ao

a

obten4;āo

Municipio,

a

ou

renova4;āo

apresentac;:āo

de

do

alvara

PGRS

e

de

os

documentos comprobat6rios de sua respectiva implementac;:āo.
A
competente,

emissāo
para

do

os

alvara

de

funcionamento,

empreendimentos

peia

caracterizados

6rgā0
como

municipal
grandes

geradores, deve estar condicionada el apresenta4;āo de certidāo emitida
pelo orgāo ambiental, de integral cumprimento do PGRS, comprovadoras

da correta triagem, transporte e destinac;:āo dos residuos gerados.
A implementac;:āo do PGRS pelos geradores pode ser realizada
mediante a contratac;:āo de servic;:os de terceiros, mantida a responsabilidade

do gerador em relac;:āo a destinac;:āo final dos residuos.
Os geradores de residuos s61idos, submetidos a contratos com o
Poder Publico,

devem comprovar durante a execuc;:āo e

no termino das

atividades, o cumprimento das responsabilidades definidas no PGRS.
7.3.Lista

de

Grandes

Geradores

e

Geradores

sujeitos

a

Implanta4;āo de Sistema de Logistica Reversa

Grandes Geradores de Residuos S61idos Urbanos ou de Residuos
Domiciliares sāo pessoas fisicas ou juridicas, entes publicos ou privados,
proprietarios, possuidores ou titulares de estabelecimentos de prestac;:āo de

servic;:os, comerciais e industriais, entre outros, cuja gerac;:āo de residuos
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organicos e/ou rejeitos, seja em volume superior 600 (seiscentos) Iitros
porsemana.

Em anexo estao listadas as empresa caracterizadas como grandes

geradores

identificados

pelo

Municipio

e

que

deverao

ser

notificados

a

apresentarem na Secretaria ou Departamento de Meio Ambiente o Piano de
Gerenciamento de Residuos S61idos (PGRS);
8.Procedimentos

Operacionais

e

Especificac;oes

minimas

a

serem adotadas nos servic;os publicos de Iimpeza urbana e de manejo de
residuos s6lidos, incluida a disposic;ao final ambientalmente adequada de
rejeitos, em

consonancia com o disposto na Lei n2 11.445, de 2007, e

no Decreto n° 7.217, de 21 de junho de 2010;
No sistema de gestao de residuos s61idos de um
preciso

serem

considerados

alguns

requisitos

basicos

para

municipio, è
que

sejam

atendidas em conformidade as etapas do processo:
1. Adequar o valor de taxa de presta<;ao de servic;o de

coleta, transporte e destino final de residuos s61idos domiciliares,
em consonancia com os custos;
2. Definir os grandes geradores;

3. Exigir Piano de Gerenciamento de Residuos S61idos
para grandes geradores;

4. Formar associac;ao de catadores;
5. Formalizar contrato

de

presta<;ao

do

servic;o

de

coleta, transporte e processamento dos residuos reciclados com

a associac;ao;
6. Adequar local

para

processamento dos

materiais

reciclados e os organicos por processo de compostagem;
7. Adequar o aterro às normas tècnicas vigentes e a
resoluc;ao CEMA n°.086, de 02 de agosto de 2013.
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S. No cas o de inviabilidade financeira para reforma do
aterro controlado existente, realizar o encerramento do mesmo

com o PRAD - Plano de Recuperay80 de Area Degradada;

9. Realizar obra de adequay80 de uma Area de
Transbordo Temporário (ATT), para rejeitos;

10.

Contratar empresa para destinay80 dos rejeito

em consonancia com a Lei Federal n012.305/10 e com a Lei de
Licitayoes nOS.666/93;

11.

Aquisiy80 de

um triturador móvel/fixo

para

resfduos verdes de poda e de jardinagem, que depois de triturado
podem

ser

dispostos

em

leiras

para

se

decomporem

sem

impactos ambientais ou ainda coma substrato do no processo de
compostagem dos residuos organicos enriquecendo o produto
final e na neutralizay80 de odores originados no processo de
compostagem;

12.

Aquisiy80 de

um triturador de resfduos da

construy8o civil, para que material depois de triturado possa ser

usado em obras naD estruturais da Prefeitura, coma por exemplo,
contra-pisos, calyadas e em alvenaria no assentamento de tijolos

e em ultimo casD na composiyao de vias rurais e carreadores.
13.

Construy8o de uma Central de Recebimento

(Ponto de Entrega Voluntária) para alocay8o de pátios de triagem
dos resfduos de poda e de construy8o civil e trituradores;
14.

Elaboray8o de

um

manual de descarte de

residuos para a populay8o;

15.

Elaboray8o de projeto de educay80 ambiental;

9.Regras para transporte

Os transportadores de resfduos sólidos dever80 se cadastrar junto

ao Municfpio de Leópolis - PR, via sistema on-Iine disponibilizado no endereyo
eletrónico do poder publico municipal.
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о

cadastramento

devera

ser realizado

рог

осаsiэо da liЬегауэо do ргјтејго alvara de funcionamento da
atividade, рог тејо do preenchimento de formulario рг6ргјо,
devendo ser atualizado па гепоvауэо do alvara, ou sempre
que houver alterayoes nos dados do cadastro.


As

empresas

que

ја

possuem

alvara

de

funcionamento, dеvегэо se cadastrar junto ао Municipio de
Le6polis - PR, via sistema on-line disponibilizado по endereyo

еlеtгбпiсо do poder риЫјсо municipal.

informayoes

Os
ао

transportadores
Podeг

РиЫјсо

dеvегэо

Municipal,

fornecer

sempгe

que

deteгminado, асегса dos geгadoгes atendidos, quantidades
coletadas е sua dеstiпауэо.

10.Etapas do Gerenciamento de Residuos S61idos de que trata
о art. 20 da Lei "2 12.305. de 2010, observadas as normas editadas pelos

6rgaos do SISNAMA е do SNVS, Ьет сото as demais disроsiбеs
previstas па legislaao federal е estadual.

о sistema de gеstэо integгada de гesiduos s61idos engloba, по todo
ou ет partes, as fases е atividades аЬајхо indicadas:
I - Pгoduyao ou Gегауэо;
11 - Acondicionamento;
111 - Coleta Seletiva;

IV - Tгansporte;
V - Triagem е Tгatamento;
VI - Vаlогizауэо;

VII - Dеstiпауэо Final Adequada, compostagem, гeciclagem е
utilizауэо das melhoгes tecnologias disponiveis;
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lele "r I

VIII - Conservação e manutenção dos equipamentos e das
infra-estruturas;
IX

atividades de caráter administrativo, financeiro e de

fiscalização.

As fases e atividades do sistema de gestão integrada dos resíduos
sólidos serão definidas em Lei ou em regulamentação específica.

11.Definição

das

responsabilidades

implementação e operacionalização

quanto

pelo Poder Público,

à

sua

incluídas as

etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos;

11.1.1.Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos

sólidos:

./ I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas
"e", "f', "g" e uk" do inciso I do art. 13, Lei Federal n°.12.305/10

11.1.2. Quanto à origem:

./

resíduos

domiciliares:

os

originários

de

atividades

domésticas em residências urbanas;

./
limpeza

de

resíduos de limpeza urbana: os originários da varnçao,
logradouros e vias

públicas e outros serviços de

limpeza

urbana;

./

resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas Ua" e

./

resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de

"b";

serviços:

os

gerados

nessas

atividades,

excetuados

os

referidos

nas

alíneas "b", "e", "g", "h" e ui";
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./

residuos dos servic;:os publicos de saneamento basico: os

gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alinea "c";
./

residuos industriais: os gerados nos processos produtivos e

instalac;:c5es industriais;

./

residuos de servic;:os de saude: os gerados nos servic;:os de

saude, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas
pelos 6rgaos do Sisnama e do SNVS;
./

residuos da construc;:ao civil: os gerados nas construc;:c5es,

reformas, reparos e demolic;:c5es de obras de construc;:ao civil, incluidos os
resultantes da preparac;:ao e escavac;:ao de terrenos para obras civis;
./

residuos

agrossilvopastoris:

os

gerados

nas

atividades

agropecuarias e silviculturais, incluidos os relacionados a insumos utilizados
nessas atividades;

./
portos,

residuos de servic;:os de transportes:

aeroportos,

terminais alfandegarios,

os originarios de

rodoviarios e ferroviarios e

passagens de fronteira;

./

residuos

de

linerac;:ao:

os

gerados

na

atividade

de

pesquisa, extrac;:ao ou beneficiamento de minerios;

11.1.3. Quanto a periculosidade:

./

residuos

perigosos:

aqueles

que,

caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade,

patogenicidade,

carcinogenicidade,

em

razao

de

suas

reatividade, toxicidade,

teratogenicidade

e

mutagenicidade,

apresentam significativo risco el saude publica ou el qualidade ambiental, de
acordo com lei, regulamento ou norma tecnica;

./

residuos

nao perigosos:

aqueles

nao enquadrados

na

alinea "a"

Respeitado se os caracterizados como nao perigosos, podem, em
razao de sua natureza, composic;:ao ou volume, ser equiparados aos residuos

domiciliares pelo poder publico municipal.
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11.1.4.Estabelecimentos comerciais e de prestaâo de servios
que:

gerem residuos perigosos;

./
perigosos,

gerem

residuos

sua

natureza,

por

que,

mesmo

composlC;ao

caracterizados
ou

volume,

como
nao

nao

sejam

equiparados aos residuos domiciliares pelo poder publico municipal;

./ as

empresas

de

construc;ao

civil,

nos

termos

do

regulamento ou de normas estabelecidas pelos 6rgaos do Sisnama;

./ os

responsaveis

pelos

terminais

e

outras

instalac;öes

referidas na alinea "j" do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento
ou de normas estabelecidas pelos 6rgaos do Sisnama e, se couber, do
SNVS, as empresas de transporte;

./ os

responsaveis

por

atividades

agrossilvopastoris,

se

exigido pelo 6rgao competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa .

./ Paragrafo unico.
deste

Titulo,

serao

Observado 0 disposto no Capitulo IV

estabelecidas

por

regulamento

eXlgencias

especificas relativas ao plano de gerenciamento de residuos perigosos.

11.1.5. Conteudo minimo PGRS:

./ descric;ao do empreendimento ou atividade;

./ diagn6stico dos residuos s61idos gerados ou administrados,
contendo a origem, 0 volume e a caracterizac;ao dos residuos, incluindo
os passivos ambientais a eles relacionados;
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./ observadas

as

normas

estabelecidas

pelos

6rgăos

do

Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano municipal de
gestăo integrada de residuos s6lidos:

./ explicitac;ăo

dos

responsaveis

por

cada

etapa

do

gerenciamento de residuos s6lidos;

./ definic;ăo

dos

procedimentos

operacionais

relativos

as

etapas do gerenciamento de residuos s61idos sob responsabilidade do
gerador;

./ identificac;ăo das soluc;ăes consorciadas ou compartilhadas
com outros geradores;

./ ac;ăes preventivas e corretivas a serem executadas em
situac;ăes de gerenciamento incorreto ou acidentes;

./ metas e procedimentos relacionados a minimizac;ăo da
gerac;ăo de residuos s61idos e, observadas as normas estabelecidas
pelos 6rgăos do Sisnama, do SNVS e do Suasa,

a

reutilizac;ăo e

reciclagem;

./ se

couber,

ac;ăes

relativas

a

responsabilidade

compartilhada pela cielo de vida dos produtos, na forma do art. 31;

./ medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados
aos residuos s6lidos;

./ periodicidade de sua revisăo, observado, se couber, o
prazo de vigencia da respectiva licenc;a de operac;ăo a cargo dos 6rgăos
do Sisnama.
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11.1.6.Serao estabelecidos em regulamento:

./ I - normas sobre a exigibilidade e 0 conteudo do plano de

gerenciamento de residuos s61idos relativo a atuaao de cooperativas ou
de outras formas de associaao de catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis;

./ 11

criterios

e

procedimentos

simplificados

para

apresentaao dos planos de gerenciamento de residuos s61idos para
microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as

definidas nos incisos 1 e 11 do art. 3° da Lei Complementar nO 123, de 14 de
dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas nao
gerem residuos perigosos.

12.Programas e aoes de educaao ambiental que promovam a
nao geraao, a reduao, a reutilizaao, a coleta seletiva e a reciclagem de
residuos s6lidos;
Cabera ao gerador desenvolver, conforme a legislaao vigente, um
sistema interno em sua empresa de coleta seletiva e ainda dar destinao

adequada

a

estes,

acondicionamento

oportunizando
adequado,

a

segregaao

facilitando

e

na

fonte

possibilitando

gerada
uma

e

0

melhor

rentabilidade na comercializaao e destinaao final dos residuos gerados.
Assim, utilizando-se do pensamento global dos Cinco Rs faz-se a

diferena na qualidade de vida e meio ambiente, alem de contribuir para uma
visao de Responsabilidade Ambiental da empresa, onde ela como geradora de

residuos podera contribuir no processo nas seguintes formas:

./ Reduzir

-

0

consumo

desnecessario,

gerando

menos

residuos;

./ Reutilizar - 0 que for possivel. Usando a criatividade;
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./ Reciclar reciclaveis,

рага

а

separar todos

coleta

seletiva

05

materiais

que

potencialmente

posterioгmente

ser80

reaproveitados pelas industrias recicladoras;
./ Repensar - 05 habitos de consumo е de descaгte;

./ Recusar - pгodutos que agridam ou prejudiquem о meio
ambiente е а saude.

12.1.1. Segregaao de Residuos па Fonte Geradora
А
quantidade

segrega980
de

residuos

па
е

fonte

geradora

possibilita

ао

ajuda

gestor

па

mensuгa980

mitigar areas

que

da

est80

precisando de contгole е па quantifica980 deste material рага а destina980 е
or9amento de custos operacionais.
Cada

t6pico

ет

analise

apresenta

iпfогmа9беs

referentes

aos

residuos imprescindiveis а implementa980 do Plano Municipal Simplificado de
Gerenciamento Integrado de Residuos S6lidos de Le6polis, de foгma а ja
orientar 05 pгocedimentos organizacionais deste empreendimento.
А segrega980 dos residuos па fonte geradora esta baseada па

Agenda

21,

а

pгoposta

universal

de

сото

alcan9ar

о

desenvolvimento

sustentavel, isto е, de сото se pode continuar desenvolvendo nosso Pais е
nossas comunidades de forma а adequar о nosso cotidiano num padr80 de

qualidade ambiental е de desenvolvimento socioambiental сот justi9a social.

А Agenda 21 busca рог meio de uma а98О conjunta, о consenso
entre varios grupos de interesse, formando-se parcerias entre atores capazes
de tomar dесisбеs que сотЫпет crescimento есопбmiсо сот equidade social
е prote980 ambiental.

А

segrega980

dos

residuos

па

fonte

geradora

е

um

sistema

ecologicamente correto que visa recolher о material potencialmente reciclavel,
organico е rejeito que foi previamente separado па fonte geradora рог meio de

uma а98О conjunta entre inumeгos parceiros.

Seu

principal objetivo е о
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encaminhamento destes materiais para industrias de reciclagem, o que evita

que a disposic;āo destes venha a ocorrer em Iixōes ou aterros sanitarios.
A segregac;āo dos residuos na fonte geradora s6 tera sucesso, se
estiver alicerc;ada sobre

um

componente fundamental que e

a

educac;āo

ambiental, que consiste nos processos por meio dos quais o individuo e a

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competencias voltadas para a conservac;āo do meio ambiente, bem de uso

comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
12.1.2. Beneficios da Segregacāo na Fonte Geradora
A segregac;āo dos residuos na fonte geradora permite diminuir a
explorac;āo

de

recursos

naturais

renovaveis

e

nāo-renovaveis,

evitam

a

poluic;āo do solo, da agua e do ar, melhora a qualidade do composto produzido
a partir da materia organica, possibilita o reaproveitamento de materiais que

iriam para o aterro sanitario, prolonga sua vida util, reduz o consumo de
energia para fabricac;āo de novos ben s de consumo e diminui o desperdicio.
Nos aspectos economicos diminui os custos da produc;āo, com o

aproveitamento

de

reciclaveis

pelas

industrias,

gera

renda

peia

comercializac;āo dos reciclaveis e diminui os gastos com a limpeza urbana e

ainda

no

aspecto

social

cria

a

oportunidade de fortalecer organizac;ōes

comunitarias, gera empregos para a populac;āo e incentiva o fortalecimento de
associac;ōes e cooperativas.
12.1.3 - EducaCāo Ambiental

Nāo

existe

um

modelo

de

projeto

fechado

para

a

educayāo

ambiental, uma vez que nāo podemos pensar em uma s6 iniciativa, mas em

uma iniciativa que atinja o maior gama de ac;ōes e de objetivos com relac;āo a
preservac;āo do ambiente.

Para termos uma noc;āo, ha tempos debatemos a forma como o

homem se relaciona com a agua, por exemplo, e algumas empresas tem
realizado ac;ōes que beneficiam os municipios, como por exemplo, a Fundac;āo
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Kaluz e o Grupo Empresarial Kaluz, assim como as suas empresas Mexichem,
Elementia e BX, lanyaram uma serie de quatro livros de fotografias tratando do

tema agua, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar sobre a importancia
do uso correto desse elemento. As publicay6es chegaram às m80S de Iideres
nacionais, regionais e mundiais, que perceberam o potencial que o projeto
trazia.
Para ampliar a disseminay80 da preservay80 da agua, nasceu o

Portai Hydros. Interativo e trilingue (espanhol, portugues e ingles), o site e o
principal canal de comUniCay80 entre o Projeto e seus Embaixadores.
o
instituiy80

portai

ou

tem

cidad80

inumeras
comum,

ferramentas

promoverem

que

permite

verdadeiras

a

qualquer

campanhas

de

sensibilizay80 sobre a agua.

Em 2012, a ay80 foi lanyada para todas as empresas do Grupo

Kaluz, incentivando atitudes em todos os paises nos quais atua, com foco na
conscientizay80, preservay80 e sustentabilidade. No mesmo ano, o Projeto
Hydros tambem chegou a escolas e comunidades pr6ximas de suas unidades,
abrindo um dialogo importante sobre o tema.

o desafio para os pr6ximos anos e disseminar, para o maior numero
possivel de pessoas, ess a conscientizay80 de que os nossos recursos naturais
est80 acabando e precisamos fazer algo para reverter essa situay80. A ideia e

que o Projeto Hydros sa ia dos port6es das empresas do Grupo Kaluz e ganhe
o mundo.

Este

modelo

dentre

tantos

€l

uma

possibilidade

real

de fazer

acontecer a educay80 ambiental de maneira global no municipio de Le6polis, e
pode ser acessado pelo endereyo http://www.projetohydros.com.
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1b,e 1+'

Figura

9:

Imagem

da

site:

do

interface

http://www.projetohydros.com .

II

II

13.Programas e aoes voltadas à participaao de cooperativas e

associaoes

de

catadores

de

materiais

reutilizáveis

e

recicláveis

formadas por pessoas fisicas de baixa renda, quando houver;
Dentro do Programa de gerenciamento os catadores estao coma
elementos essenciais para a viabilidade da implantayao da coleta seletiva no

municipio. Após pesquisa no CADÙNICO do Municipio de Leópolis, foi
constatado que existe pessoas que est80 nesta situay80 no municipio, lista em
anexo. Será elaborado um plano de trabalho para a insery80 dos mesmos
sistema

de

coleta

atravès

de

contrato de trabalho

com

a

no

asSOCiay80 já

devidamente organizada.

14.Sistema de cálculo dos custos da prestaao dos servios
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sólidos, bem com o a
forma de cobrana desses servios, observado o disposto na Lei nQ 11.445,
de 2007;

Rua Elias Cecflio, 180 - centro -Ibaiti - Paraná - CEP 84900-000 e-mail: contato@kukaambiental.com.br

site www.kukaambiental.com.brITEL. (43) 3546-1095

Consultoria. Assessoria em Projetos de Мејо Ambiente е

Licenciamento Ambiental

о seгvi90 риЫјсо de coleta seletiva devera ser disponivel а todos os

pequenos geradores de residuos s61idos uгbanos ou domiciliares, mediante о
pagamento da Таха Municipal de Residuos S6lidos.
А соЬгаП9а devera ser feita па mesma fatura de agua, especificado

о tipo de seгvi90 cobrado, о caso coleta, transpoгte е destino final.

Tabela 10: Sistema de calculo dos custos da ргеstа9ЭО dos seгvi90s pubIicos
de limpeza uгЬапа е de тапејо de residuos s6lidos

Faixa de metragem

Area Urbana

Rural

Chacaras de recreaao

(mensal)

(anual)

(anual)

R$ 5,25

О

а

50

51

а

100

101

а

150

R$ 5,25

151

а

200

R$ 6,50

201

а

250

R$ 7,25

251 а

500

R$ 8,50

500 а

1000

R$ 9,00

R$ 2,25

(anual)

R$ 10,00
(anual)

R$ 4,50

1001 а 9999

R$ 12,00

Numero de coletas previstas

Organicos: Segunda е Sexta-Feira

2

Reciclaveis: Tera е Quinta;

2

Rejeito: Quarta

1

2
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15.Metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;

Implantação de Associação de Catadores (15 dias)

Este serviço consiste em o município realizar as seguintes ações:

./ -Auxilio na construção de estatuto;
./ -Treinamento em rotina administrativa para associação;
./ -Auxiliar na elaboração de documentos técnicos relativos a
associação;

15.1.1.1mplantação e Operação de coleta seletiva (90 dias)
Este serviço consiste em o município realizar as seguintes ações:

./ -Elaborar e Implantar coleta seletiva;
./ -Manter monitoramento gravimétrico dos resíduos;

./ -Elaborar relatórios técnicos mensais;
./ -Elaborar projetos de Educação Ambiental nas escolas;

./ -Treinamento para participação de associados/cooperados
em projetos de Educação Ambiental nas escolas;

./ -Elaborar Leis e documentos técnicos;
./ -Elaborar ações de comunicação da coleta seletiva;
./ -Elaborar

e

orientar

tecnicamente

na

elaboração

de

documentos relativos a licenças e demais autorizações necessárias para
a devida operação de barracão para processamento e de todas as

atividades de competência da Associação/Cooperativa de Trabalho dos
Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos do município
de Leópolis .

./ Elaborar logística e programação de coleta seletiva para
pequenos geradores (residências) .

./ Adequar os locais e os equipamentos para coleta seletiva,
compostagem, entulho, resíduos verde e volumosos;

Rua Elias Cecílio, 180 - centro -Ibaiti - Paraná - CEP 84900-000 e-mail: contato@kukaambiental.com.br
site www.kukaambiental.com.brITEL. (43) 3546-1095

,

Consultoria, Assessoria em Projetos de Meio Ambiente e
Lieeneiamento Ambiental

KUKA

K

)Iel,

./ Planejar e estruturar

a An ap6s definido 0 modal de

destina980 de rejeitos;

15.1.2.Triagem e Reeielagem (Continuo)

Este

servi90

consiste

formula980

de

cursos

e

palestras

com

conteudos especificos, a serem ministradas por Tecnicos do municipio ou de
empresa contratada, junto aos integrantes das cooperativas ap6s sua devida

forma980 juridica. Preparando 05 cooperados para que realizem um trabalho

cada vez mais tecnico e profissional na triagem, a fim de agregar maior valor
no momento da comercializa980 dos residuos triados, resultando em maior
lucro para 05 cooperados.

16.Deseriao das formas e dos Iimites da partieipaao do Poder
Publieo

loeal

na

eoleta seletiva e

na

logistiea

reversa,

respeitado 0

disposto no art. 33 da Lei "2 12.305, de 2010, e de outras aoes relativas a
responsabilidade eompartilhada pelo cielo de vida dos produtos;

o Municipio de Le6polis devera instituir 0 Programa Municipal de
Gerenciamento

de

Residuos

S61idos

Urbanos,

instrumento

para

a

implementa980 da gest80 dos residuos reciclaveis, organicos e rejeitos no

Municipio de Le6polis, cujo objetivo e 0 cumprimento da legisla980 quanto el
redu980 da Produ980, segrega980 na fonte, transporte e destina980 final
adequada dos residuos, e regulamenta980 do exercicio das responsabilidades
dos

grandes

geradores

de

residuos

s61idos

urbanos

domiciliares,

transportadores e receptores de residuos.

Devera

ainda

adotar

para

fins

do

Programa

Municipal

de

Gerenciamento de Residuos S61idos Urbanos a seguinte padroniza980 de
cores para 05 sacos plasticos e recipientes para 0 acondicionamento dos

residuos s61idos urbanos:

residuos reciclaveis:

verde;

residuos organicos:

marrom; rejeitos: einza.
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Todos os geradores de residuos s6lidos deverao ter como objetivo a
nao gera<;ao de residuo e a sua redu<;ao, a segrega<;ao na fonte geradora nas
tipologias

de

residuos

orgânicos,

reciclaveis

e

rejeitos,

promovendo

0

adequado acondicionamento, prioritariamente destinando os residuos gerados

novamente

ao

compostagem,
adequada,

ciclo
à

dentro

produtivo,

reutiliza<;ao
dos

ou

padröes

por

meio

da

reciclagem,

respectiva
alèm

estabelecidos

pela

da

destina<;ao

destina<;ao

legisla<;ao

e

à

final

normas

tècnicas.
 Os

residuos

organlcos

devem

ser

segregados

diretamente na fonte geradora, dos demais residuos reciclaveis e
rejeitos, de maneira a permitir a compostagem do orgânico e a
minimiza<;ao da gera<;ao de rejeitos.
 0

nao cumprimento devera sujeitar 0 infrator às

penalidades previstas em Lei Federal, Estadual e Municipal, sem
prejuizo das demais penalidades aplicaveis.

 E

atribui<;ao

do

Municipio

de

Le6polis

0

planejamento, a execu<;ao e fiscaliza<;ao das a<;öes que visem à
garantia da qualidade dos servi<;os de limpeza publica e manejo
dos residuos s6lidos, quer estes sejam executados de forma
direta ou indireta.

 E atribui<;ao do Municipio de Le6polis a competência
atinente aos servi<;os Manejo de Residuos S6lidos da sede,
compreendendo a coleta seletiva, 0 transporte, 0 tratamento e

disposi<;ao final ambientalmente adequada dos residuos s61idos
urbanos.

 A disposi<;ao final

ambientalmente

adequada em

aterro sanitario implica na disposi<;ao unica e exclusivamente de
rejeitos coletados, nao podendo ser dispostos residuos orgânicos
elou reciclaveis.

 Compete a todos os geradores de residuos s6lidos a
responsabilidade pelos residuos s61idos gerados, compreendendo
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as etapas de acondicionamento, disponibilizac;ăo para coleta,
tratamente e disposiC;ăo final ambientalmente adequada.
 O pequeno gerador de residuos s61idos urbanos tera
cessada a sua responsabilidade com a disponibilizac;ăo adequada
de seus residuos s61idos para a coleta seletiva.
 Somente

gerador

de

cessara

residuos

a

responsabilidade

s6lidos

quando

os

do

residuos

grande

forem

reaproveitados em produtos, na forma de novos insumos, em seu
ciclo ou em outros ci ci os produtivos.
 Os condominios prediais e horizontais, residenciais
ou

comerciais,

compostos

exclusivamente

pela

soma

de

pequenos geradores, considerados dessa forma pela definic;ăo da
Lei,

deverăo

ser

adequados

responsabilizando

pela

segregac;ăo

residuos

dos

coleta

para

a

coleta

interna,

s61idos

seletiva,

garantindo

na

fonte

a

se

pn3via

geradora

e

acondicionando todos os residuos de cada pequeno gerador, em
recipiente

adequado

estabelecido

pela

e

poder

em

ponto

publico,

especifico

para

acesso

previamente

do

servic;o

de

coleta.

 A fiscalizac;ăo

dos

preceitos

estabelecidos

neste

Plano ficara ao encargo do 6rgăo municipal ambiental.
 Os
responsaveis
atividades,

grandes

pelos

devendo

segregaC;8o,

coleta,

geradores

residuos

s6lidos

suportar todos
transporte,

os

săo

integralmente

decorrentes
anus

compostagem,

de

suas

decorrentes
reutilizaC;8o

da
e

reciclagem, ah3m da destinac;ăo final ambientalmente adequada,
năo podendo, sob qualquer forma, transferi-Ios ă coletividade.
 Os pequenos geradores de residuos s61idos urbanos
deverăo promover o acondicionamento adequado dos residuos,
com a sua colocac;ăo em condic;oes estanques e de higiene, em
sacos plasticos ou em outro recipiente adequado,

nas cores
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definidas nesta lei nos dias e horas definidos, de forma a evitar 0

seu espalhamento pela via publica.
 Os pequenos geradores receberao. como parte do

servico publico de coleta seletiva. sacolas plasticas nas cores do
programa

municipal

de

gerenciamento

dos

residuos

s61idos

urbanos. na forma definida pelo 6rgao municipal competente.
 Incumbe

ao

Municipio

ou

ao

6rgao

municipal

competente, direta ou indiretamente, seguindo os principios da

economicidade e eficiemcia, disponibilizarem alternativas para 0
adequado acondicionamento dos residuos s61idos urbanos dos
pequenos geradores, observada a coleta seletiva nas tipologias
de residuos organicos, rejeitos e reciclaveis.
 Os recipientes para acondicionamento dos residuos
s61idos deverao ser suficientes para acondicionar todo 0 volume
de residuos gerados, nao podendo ser afixados em logradouro

publico,

bem como deverao estar em perfeitas condic;oes de

conservac;ao e higiene.

 Os grandes geradores

de

residuos

s61idos,

aos

quais 0 servic;o publico de coleta seletiva nao estara disponivel,

fica dispensados da cobranc;a pelo servic;o publico de coleta
seletiva,

nao isentando a

responsabilidade do gerador pelos

danos que vierem a ser provocados.
 No caso de dano envolvendo residuos s61idos, a
responsabilidade

pela

execuc;ao

de

medidas

mitigat6rias,

corretivas e preparat6rias sera da atividade ou empreendimento

causador do dano, solidariamente, com seu gerador.
 A responsabilidade disposta no item acima somente
se

aplica

ao

pequeno

gerador de

residuos

s61idos

urbanos

quando 0 dano decorrer diretamente de sua ac;ao ou omissao.
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 о Poder PubIico deve atuar по sentido de minimizar
ou cessar о dano, logo que tome conhecimento do evento lesivo
ао meio ambiente ou а saude pubIica.
 СаЬега

aos

responsaveis

pelo

dano

ressarcir

о

Poder PubIico pelos gastos decorrentes das ас;:беs empreendidas
рага minimizar ou cessar о dano.

16.1.Logistica Reversa
А institui<;ao da logistica reversa tem рог objetivo:


residuos

promover

s61idos

а<;беs

gerado

рага

seja

garantir

direcionado

que

рага

о

а

fluxo

sua

dos

cadeia

produtiva ou рага а cadeia pгodutiva de outгos geradores.


reduzir а

polui<;ao

е

о

desperdicio

de

materiais

associados а gera<;ao de residuos s6lidos.


proporcionar

maior

incentivo

а

substitui<;ao

dos

insumos рог outros que пао degradem о meio ambiente.



compatibilizar

interesses

conflitantes

entre

os

agentes есопбmiсоs, ambientais, sociais, cultuгais е politicos.


pгomover

о

alinhamento

entre

os

processos

de

gestao empresarial е mercadol6gica сот os de gestao ambiental,

сот о objetivo de desenvolver estrategias sustentaveis.



estimular а

pгodu<;ao е о consumo de pгodutos

derivados de materiais reciclados е reciclaveis.


pгopiciaг

que

as

atividades

pгodutivas

alcancem

тагсо de eficieтcia е sustentabilidade.

16.1.1.

Os

residuos s61idos

deverao ser reaproveitados

em

produtos па forma de novos insumos, em seu ciclo ои em outros ciclos
produtivos, cabendo:

./

ао consumidor:
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.,/

Acondicionar

adequadamente

e

de

forma

diferenciada os residuos s61idos gerados, atentando para praticas que
possibilitem a redu{:āo de sua gera{:āo;
.,/

Ap6s

a

utiliza{:āo

do

produto,

disponibilizar

adequadamente os residuos s61idos reversos nos pontos de coleta .

.,/

Ao titular dos servi{:os publicos de Iimpeza urbana e

manejo de residuos s6lidos:

.,/

Articular

geradores

dos

residuos

s61idos

a

implementa{:āo da estrutura necessaria para garantir o fluxo de retorno
dos

residuos

s61idos

reversos,

oriundos dos

servi{:os de

Iimpeza

urbana;

.,/

Disponibilizar postos de

coleta

para os

residuos

s61idos reversos e dar destina{:āo final ambientalmente adequada aos
rejeitos;
.,/

Ao fabricante e ao importador de produtos:

.,/

O municipio cumprira o que estiver determinado na

Legisla{:āo .
.,/

Aplique-se os dispostos de Lei da Legisla{:āo em

.,/

Aos revendedores, comerciantes e distribuidores de

.,/

Receber,

vigor.

produtos:

temporariamente,

de

forma

acondicionar
ambientalmente

e

armazenar

segura,

os

residuos

s61idos reversos oriundos dos produtos revendidos, comercializados
ou distribuidos;

.,/

Disponibilizar postos de coleta

para os

residuos

s61idos reversos aos consumidores; e

.,/

Informar ao consumidor sobre a coleta dos residuos

s61idos reversos e seu funcionamento .

.,/

O

Municipio

ou

o

responsavel

pelo

servi{:o

de

limpeza urbana e manejo de residuos s6lidos devera cobrar peia
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coleta,

armazenamento

e

disponibilizac;ao

dos

residuos

s6lidos

reversos .

./

A implementac;ao da logistica reversa dar-se-a nas

cadeias produtivas, conforme estabelecido em regulamento pr6prio .

./

A

regulamentac;ao

dos

residuos

s61idos

gerados

priorizara a implantac;ao da logistica reversa nas cadeias produtivas

considerando o grau de impacto à saude publica e ao meio ambiente,
bem

como,

os

efeitos econòmicos e

sociais decorrentes de

sua

adoc;ao.

./

Os

produtos

e os

componentes

eletroeletrònicos

considerados Iixo eletrònico devem receber destinac;ao final adequada
que nao provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à
sociedade. Sendo solidaria a responsabilidade pela destinac;ao final

entre

as

empresas

que

produzam,

comercializem

ou

importem

produtos e componentes eletroeletrònicos .

./

Para

eletroeletrònicos

que

os

componentes

contenham

metais

e

pesados

equipamentos
ou

substancias

t6xicas, a destinac;ao final sera realizada mediante a obtenc;ao de
licenc;a ambiental expedida pelo 6rgao ambiental competente .

./

Deverao seguir o principio da logistica reversa o

manejo de residuos especiais, tais como pilhas, baterias, lampadas
f1uorescentes,

pneus,

embalagens

de

agrot6xicos,

medicamentos

vencidos e similares.
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17 .Identificaao de áreas de disposiao inadequada de residuos
e áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras;

17.1.Aterro Controlado

Os residuos urbanos após a coleta sac destinados para um aterro

controlado que ocupa uma área de 30.000 m2 , se localizando a 3 km do centro
do municipio.
O aterro controlado iniciou sua operac;ao neste local em

14 de

novembro de 2003, e desde entao nao è gerido com a tècnica adequada e em

consonancia com as normas legais, coma mostra a imagem.

Figura 9: Imagem da entrada da área do atual aterro controlado do Municipio
de Leópolis. Fonte: PML

O residuo vem sendo depositado em "valas" escavadas no terreno e

os residuos sac depositado ali de maneira inadequada sem nenhum tipo de
a«ao que possa minimizar a contaminaltao do solo e das águas superficiais e
subterraneas,

coma

por

exemplo

impermeabilizaltao

do

solo

com
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geomembrana, drenos de gases, drenos de chorume, este ultimo alias sem о
tratamento devido е absoгvido pelo solo.

Figura 10. Imagem do Aterгo Controlado ет julho de 2014; Fonte :
PML

о descaгte de residuos de construyao civil, residuos verdes de poda,

jardinagem е volumosos (sofas, соlсhбеs), е feito de тапејга descontrolada е
sem um local apгopгiado. Os residuos ap6s а coleta ou descaгte irregular sao
destinados рага uma агеа de base de relevo elevado е е depositada па
depressao natuгal do relevo uma агеа de 45.000 т2, se localizando а menos

de 01 (um) quilometro do centro do municipio, ао lado do centro de eventos do
Municipio.

Esta агеа е utilizada а bastante tempo, пао sendo possivel оЫег а
informaC;ao do апо exato do јпјсјо do despejo irregular naquela агеа, uma vez

que о Municipio па tem esta iпfогmаС;80.
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o ideal é que seja preparada uma área para que sejam tríados estes

materiais, com as devidas proporções, e após este processo sejam beneficiadas
os entulhos de construção civil através de trituração para uso em obras do
município, os verdes de jardinagem e de poda após triturados as folhas e

pequenos galhos possam ser compostados e usados na agricultura e em cultivo
de verduras e legumes como substrato natural, e os galhos de maior bitola são

destinados a combustão como biomassa em caldeiras e fornalhas de cerâmicas
de tijolos, os volumosos após sua desmontagem, as espumas destinadas a
enchimento de almofadas, as cintas de borracha destinadas as cimenteiras e as

madeiras,

biomassa

como

para

alimentação

de

caldeiras

e

fornalhas

de

cerâmicas.

Figura 11. Imagem da área de descarte de resíduos de construção

civil, resíduos verdes de poda, jardinagem e volumosos. Fonte: PML

17.1.2.Medidas Saneadoras;
As medidas saneadoras para ambas as áreas identificadas, neste é

a

realização

do

PLANO

DE

ENCERRAMENTO

E

RECUPERACAO

AMBIENTAL DA AREA DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,
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nos termos referenciais da RESOLU<;AO CEMA nO 086, de 02 de abril de
2013, que estabelece diretrizes e criterios orientadores para 0 licenciamento e
outorga, projeto, implanta<;80, opera<;80 e encerramento de aterros sanitarios,

visando 0 controle da polui<;80, da contamina<;80 e a minimiza<;80 de seus
impactos ambientais e da outras providE!ncias.

17.2.TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORACAO DO PLANO
DE

ENCERRAMENTO

E

RECUPERACAO

AMBIENTAL

DA

AREA

DE

DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS S6UDOS

17.2.1.Caracterizaao da Area:
- localiza<;80
- vias de acesso
- vias internas

- limite da area do aterro

- distancia do centro urbano
- localiza<;80 e area ocupada pelas celulas ou trincheiras
- instala<;oes de apoio
-Ievantamento planialtimetrico
- caracteriza<;80 geol6gica e hidrogeol6gica
- caracteriza<;80 c1imatica (com balan<;o hidrico)

17 .2.2.Caracterizaao do Entorno:
- atividades do entorno
- uso e ocupa<;80 do solo

- corpos hidricos
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- poc;os de captac;ao de agua

17.2.3. Hist6rico da ârea:
17 .2.4. Evoluao da ârea:
- hist6rico do licenciamento ambiental (Iicenc;as obtidas), possiveis
autos de
infrac;ao,

termos

de

compromisso,

termos

de

ajustamento

de

conduta, etc. (anexar todos os documentos existentes)
- tempo de operac;ao da area de disposic;ao final

- seqüência de preenchimento e ocupac;ao da area do aterro
- estimativa do volume aterrado (por cêlula/trincheira, e total)
17.3. Tipos de residuos depositados:

- classificac;ao
- origem
17.4.

Resultados

obtidos

em

estudos

e

levantamentos

anteriores:

17.4.1.Diagn6stico Ambiental da ârea:
17.4.1.1. Anâlises Quimicas
- levantamento dos resultados obtidos ao longo da operac;ao da
area

- indicac;ao dos parâmetros cujos valores obtidos estavam ou
ainda estao
acima dos limites de intervenc;ao
- apresentar como anexo os laudos laboratoriais

17 .4.1.2.1ndicaao de possiveis pontos de contaminaao
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- apresenta<;ăo das plumas de contamina<;ăo de solo e agua
- descrever os tipos de contamina<;ăo, detalhando os parâmetros
que excederam os limites de interven<;ăo;
17.5.Projeto de Encerramento do Aterro Sanitărio:
o projeto deve conter o memorial descritivo das propostas para os
processos de encerramento e recupera<;ăo ambiental da area de disposi<;ăo de

residuos

s6lidos,

contendo

orienta<;oes

para

execu<;ăo

dos

servi<;os

de

continamento da massa de residuos, estabilidade dos taludes, drenagem das
aguas pluviais, drenagem dos gases, drenagem e tratamente do chorume,
cobertura vegetal e isolamento da area.
17 .6.Descriao dos metodos e as etapas a serem seguidas no

fechamento total ou parcial do aterro.
17.6.1.

Detalhar

o

sistema

de

cobertura

final,

de

forma

minimizar a infiltraao de agua na celula ou trincheira.
17.6.1.1.Detalhamento do sistema de isolamento da area:
- detalhar a atual estrutura de isolamento
- descrever as a<;oes de melhoria necessarias
17.6.1.2. Estabilidade dos taludes:
- parâmetros geotecnicos

- tator de seguran<;a
- analises de estabilidade

- propostas para reconforma<;ăo dos taludes
17.6.1.3. Sistema de drenagem:
- descri<;ăo do sistema de drenagem de aguas pluviais
- descri<;ăo do sistema de drenagem de chorume
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- descri<;ao do sistema de drenagem de gas
- analisar 0 sistema atual de drenagem, detalhando seu estado

de

conserva<;ao,

manuten<;ao

e

eficacia,

apontando

possiveis

falhas,

rachaduras e vazamentos

- estimar a quantidade gerada de gas, chorume e precipita<;ao de
projeto, e propor 0 novo dimensionamento caso 0 atual nao seja suficiente
de acordo com a demanda de drenagem
17.6.1.4.Sistema de Tratamento do chorume

- descri<;ao do sistema de tratamento do chorume
- avalia<;ao da eficacia do sistema de tratamento
- possiveis propostas de melhoria
-Detalhamento de outras propostas e medidas de encerramento
e recupera<;ao ambiental da area

17.7.Monitoramento ambiental:
Propostas de monitoramento ambiental da area de disposi<;ao final
de residuos e a<;6es de manuten<;ao estrutural.

./ Monitoramento geotecnico
./ Monitoramento das aguas subterraneas
./ Monitoramento do solo
./ Monitoramento do chorume
./ Monitoramento do gas

17 .8.Manutenao estrutural:
- Manuten<;ao dos sistemas de drenagem

- Manuten<;ao do sistema de monitoramento
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- МапutеЩ:80 do sistema de tratamento de efluente
- ManutenC;8o de cercas е рогtбеs
- ManutenC;8o de paisagismo
17.8.1 Uso futuro da area:
./ 7.1. Levantamento do potencial de geraC;8o de biogas
./ 7.2. Possiveis usos do biogas

./ 7.3. InstalaC;8o de sistema рага monitorar а geraC;8o de
gases

./ 7.4. Planos de usos futuгos da агеа
./ 7.5. Recomposiyao vegetal е paisagismo

17.9.Cronograma de encerramento е recuperaao da area

./ Estimativa de Custos
17.9.1.Desenhos - anexos:

./ агеа do aterгo

./ indicaC;8o das areas de disposic;80 dos residuos s61idos
./ representaC;8o da ocupaC;8o da агеа ао longo do tempo de
орегаС;80

./ sistema de drenagem superficial е subsuperficial
./ sistema de drenagem de gases

./ sistema de tratamento do percolado

./ representaC;8o do aterro concluido
./ Ь) coгtes
./ с) detalhes impoгtantes .

./ ART

-

AnotaC;8o

de

Responsabilidade

tecnica

do

responsavel pelo plano de encerramento е recuperaC;8o ambiental, е do
responsavel рог implementar о plano.
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18.CRONOGRAMA

Neste

capitulo,

serāo

sistematizados

os

objetivos,

a9ōes

e

monitoramento propostos. Recomenda-se a revisāo do seguinte cronograma
peia Prefeitura Municipal, estabelecendo-se em cinco anos o prazo maximo
das a9ōes previstas neste Plano, quando este devera ser revisto e reelaborado.
A seguir, apresenta-se tabelas com a sistematiza9ā0 do plano para
residuos domiciliares, constru9ā0 civil e outros residuos.

Tabela 11 - Sistematiza9ā0 do Plano para os Residuos S61idos Domiciliares.

SISTEMATIZA<;ĀO OO PLANO PARA os RESiouos OOMICILlARES
Objetivo

AI;āo

Implantal;āo e Monitoramento

Universalizal;āo

Implantar a coleta seletiva

Realiza9ā0

da coleta seletiva

em

avalia9ā0 gravimetrica seguindo as

(100%

(organicos,

das

tres

tipologias
rejeitos

e

residencias

reciclaveis) na zona urbana

atendidas)

e Instalar Ponto de entrega

de

monitoramento

e

normas da ABNT.

voluntaria (PEV's) na Zona
Rural

Coletar

os

tres

Realizar

campanha

de

Continua9ā0

de

monitoramento

e

tipos de residuos

comunica9ā0 com foco no

avalia9ā0 gravimetrica seguindo as

100% "puros"

esclarecimento

normas da ABNT, e relat6rio com a

conceitos

de

dos
organicos,

interpreta9ā0 do dados.

rejeitos e reciclaveis.

Programa

de

Ambiental

com

Educa9ā0
foco

para

coleta seletiva em todas as

escolas

Avaliar se a separa9ā0 esta sendo
bem realizada nas escolas e 6rgāos
publicos

estaduais,

municipais e particulares do
Municipio
Obrigatoriedade

separa9ā0

da

Propor ao Legislativo a aprova9ā0
de

projeto

de

Lei

tornando

obrigat6rio a todos os geradores do
Municipio

que

realizem

a

coleta
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Ambiente

seletiva

em

rejeitos,

organicos

e

reciclaveis, estabelecendo sanl;oes
administrativas,

penais

e

penalidades pecuniarias.

Atingir

100%

de

Fiscalizal;80

ades80

da

publico.

populal;80

ao

pelo

poder

Devera ser realizada por agentes
publicos da Prefeitura em sistema
de forl;a tarefa;

nova sistema de
coleta

Inserir

a

quest80

da

Treinar os agentes sanitarios sobre

separal;80 dos residuos na

o conceitos do nova sistema, sobre

fonte geradora na agenda

a forma de realizar a separal;80 nas

da vigilancia sanitaria.

residencias e sobre os problemas
sanitarios relacionados ao lixo.

Aperfeil;oamento
do

sistema

continuo
coleta

de

seletiva

Realizar

al;oes

especificas

com

base nas informal;oes resultantes
do

monitoramento

quantitativo

e

qualitativo da coleta seletiva.
Publicidade

nos

comunical;80
internet,

carro

meios

como
de

de

radio,

som,

Dar continuidade ao programa de
comunical;80.

e

jornais.
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Tabela 12 - Sistematiza9ao do Plana para os Residuos Sálidos Domiciliares.

SISTEMATIZA<;Ao DO PLANO PARA OS RESiouos OOMICILlARES
Objetivo

Aao

Garantir

que

das

residencias

tenham

a

100%

estrutura

acondicionar

para

Venda

de

corretamente os seus

coletores

residuos

verde,

nos

Implantaao e Monitoramento

separados

conceitos

n sistema

do

coma

nas

marrom

preve

sacos

Fiscalizar os supermercados para

cores

que disponham a os sacos coma

e

cinza,

o

novo

(produtos)

de forma

a

evidenciar

que sáo próprios da coleta seletiva.

programa.

Adequaáo

das

sacolinhas
supermercado
da

mudanc;a

para

monitoramento

e

avaliac;áo gravimetrica seguindo as

atraves

normas da ABNT, e relatório com a

cores

interpretac;áo do dados.

marrom

(organico),
(reciclável)

de

de

de

o

Continuac;áo

verde
e

cinza

(rejeitos)

Eficiencia dos coletores

Retornar as reclamac;6es junto

na

Prefeitura e realizar pesquisas de

entrega

dos

sacos

a

nas casas

opiniáo sobre o sistema

Programa de Educac;áo

Avaliar se a separac;áo está sendo

Ambiental

bem realizada nas escolas e órgáos

com

foco

para coleta seletiva em
todas

as

publicos

escolas

estaduais, municipais e

particulares

do

Municipio.
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da

Obrigatoriedade

Ргорог ао Legislativo а аргоvщ:ао
de

sерагщ:ао

projeto

de

Lei

tornando

obrigat6rio а todos os geradores do
Municipio
seletiva

que

ет

realizem

rejeitos,

а

coleta

organicos

е

reciclaveis, estabelecendo sапбеs
administrativas,

penais

е

penalidades pecuniarias.
Destinar

Organicos

corretamente

residuos

os

triagem

е

Тгејпаг seгvidores рага que possam
gerir а opeгaao da compostagem;

compostagem;

Ou contratar empresa terceirizada

organicos,

сот

reciclaveis е rejeitos.

licenciamento

ambiental

е

estrutura tecnol6gica рага realizar а
atividade

de

compostagem

dos

residuos organicos;
Verificar periodicamente а validade

da licena ambiental da empresa
terceirizada е о correto emprego de

tecnicas de compostagem;

Reciclaveis : triagem е

Сгјаг associaao de catadores, сот

соmегсiаlizщ:ао;

licena ambiental е сот estrutuгa
operacional capaz de гесеЬег todos

os
pelo

residuos

reciclaveis

novo

sistema

coletados
de

coleta

seletiva.

Rejeitos:

um

dеstiпщ:ао а

aterro

licenciado;

sanitario

Elaboraao de um estudo рага а
implantaao
sanitario

de

que

um

novo

substituira

impermeabilizada

aterro
а

vala

atualmente

utilizada рага depositar os rejeitos.
Ou

realizar licitaao

рага

destino

dos rejeitos;
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Tabela 13 - Sistematização do Plano para os Resíduos Sólidos Domiciliares.

SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO PARA OS RESíDUOS DOMICILIARES
Objetivo

Ação

Logística

Implantação e Monitoramento

reversa

Aplicar a legislação vigente e fazer

para pilhas e baterias

valer o principio da logística reversa
cobrando

o

PGRS

que

esteja

especificado claramente como será
feito

o

recolhimento,

acondicionando e destinado estes

resíduos.
Destinar

corretamente

os 100%
dos

Logística
para

resíduos

reversa

Elaborar Lei Municipal que obrigue

lâmpadas

os estabelecimentos vendedores de

fluorescentes

lâmpadas

a

seguirem

a

logística

domiciliares

reversa. Adquirir em conjunto com a

especiais

iniciativa privada equipamento para
neutralização das lâmpadas.
Instalação

de

eco
para

pontos

utensílios

Instalação

ou

reaproveitáveis

eco

eletrodomésticos
Convenio

reutilizáveis

de

com

pontos

e

para

eletrônicos.

associações

sem

fins lucrativos para recuper estes
materiais. Projeto social para inserir
pessoas em situação de risco na
recuperação de móveis

Logística

reversa

Realizar

Convenio

associações

para pneus

sem

fins

para recuperar estes

com

lucrativos

materiais ou

destinar corretamente acionando a

RECICLANIP
Instalação

pontos
vegetal

de

para

eco

óleo

Realizar

parceria

com

empresas

que recolham estes resíduos para
uso como biodiesel.

Instalar eco pontos no comércio e
escolas

do

município

para

recolhimento deste óleo usado.
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Ihiprltc

Identificar os

Atraves da defini980 de grandes

grandes

geradores e dos

geradores da

indicadores descritos no PMSGIRS

cidade.

Elaborar

Levar problema para discuSS80 na

legisla980

camara municipal

municipal

e popula98o

especifica

Exigir 0 Plano

Uma vez identificados os grandes

grandes

de

geradores e

geradores pelo

Gerenciamento

elaborada a legisla980 municipal,

acondicionamento

de Residuos

exigir os PGRS

transporte,

S61idos PGRS

dos grandes geradores

Fiscaliza980

Fiscalizar por amostragem os

pelo poder

grandes geradores

publico.

quanto el elabora980 e implanta980

Responsabilizar

os

destina980 e tratamento
de seus

residuos

efetiva do
PGRS.

Construyao de

Possibilidade de receber rejeitos de

um novo aterro

grandes geradores mediante

sanitario

contrapresta980 proporcional el

quantidade de residuos produzida.

Arrecadar recursos

Rever a taxa de

Recalcular a taxa de coleta

suficientes

coleta atual

considerando 0 novo

para custear todo 0

sistema de coleta seletiva,
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sistema integrado de

conforme recomendac;öes do

coleta do municipio,

PMSGIRS.

considerando a coleta,

Arrecadar recursos suficientes

tratamento e destinaC;8o

para custear todo 0 sistema

final

integrado de coleta do municipio,
considerando a coleta,
tratamento e destinaC;8o finaJ.
Rever a taxa de
coleta atual Discriminar na

cobranc;a da taxa 0 valor referente à
coleta seletiva e 0 valor referente à
coleta de residuos despejados
irregularmente pela populaC;8o.
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Tabela 14 - Sistematiza9ăa da Plana para RCC.

SISTEMATIZA<;ĂO DO PLANO PARA OS RESiDUOS DACONSTRU<;ĂO CIVIL
Objetivo

Acyăo

Implantacyăo e

Monitoramento

Definir grandes e

Segundo

pequenos geradores.

recomendac;ăo

do

PMSGIRS

gerador

grande

produzem

>1 m3

enquanto

pequenos <1 m3

Estabelecer exigencia

Elaborar

Estabelecer exigencia

de

de elaborac;ăo e

implantac;ăo

implantac;ăo de PGRCC

PGRCC.

elaborac;ăo

e

de

lei

municipal

Condicionar

para

emissăo do Habite-se

gestăo

dos RCC

a

ou Aceitac;ăo de obra

a
apresentac;ăo

CTRs

e

dos

demais

registros

pela

gerador/responsavel
tecnico e certidao de

cumprimento

do

PGRCC emitida
Secretaria

pela

Municipal

de

Agricultura,Pecuaria e
Meio Ambiente.
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ArI t lerlt(

Determinar que a

Por

meio

de

Lei

prefeitura dara

Municipal,

dar

preferencia em

preferencia

aos

licital;:oes para a

residuos

utilizal;:80 de materiais reciclados.

em obras publicas

Orientar sobre a

Dar

elaboral;:80 do PGRCC

aos trabalhadores da

reciclados

cursos

gratuitos

constru80 civil:
engenheiros,
arquitetos, pedreiros.

Atingir 100%

Oferecer alternativa de PGRCC simplificado para

Oferecer no enderel;:o

de ades80

obras de ate 600m2

eletr6nico

da

dos

Prefeitura

0

modelo

geradores

de

PGRCC

de RCC

simplificado,

de

facil

preenchimento

e

rapida aprOVal;:80 por
parte da Prefeitura

Campanha educativa

Campanha

aos trabalhadores e

aos

empresarios da

RCC

constrUl;:80 civil

impactos

educativa

geradores

de

sobre

os

ambientais

dos RCC, importancia
e oportunidades do
gerenciamento

RCC's.
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-

Instalar britador

Ет parceria сот а
iniciativa privada ou

пао, instalar um
britador
па агеа de Атт ou па

futura Central de
Tratamento de

Residuos, сот о
objetivo de rebritar
RCC classe А

Reaproveitar

Incentivar demanda рог agregados reciclados ет

Рог meio de Lei

е reciclar

obras pubIicas

Municipal, dar

100% dos

preferencia aos

RCC

residuos reciclados
ет obras pubIicas
Separar residuos RCC classe В corretamente

Residuos classe В

(reciclaveis) deverao
ser coletados pelo
sistema pubIico е
destinados а futura

Cooperativa
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Tabela 15 - Sistematiza<;āo do Plano para RCC.
SISTEMATIZA<;AO oo PLANO PARA OS RESIOUOS OACONSTRU<;AO CIVIL
Ac;āo

Objetivo

Implantac;āo e Monitoramento

Regulamentac;āo do

Cadastro dos transportadores de

transporte

RCC, e cac;ambas peia
prefeitura/emissāo de CTR pelas
empresas transportadoras/exigir
licenc;a ambiental para transporte de

RCC
Implantar eco pontos

Implantar eco pontos da nas lojas de
materiais de construc;āo civil,
disponibilizando cac;ambas a baixo
custo para o gerador.

Licenciar novo aterro

Elaborar PRAD do Aterro atual e

Destinar corretamente

para construc;āo civil

elaborar projeto para o novo aterro;

100% dos RCC

Construir areas de

Ap6s elaborac;āo do PRAD do atual

ATI

aterro, transforma-Io em area de ATI
para posterior destinac;āo correta de
residuos;

Cobrar taxa

Taxa com o objetivo de pagar os

ambiental

custos de tratamento e destinac;āo

correta de RCC e reduzir a gerac;āo
de residuos na fonte geradora.
Controle no Aterro

Inibir catac;āo de residuos por
pessoas nāo autorizadas e promover
projeto social com a inclusāo destas
pessoas em uma associac;āo;

Fiscalizac;āo

Cobranc;a na taxa de

Discriminar claramente na taxa de

residuos pelo

residuos da cidade ao valor da taxa

residuos depositados

referente a coleta de residuos

irregularmente e

depositados irregularmente, visando

coletados peia

promover a fiscalizac;āo por parte dos

prefeitura.

cidadāos;
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Ter 100% dos residuos

Cobrar que sejam

A prefeitura, por meio de fiscaliza9aO

dos RCC

usadas baias de

deve cobrar que sejam usadas baias

acondicionados

separa9aO nas obras;

de Separa9aO de residuos nas obras;

corretamente e nao de

Fazer acordo com os

Distribuir cartilhas para os c1ientes das

forma irregular em

ca9ambeiros para

ca9ambas sobre como utiliza-Ias .

cal9adas, canteiros e

que as ca9ambas

fundos de vale;

nao sejam utilizadas
de forma errada pelo

usuarios;
Proibir dep6sito sem

Por meio de Lei Municipal, proibir o

acondicionamento de

dep6sito de RCC em logradouros

RCC em logradouros

publicos;

publicos (cal9adas e
canteiros);
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Tabela 14 - Sistematizayao do Plano para RCC.

SISTEMATIZACAO DO PLANa PARA os RESiouos OACONSTRUCAO CIVIL
Aao

Objetivo

Manter a varriao

Implantaao e Monitoramento
Distribuir de forma mais igual a

varriao na cidade;
Melhorar a Iimpeza da

Coletar os residuos

Coleta-Ios dos vales e canteiros e

cidade

depositados

cobrar por este servic;:o por meio da

irregularmente em

taxa de coleta, especificando aos

áreas publicas;

municipes a origem do custo;
Cadastrar todas as pessoas que

Cadastro dos

vivem do servic;:o poda e utilizac;:ao

lenhadores

dos residuos de poda para permitir
que prestem esses servic;:os de

Compostagem de 100%

forma legal e destinem os residuos

dos residuos de poda

adequadamente;

Adequar uma área

Realizar adequac;:6es tècnicas e

para a compostagem

fazer o Iicenciamento ambiental da

de residuos de poda

área para poder utilizá-Ia
integralmente;

Adequar mobiliário

Definir modelo de

Arbitrariamente ou atravès de

urbano

lixeiras para a cidade

concurso com a participac;:ao da
populac;:ao a qual apresentará

projetos de Iixeiras urbanas
adequadas a realidade de Ibipora e

seguindo os critèrios do PMSGIRS.
Instalar PEV na zona

Distribuir a zona rural (nas capelas

rural

ou comunidades rurais), urn

mobiliário grande para que as
pessoas possam realizar a
destinac;:ao de recicláveis atè a
coleta pela prefeitura;

Adequar prèdios

Exigir PGRS de

Elaborar plano para adequar os

publicos

todos os prèdios

prèdios publicos ao novo sistema

publicos grandes

de coleta seletiva;
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geradores de

residuos.
lmplantar о PGRS

Сотргаг as lixeiras е dar

treinamento aos funcionarios dos
predios pubIicos рага
acondicionarem corretamente os
residuos е orientar а popula<;ao
sobre сото faze-Io;
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Tabela 16 - Sistematização do Plano para outros resíduos.

SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO PARA OUTROS RESíDUOS
Ação

Objetivo

Cobrar PGRSS

Implantação e Monitoramento

Fiscalizar através da Vigilância

Sanitária;
Destinar

Denunciar ao IAP e

Realizar monitoramento dos

adequadamente todos

ao Ministério Público

resíduos residências, orgânicos,

os resíduos de saúde;

geradores de RSS

para que se encontrado RSS sejam

que destinem seus

identificados seus geradores, para

resíduos

que sejam notificados;

irregularmente;
Destinar

Realizar parceria

Para organizar as datas em que

adequadamente todos

com aANPARA

deverão recolher as embalagens de

os resíduos agrícolas

defensivos agrícolas.

Destinar

Exigir o PGRS das

Fiscalizar periodicamente as

adequadamente todos

indústrias;

grandes indústrias quanto à

os resíduos industriais

elaboração e implantação do PGRS

Verificar a correta

Verificar, por meio de registros

destinação de

documentais como notas fiscais ou

resíduos;

comprovantes a correta destinação
para cada diferente classe dos
resíduos industriais;
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19.Periodicidade de Revisao do PMSGIRS

o presente Plano Municipal Simplificado de Gerenciamento
Integrado de Residuos S61idos (PMSGIRS) devera respeitar a periodicidade de
sua revisao, considerando 0 periodo maximo de 5 (quatro) anos;
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./

Programa de Gestāo de Residuos S6lidos;

./

Proposta de Projeto de Lei;

./

Aōes Propostas;

./

Lista dos Possiveis Grandes Geradores;

./

Oficio SANEPAR;

./

Oficio reposta do Municipio a SANEPAR;

./

Oficio unidades saude;

./

Copia nota fiscal de destino de RSS UBs's;

./

Lista das pessoas que trabalham como catadores no municipio de

Le6polis;
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PROGRAMA DE GESTAO DE RESi DUOS SOLiDOS URBANOS
DOMICIALlARES DE LE6pOLlS- PR
o Municipio de Le6polis, vem propor o presente programa com
objetivo de criar e apoiar iniciativas e soluc;6es de forma compartilhada para

enfrentar os desafios que sao impostos ao Municipio de Le6polis e seus
habitantes, no que se refere à Gestao de Residuos S61idos Domiciliares no
ambito de seu territ6rio.
Serao elencadas aqui ferramentas e propostas para que o Municipio
de Le6polis resolva de forma estratègica os problemas de gestao do sistema
de Residuos S61idos Urbanos Domiciliares que incentivarao os habitantes de
uma maneira geral a reduc;ao, reutilizac;ao e a reciclagem de residuos s61idos

urbanos; a destinac;ao final ambientalmente correta e de acordo; a ampliac;ao
da cobertura e o aumento da eficiencia e da eficàcia dos servic;os de limpeza
publica, de coleta, de tratamento e de disposic;ao fina!.
o programa ora exposto è fruto de uma analise minuciosa da Lei

Federal n° 12.305/10, que define o dever de cada ator no processo de gestao
do sistema de Residuos S6lidos Urbanos Domiciliares, submetidos à mesma,
como pode ser conferido no seu Art. 25.

"O poder publico, o setor empresaria/ e
a co/etividade sao responsaveis pe/a efetividade
das a90es vo/tadas para assegurar a observancia
da Politica Naciona/ de Residuos S6/idos e das

diretrizes e demais determina90es estabe/ecidas
nesta Lei e em seu regu/amento"

E no que se refere à responsabilidade na efetividade das ac;6es,
cabe ao Municipio de Le6polis, segunda o Art. 26.

"O

titu/ar das servi90s publicos

de

limpeza urbana e de manejo de residuos s6lidos e
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responsável pela organizagáo e prestagáo direta
ou

indireta

desses

servigos,

observados

o

respectivo plano municipal de gestáo integrada de
residuos sólidos, a Lei nO 11.445, de 2007, e as
disposigoes desta Lei e seu regulamento"
Desta

maneira,

coma

resposta,

o

Municipio

de

Leópolis

com

programa proposto vem corresponder à expectativa que e a Lei já citada Ihe
impoe.

o setor empresarial, è impelido a aderir as ac;oes proposta pelo
poder

publico

que

age

coma

interlocutor e

articulador entre

estes

e

a

coletividade.
A coletividade è incentivada a aderir as ac;oes, de forma a participar

dos processos e ac;oes coma agente transformador de suas realidades e de
sua cultura no sentido de mudar sua relaC;80 com os residuos sólidos por eles
gerados.

Desta forma todos tem sua parcela de responsabilidade no que
tange

aos

Residuos

Sólidos

Urbanos,

è

a

chamada

"responsabilidade

compartilhada" coma define o Art. 30.

"E

instituida

a

responsabilidade

comparlilhada" pelo ciclo de vida dos produtos, a
ser implementada
encadeada,

de

forma

abrangendo

importadores,

individualizada
os

e

fabricantes,

distribuidores e comerciantes,

os

consumidores e os titulares dos servigos publicos

de

limpeza

urbana

e

de

manejo

de

residuos

sólidos, consoante as atribuigoes e procedimentos
previstos nesta Segáo.
Parágrafo

unico.

A

responsabilidade

comparlilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem
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рог objetivo:
I - compatibilizar iпteresses eпtre os

ageпtes есопбтiсоs е sociais е os processos de
gestao empresarial е mercadol6gica сот os de

gestao

ambieпtal,

deseпvolveпdo

estrategias

susteпtaveis;
11

residuos
cadeia

-

promover

s6lidos,

о

aproveitameпto

direcioпaпdo-os

produtiva

оu

рага

рага

outras

а

de

sua

cadeias

produtivas;
111

-

reduzir а

geragao

de

residuos

s6lidos, о desperdicio de materiais, а poluigao е
os daпos ambieпtais;
IV - iпceпtivar а utilizagao de iпsumos
de тепог agressividade ао meio ambieпte е de
maior susteпtabilidade;

V -

estimular о

deseпvolvimeпto

de

mercado, а produgao е о coпsumo de produtos
derivados de materiais reciclados е reciclaveis;

VI

-

propiciar

que

as

atividades

produtivas alcaпcem еfiсiёпсiа е susteпtabilidade;

"VII - iпceпtivar as boas praticas de
respoпsabilidade s6cio ambieпtal"

Antes de qualquer aao е preciso organizar de forma sistemica

todas as sоluбеs, criando instrumentos рага que sejam feitas as imрlапtабеs
е соггебеs necessarias рага uma gestao eficiente dos processos.
Рага tanto, о Municipio de Le6polis, ргорбе ао Legislativo Municipal
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a

criação

de

uma

Lei

Municipal

para

instituir

a

Política

Municipal

de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, criando assim, instrumentos

para que sejam atendidos em sua totalidade os desafios que a Gestão de
Resíduos Sólidos impõe.
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PROPOSTA DE PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI N°

A

CAMARA

MUNICIPAL

LE6pOLlS,

ESTADO

00

DE

PARANA,

APROVOU, E EU, PREFEITA MUNICIPAL,
SANCIONO A SEGUINTE:

Sumula:

Institui

a

Politica

Municipal de Residuos S61idos de Le6polis 
PR e da outras provid€mcias.

CAPiTULO I
DAS DISPOSICOES PRELlMINARES
Art. 1°. Esta Lei institui a Politica Municipal de Residuos S6lidos,
dispoe

sobre

principios,

procedimentos

e

criterios

referentes

a

geray80,

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposiy80
final

dos

residuos

s61idos

no

Municipio de

Le6polis,

estabelecem

regras

referentes ao gerenciamento integrado dos residuos s61idos, incluindo a gestao
e a prestay80 dos serviyos na area de manejo dos residuos s61idos urbanos e

a

Limpeza

Publica

no

Municipio,

alem de

regular as

relayoes

entre os

prestadores de serviyos e usuarios, determinando os seus respectivos direitos
e deveres e instituindo 0 regime de taxas e de infrayoes e sanyoes.
Art. 2°. Sao diretrizes da Politica Municipal de Residuos S61idos,
devendo ser observadas na prestayaO dos serviyos de limpeza urbana e

manejo de residuos s6lidos:
I - protey80 da saude publica e da qualidade do meio ambiente;
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n80 geray80, redUy80, reutilizay80 e tratamento de residuos

s6lidos, bem como destinay80 final ambientalmente adequada dos rejeitos;
111- a segregay80 na fonte geradora dos residuos s6lidos;
IV - a responsabilidade dos geradores de residuos s6lidos;
V - desenvolvimento de processos que busquem a alteray80 dos

padröes de prodUy80 e consumo sustentâvel de produtos e serviyos;
VI - edUCay80 ambiental;
VII - adOy80, desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias

ambientalmente saudâveis como forma de minimizar os impactos ambientais;
VIII - incentivo ao uso de matèrias primas e insumos derivados de
materiais reciclaveis e reciclados;

IX - gest80 e gerenciamento integrado dos residuos s6lidos;
X - articulay80 entre as diferentes esferas do poder publico, visando
à coOperay80 tècnica e financeira

para a gest80

integrada dos residuos

s6lidos;
XI - capacitay80 tècnica continuada na area de residuos s6lidos;
XII

-

regularidade,

continuidade,

funcionalidade,

eficiência

e

universalizay80 da prestay80 de serviyos publicos de limpeza urbana e manejo
dos residuos s6lidos, com adOy80 de mecanismos gerenciais e econömicos
que assegurem a recUperay80 dos custos integrais dos serviyos prestados,
como

forma

de

garantir

a

sustentabilidade

financeira,

operacional

e

administrativa do gerenciamento integrado dos residuos s6lidos;
XIII - integralidade ao conjunto dos serviyos de saneamento basico,
propiciando à pOpUlay80 0 acesso na conformidade de suas necessidades e

maximizando a eficacia das ayöes e resultados;
XIV - preferência,

nas

aquisiyöes governamentais,

de produtos

reciclaveis e reciclados;
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xv

-

transparencia

baseada

em

sistemas

de

informac;ăes

e

processos decis6rios institucionalizados;

XVI - participac;ăo e controle social;
XVII

-

adoc;ăo

de

praticas

e

mecanismos

que

respeitem

as

diversidades locais;
XVIII - integrac;ăo dos catadores de materiais reciclaveis nas ac;ăes

que envolvam o fluxo de residuos s6lidos;
XIX

-

utilizac;ăo

de

tecnologias

apropriadas,

considerando

a

capacidade de pagamento dos usuarios e a adoc;ăo de soluc;ăes graduais e
progressivas.

Art. 3° - Săo objetivos da Politica Municipal de Residuos S61idos,
devendo ser observadas na prestac;ăo dos servic;os de limpeza urbana e
manejo de residuos s6lidos:
I - controlar e fiscalizar os processos de gerac;ăo de residuos
s61idos, incentivando a busca de alternativas ambientalmente adequadas;
II - promover a sustentabilidade ambiental, social e economica na
gestăo dos residuos;

III - garantir metas e procedimentos para a crescente mei horia no
cielo

produtivo

dos

residuos

reciclaveis

e

a

compostagem

de

residuos

orgânicos, alem da minimizac;ăo de rejeitos;

IV - estimular a pesquisa, ao desenvolvimento e ă implementac;ăo
de novas tecnicas de gestăo, minimizac;ăo, coleta, tratamente e disposiC;ăo final
de residuos s6lidos;

V - assegurar a inclusăo social no programa de coleta seletiva,
garantindo a participac;ăo de catadores de materiais reciclaveis;
VI - estimular a conscientizac;ăo e a participac;ăo da comunidade nos

programas de manejo de residuos s61idos, em especial ă coleta seletiva e
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inibic;ao de despejos irregulares.
Art. 4° - 0 Poder Publico e a coletividade sao responsaveis pela
efetividade

das diretrizes

e

objetivos

dispostos

nesta

lei,

incumbindo

ao

Municfpio de Le6polis 0 gerenciamento integrado dos residuos s61idos em seu
territ6rio, por meio dos programas definidos nesta Lei ou em legislaao
especifica.
Art. 5° - Aplicam-se aos residuos s6lidos, ah3m do disposto nesta
Lei, a Lei Federal nO 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a Lei Estadual nO 12453

de 22 de janeiro de 1999, 0 Decreto Estadual nO 6674/2002, a Lei Organica do
Municipio de Le6polis - PR, as normas estabelecidas pelos 6rgaos do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, em especial a Politica Ambiental de
Protec;ao,

Controle,

Conservac;ao

e

Recuperac;ao

da

Qualidade

do

Meio

Ambiente do Municipio de Le6polis , alem do Sistema Nacional de Vigilancia
Sanitaria - SNVS, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Normatizac;ao e
Qualidade Industrial - INMETRO e pela Associac;ao Brasileira de Normas

Tecnicas - ABNT.
Art. 6°. Estao sujeitas a observancia desta Lei as pessoas fisicas ou

juridicas, de direito publico ou privado, responsaveis direta ou indiretamente
pela gerac;ao de residuos s61idos e as que desenvolvam ac;6es no f1uxo de

residuos s6lidos.

CAPiTULO 11

DAS DEFINICOES E CLASSIFICACAO DOS RESiDUOS SOUDOS
SEcAo I
Das definic;6es
Art. 8°. Definem-se como residuo s6lido qualquer substancia ou
objeto, no estado s6lido ou semi-s6Iido, que resultam de atividades de origem
urbana, industrial, de servic;os de saude, rural, especial ou diferenciada.
Art. 9°. Para efeito desta Lei, sao adotadas as seguintes definic;6es:
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I - Residuos S61idos Urbanos ou Residuos Domiciliares: S80 os
residuos

domesticos,

comerClalS,

que

рог

gerados
sua

ет

hаЫtщ:оеs,

natuгeza

е

е,

ет

composig80,

estabelecimentos

tenham

as

mesmas

caracteristicas dos gerados ет habitagoes, composto, sobretudo рог residuos
reciclaveis, residuos organicos е rejeitos, independente da quantidade gerada.
11

Residuos

Organicos:

S80

os

residuos

constituidos

exclusivamente de materia organica degradavel, passivel de compostagem.

111 - Residuos Reciclaveis: S80 os residuos constituidos по todo ou
ет

paгtes

de

materiais

passiveis

de

reutilizag80,

reapгoveitamento

ou

reciclagem, tais сото papeis, plasticos, vidгos, metais, isopor, entre outros.
IV

-

Rejeitos:

S80

os

residuos

que

П80

possuem

tecnologia

disponivel рага reciclagem ou П80 S80 constituidos exclusivamente de materia
organica, restando о tratamento e/ou а destinag80 final adequados.
V - Reutilizaao: processo de reaplicag80 dos residuos s61idos sem
sua transfoгmag80 biol6gica, fisica ou fisico-quimica.

VI - Reciclagem: processo de transformag80 dos residuos s6lidos,
dentгo dos padroes е condigoes definidos pelo 6rg80 ambiental competente,

que envolve alterag80 das propriedades fisicas е fisico-quimica, tornando-os

novos

produtos,

па

forma

de

insumos

ou

materias-primas

destinados

а

processos produtivos.
VII - Manejo de Residuos S6lidos: conjunto de agoes exercidas,
direta ou indiretamente, сот vistas а operacionalizar а coleta, о transboгdo, о
transpoгte,

о

tratamento

dos

residuos

s61idos

е

а

disposig80

final

ambientalmente adequada de rejeitos.

VIII - Limpeza urbana: о conjunto de agoes exercidas, direta ou
indiretamente,

pelos

Municipios,

relativa

aos

seгvigos

de

varrig80

de

logradouros pubIicos, limpeza de dispositivos de drenagem de aguas pluviais

(bocas de lobo е bueiros), limpeza de c6rregos е outros seгvigos, tais сото
poda, capina, raspagem е rogagem, Ьет сото о acondicionamento е coleta
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dos resfduos s6lidos provenientes destas atividades.
IX - Ciclo de Vida do produto: serie de etapas que envolvem a

produgāo, desde sua concepgāo, obtengāo de materias-primas e insumos,
processo produtivo, ate seu consumo e disposigāo final.

X - Fluxo de Residuos S6lidos: movimentagāo de resfduos s61idos
desde o momento da geragāo ate a disposigāo final de rejeitos.

XI - Gerenciamento integrado de residuos s6lidos: atividades de
desenvolvimento, implementagāo e operagāo das agōes detinidas no Plano

Municipal de Gerenciamento de Resfduos S61idos, a tiscalizagāo e o manejo
dos resfduos s6lidos.

XII - Gestāo integrada de residuos s6lidos: agōes voltadas a
busca

de

solugōes

para

os

resfduos

s61idos,

de forma

a

considerar as

dimensōes poHticas, econ6micas, ambientais, culturais e sociais, com ampla
participagāo

da

sociedade,

tendo

como

premissa

o

desenvolvimento

sustentavel.
XIII - Logistica Reversa: o processo de agōes, procedimentos e
meios para restituigāo dos resfduos s61idos aos seus geradores, para que

sejam tratados e destinados de forma ambientalmente adequada, ou ainda
reaproveitados em seu ciclo ou em outros ciclos de vida de produtos, com o
controle do fluxo de resfduos s6lidos, do ponto de consumo ate o ponto de
origem.

XIV - Coleta Seletiva: servigo que compreende a separagāo e a
coleta diferenciada, entendida como a coleta separada de cada uma das
tipologias de resfduos organicos, e reciclaveis, possibilitando a destinagāo tinai
adequada dos rejeitos, a compostagem dos residuos organicos e a reciclagem.

XV - Destinaāo tinai adequada: tecnica de destinagāo ordenada
de rejeitos, segundo normas operacionais especfficas, de modo a evitar danos

ou riscos a saude publica e a seguranga, minimizando impactos ambientais
adversos.
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XVI - Controle Social: conjunto de mecanismos e procedimentos

que

garantam

à

sociedade

informa96es,

representa96es

tecnicas

e

participa96es nos processos de formula9ao das politicas, de planejamento e de
avalia9ao, relacionados aos servi90s publicos de manejo dos residuos s6lidos.
XVII - Geradores de Residuos S6lidos: sao pessoas fisicas ou
juridicas, publicas ou privadas, que geram residuos por meio de seus produtos
e atividades, econ6micas ou nao econ6micas, inclusive consumo, bem como

as que desenvolvem a96es que envolvam o manejo e o f1uxo de residuos
s61idos definidos nesta Lei.
XVIII - Pequenos Geradores de Residuos S61idos Urbanos ou de
Residuos Domiciliares: sao pessoas fisicas ou juridicas, que gerem residuos

organicos e/ou rejeitos, provenientes de habita96es unifamiliares ou em cada
unidade das habita96es em serie ou coletivas, cuja gera9ao de residuos e
regular e nao ultrapasse a quantidade maxima de 600 (seiscentos) litros por
semana;

XIX - Grandes Geradores de Residuos S6lidos Urbanos ou de
Residuos Domiciliares: sao pessoas fisicas ou juridicas, entes publicos ou
privados,

proprietarios,

possuidores

ou

titulares

de

estabelecimentos

de

presta9ao de servi90s, comerciais e industriais, entre outros, cuja gera9ao de
residuos organicos e/ou rejeitos, seja em volume superior 600 (seiscentos)
litros por semana;

XX - Residuos da Construao Civil: sao os residuos provenientes
de constru96es, reformas, reparos e demoli96es de obras da constru9ao civil, e
os resultantes da prepara9ao e da escava9ao de terrenos, tais como, tijolos,
blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas,

tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfaltico, vidros, plasticos, tubula96es, fia9ao eletrica, entre outros, comumente
chamados de entulhos de obras.

XXI

-

Pequeno

Gerador de

Residuos

da

Construao

Civil:

pessoas fisicas ou juridicas que geram a quantidade maxima de 1 m3 (um metro
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cubico) de residuos da construgao civil, por obra.

XXII - Grande Gerador de Residuos da Construao Civil: pessoas
fisicas ou juridicas que geram a quantidade superior a 1 m3 (urn metro cubico)
de residuos da construgao civil, por obra.

XXIII - Residuos Publicos: os residuos provenientes da limpeza
publica, entendendo-se esta com conjunto de atividades destinadas a recolher
os residuos s61idos existentes nas vias e outros espagos publicos;

XXIV - Residuos Verdes Urbanos: os residuos provenientes da
Iimpeza e manutengao das áreas publicas, jardins ou terrenos baldios privados,
coma dos servigos de poda, capina, rogagem e varrigao, designadamente

troncos, ramos e folhas.
XXV

-

Despejo

Irregular:

despejo

de

residuos

s6lidos

por

geradores desconhecidos ou de dificil identificagao, em locais inadequados
ambientalmente

ou

sem

tratamento,

coma

logradouros

publicos,

pragas,

terrenos baldios e fundos de vale.
XXVI - Objetos volumosos: objetos volumosos fora de uso, que,

pelo seu volume, forma ou dimensoes, necessitam de me ios especificos para
remogao, tais coma m6veis.

XXV" - Residuos Sólidos Agricolas: residuos provenientes de
atividades agricolas e da pecuária, tais coma embalagens de fertilizantes e de
defensivos agricolas, ragoes, restos de colheitas e outros assemelhados;
XXVIII

-

Residuos

Sólidos

Perigosos:

os

residuos

que

apresentem caracteristicas de periculosidade para a saude e para o meio

ambiente,

coma

residuos

de

servigos

de

saude,

pilhas,

lampadas

fluorescentes, baterias, pneus e outros definidos pela legislagao e normas
tècnicas em vigor.

XXIX - Transportadores de Residuos Sólidos: sac as pessoas

fisicas

ou juridicas,

publicas

ou

privadas,

encarregadas

da

coleta

e do
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transporte dos residuos, entre as fontes geradores е as areas de dеstiпщ:эо;

ХХХ - Receptores de Residuos S6lidos: sэо as pessoas fisicas ou
juгidicas, pubIicas ou privadas, cuja fuпс;эо seja о тапејо de residuos s6lidos
ет pontos de entrega ou areas de triagem, entre outras.

ХХХ' - Plano de Gerenciamento de Residuos S61idos (PGRS): е
о estudo tecnico de sistema de gеstэо que visa reduzir, reutilizar е reciclar
residuos, incluindo planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos е

recuгsos, рага descrever, desenvolver е implementar ас;беs necessarias ао

тапејо

de

residuos

acondicionamento,

s6lidos,

tratamento,

referentes
coleta,

а

transporte

gегас;эо,
е

sеgгеgас;эо,

disроsiс;эо

final,

cumprimento das etapas previstas nesta Lei, alem da lеgislас;эо ambiental
cablvel

е

normas

quantidades de
produzidos

tecnicas,

е,

residuos s6lidos,

pela

atividade,

especialmente

diagnosticar

classificados conforme

de forma

а

garantir а

е

relatar

as

normas tecnicas,

iпfогmас;эо aos

6гgэоs

competentes sobre os montantes е praticas adotadas.
XXXII - Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construao

Civil (PGRCC): е о estudo tecnico de gеstэо que visa reduzir, reutilizar е
reciclar

residuos,

incluindo

planejamento,

responsabilidades,

praticas,

procedimentos е recuгsos, рага descrever, desenvolver е implementar ас;беs

necessarias ао тапејо de residuos s6lidos, referentes а gегас;эо, sеgгеgас;эо,
acondicionamento,
cumprimento

das

tratamento,
etapas

coleta,

previstas

nesta

transporte
Lei,

ет

е

disроsiс;эо

especial

а

final,

Rеsоluс;эо

CONAMA пО 307/2002.

XXXIII - Plano de Gerenciamento de Residuos de Servios de

Saude (PGRSS): е о estudo tecnico de gеstэо que visa reduzir, reutilizar е
reciclar

residuos,

incluindo

planejamento,

responsabilidades,

praticas,

procedimentos е recursos, рага descrever, desenvolver е implementar ас;беs
necessarias ао тапејо de residuos s6lidos, referentes а gегас;эо, sеgгеgас;эо,

acondicionamento,

tratamento,

coleta,

transporte

е

disроsiс;эо

final,

cumprimento das etapas previstas nesta Lei, ет especial а Rеsоluс;эо ANVISA

Rua Elias Cecflio, 180 - centro - Ibaiti - Рагапа - СЕР 84900-000 е-тајl: contato@kukaambiental.com.br

site www.kukaambiental.com.br I TEL. (43) 3546-1095

,

Consultoria, Assessoria em Projetos de Meio Ambiente e

Licenciamento Ambiental

KUKA
Le

- RDC 306/2004 e pela Resolução CONAMA 358/2005.
XXXIII - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do
beneficiamento de resíduos da construção civil, que apresentem características
técnicas para a aplicação em obra de edificação, de infra-estrutura, em aterros

sanitários ou em outras obras de engenharia.
XXXIV -

Lixão:

forma

inadequada

de

disposição

de

resíduos

sólidos, caracterizada pela sua descarga sobre o solo, sem critérios técnicos e

medidas de proteção ambiental ou de saúde pública. É o mesmo que descarga
a céu aberto.
XXXV - Aterro Controlado: técnica de disposição de resíduos

sólidos urbanos, com utilização de princípios de engenharia para confinar os
resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte, porém sem
impermeabilização de base, nem sistema de tratamento de chorume ou dos
gases gerados.

XXXIV - Aterro Sanitário: método de disposição final dos resíduos
sólidos

urbanos

no

solo,

engenharia

e

normas

acomodar

no

solo,

em

Valas,

operacionais
no

menor

fundamentando

específicas,
espaço

que

em
tem

possível,

princípios
como

com

de

objetivo

sistema

de

impermeabilização da base e das laterais, sistema de cobertura, sistema de
coleta, drenagem e tratamento do chorume, sistema de coleta de gases,
sistema de drenagem superficial e sistema de monitoramento.

XXXV - Áreas de Transbordo e Triagem (ATT): são áreas
destinadas ao armazenamento temporário de resíduos sólidos, especialmente

resíduos da Construção Civil.

XXXVI - Controle de Transporte de Resíduos (CTR): documento
emitido

pelo

gerador ou

transportador

de

resíduos

sólidos,

que

fornece

informações sobre gerador, origem, quantidade e destinação dos resíduos e
seu destino.

XXXVII - Caçambas abertas: as caçambas de coleta de resíduos
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desprovidas de tampa e cadeado de protegao.
XXXVIII - Cac;ambas fechadas: as cagambas providas de tampa e

mantidas trancadas sempre que nao estiverem em uso imediato.
XXXIX

-

Lixo

Eletronico:

os

produtos

e

os

componentes

eletroeletronicos e aparelhos eletrodomesticos, de uso domestico, industrial,

comercial ou do setor de servigos, que estejam em desuso e sujeitos a
disposigao

final,

tais

como:

componentes

perifericos

de

computadores,

monitores e televisores, acumuladores de energia (baterias e pilhas) e produtos
magnetizados.

SE<;AO 11
Da Classificagao
Art. 10. Para efeito do gerenciamento integrado e gestao integrada
dos residuos s6lidos, os residuos s61idos serao classificados:
I - quanto a sua origem:
a)

Residuos

s6lidos

urbanos:

residuos

s61idos

gerados

por

residencias, domicilios, estabelecimentos comerciais, prestadores de servigos
e os oriundos dos servigos publicos de limpeza urbana e manejo de residuos
s61idos,

que

por

sua

natureza

ou

composigao

tenham

as

mesmas

caracteristicas dos residuos s6lidos gerados nos domicilios.

b) Residuos s6lidos industriais: residuos s61idos oriundos dos
processos produtivos e instalag6es industriais, bem como os gerados nos
servigos publicos de saneamento basico, excetuando-se os residuos oriundos
do manejo de residuos s61idos e da Iimpeza urbana pelo Municipio.

c)

Residuos s6lidos de servic;os de saude:

oriundos dos servigos

de saude,

conforme a

residuos s61idos

classificagao da

Resolugao

306/2004 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) e demais
regulamentag6es tecnicas pertinentes.
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d) Residuos s61idos rurais: residuos s61idos oriundos de atividades
agropecuarias, bem como gerados por insumos utilizados nas respectivas
atividades.
e) Residuos S6lidos Especiais: aqueles que, por seu volume, grau

de periculosidade, de degradabilidade ou de outras especificidades, requeira
procedimentos especiais ou diferenciados para 0 manejo e a disposiy80 final
de rejeitos, considerando os impactos negativos e os riscos à saude e ao meio
ambiente.

11 - quanto às respectivas normas tècnicas especificas, a exemplo
da NBR 10004:2004 e Resoluy80 CONAMA 307/2002.

CAPiTULO 111
00 GERENCIAMENTO INTEGRAOO 005 RESiouos s6uoos
SEc;Ao I
00 Plano Simplificado Municipal de Gerenciamento Integrado de
Residuos S61idos
Art. 11. Cabe ao Municipio de Le6polis atentar-se para garantir a
periodicidade de sua revis80, no maximo a cada 5 (cinco) anos, 0 qual devera
ser elaborado em consonância com a legislay80 em vigor, em especial com a

Lei n° 11.445/2007, alèm de atender às particularidades locais do Municipio.

Paragrafo unico. 0 Plano Municipal Simplificado de Gerenciamento
Integrado de Residuos S61idos devera conter:
I - caracteriZay80 do Municipio;

11

-

ViS80

global

dos

residuos

s6lidos

gerados

de

forma

a

estabelecer 0 cenario atual e 0 futuro no âmbito de sua competência;

111 - diagn6stico da situay80 dos residuos s61idos identificados no
âmbito da

atuay80 do

caracterizay80

dos

Municipio,

residuos

contendo

s61idos

a

gerados

origem,
e

formas

a

quantificay80,
de

destinayao
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disposiao final praticadas;

IV - identificaao de regi6es favoraveis para a disposiao final
adequada de rejeitos;

V
consorciadas

-

identificaao

ou

das

compartilhadas,

possibilidades
considerando

a

de

solu6es,

proximidade

inclusive
dos

locais

estabelecidos e as formas de prevenao dos riscos ambientais;
VI - identificaao dos residuos s61idos especiais ou diferenciadas;

VII - procedimentos operacionais e especifica6es minimas, que
deverao ser adotados nos servios publicos de limpeza urbana e manejo dos
residuos s6lidos;

VIII - estabelecimento de indicadores de desempenho operacional e
ambiental;

x

-

definiao

das

atribui6es

de

todos

que

participem

da

implementaao ou operacionalizaao;
XI - estabelecimento de programas e a6es de capacitaao tecnica,
voltadas el implementaao do Plano;
XII - programa social, contendo as formas de participaao dos
grupos interessados, inclusive com a indicaao de como serao construidas as

solu6es para os problemas apresentados;

XIII - mecanismos para a criaao de fontes de neg6cios, emprego e
renda, mediante a valorizaao dos residuos s6lidos;

XIV - programa economico, contendo o sistema de calculo dos
custos da prestaao dos servios publicos de manejo dos residuos s61idos e a

forma de cobrana e taxas referentes a estes servios, incluindo os excedentes
e a recuperaao total dos custos;

XV - descriao das formas de participaao na logistica reversa local;
XVI - meios que serao utilizados para o controle dos geradores de
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residuos s61idos sujeitos ao sistema de logistica reversa no ambito local e os
instrumentos financeiros que poderao ser aplicados para incentivar ou controlar
as atividades dele decorrentes;

XVII - ayoes preventivas e corretivas dos procedimentos adotados,
incluindo 0 respectivo programa de monitoramento;
XIX - estabelecimento de canal de comunicayao direto com

a

sociedade local e garantia de informayoes a respeito dos residuos s61idos no
Municipio;

XX - identificayao e monitoramento dos passivos ambientais.
Art.

12.

Cabe

aos

6rgaos

municipais,

no

ambito

de

suas

competemcias:
I - Fiscalizar as atividades disciplinadas por esta Lei.

11

-

orientar

os

geradores

de

residuos

s61idos

quanto

aos

procedimentos de recolhimento e disposiyao de residuos;
III - divulgar listagem de transportadores e receptores cadastrados;
IV - monitorar e inibir a formayao de locais de despejo irregular de
residuos s6lidos;

V - implantar um programa de informayao ambiental especifico para
a gestao integrada dos residuos s6lidos.

SE<;AO 1I
Dos instrumentos da Politica Municipal de Residuos S61idos
Art.

13.

Sao

instrumentos

da

Politica

Municipal

de

Residuos

S6lidos:
I - Planos de Gerenciamento de Residuos S61idos (PGRS);

11 - Planos de Gerenciamento de Residuos S61idos de Serviyos de
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Saude (PGRSS)

111 - Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc;ao Civil
(PGRCC)

IV - Cadastro Municipal de Geradores de Residuos S6lidos;
V - Controle de Transpoгte de Residuos;
VI - licenciamento ambiental;
VII - logistica reversa;

VIII- monitoramento е fiscalizac;ao ambiental;
IX - Programas е projetos municipais especificos;
Х - Fundo Municipal do Meio Ambiente;

XI - Conselho Municipal do Meio Ambiente.

SE<;Ao 111
Dа Gestao Integrada de Residuos S61idos

Art. 14. О sistema de gestao integrada de residuos s61idos engloba,
по todo ou еm paгtes, as fases е atividades abaixo indicadas:
I - Produc;ao ou Gerac;ao;
11- Acondicionamento;
111 - Coleta Seletiva;

IV - Transpoгte;
V - Triagem е Tratamento;
VI - Valorizac;ao;

VII

-

Destinac;ao

Final Adequada,

compostagem,

reciclagem

utilizac;ao das melhores tecnologias disponiveis;
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Vili - Conserva<;āo e manuten<;āo dos equipamentos e das infra
estruturas;

IX - atividades de carater administrativo, tinanceiro e de tiscaliza<;āo.
Paragrafo

unico.

As

fases

e

atividades

do

sistema

de

gestāo

integrada dos residuos s61idos sāo definidas pelo artigo 9° desta Lei ou em

regulamentaāo especifica.

CAPiTULO IV
OO PROGRAMA MUNICIPAL OE GESTĀO OE RESiouos
SOUOOS URBANOS

SE<;ĀO I
Das Responsabilidades e Atribui<;ōes

Art. 15.

Fica instituido o Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos S61idos Urbanos, instrumento para a implementa<;āo da gestāo dos
residuos

objetivo

reciclaveis,

e

o

organicos

cumprimento da

e

rejeitos

no

Municipio

legisla<;āo quanto a

de

redu<;āo

Le6polis,

da

cujo

produ<;āo,

segrega<;āo na fonte, transporte e destina<;āo tinai adequada dos residuos, e

regulamenta<;āo do exercicio das responsabilidades dos grandes geradores de
residuos

s61idos

urbanos

domiciliares,

transportadores

e

receptores

de

residuos.

Paragrafo

unico.

Adota-se

Simplificado de Gerenciamento

para

fins

do

Programa

Municipal

Integrado de Residuos S61idos Urbanos a

seguinte padroniza<;āo de cores para os sacos plasticos e recipientes para o
acondicionamento dos residuos s61idos urbanos: residuos reciclaveis: verde;
residuos organicos: marrom; rejeitos: cinza.
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Art. 16.

Todos os geradores de residuos s61idos deverao ter como

objetivo a nao gerac;ao de residuo e a sua reduc;ao, a segregac;ao na fonte
geradora

nas

tipologias

de

residuos

orgfmicos,

promovendo o adequado acondicionamento,
residuos

gerados

novamente

ao

ciclo

reciclaveis

e

rejeitos,

prioritariamente destinando os

produtivo,

por

meio

da

respectiva

destinac;ao à compostagem, à reutilizac;ao ou reciclagem, alem da destinac;ao
final adequada, dentro dos padr6es estabelecidos pela legislac;ao e normas
tecnicas.
S 10 Os residuos organicos devem ser segregados diretamente na
fonte geradora, dos demais residuos reciclaveis e rejeitos,

de maneira a

permitir a compostagem do organico e a minimizac;ao da gerac;ao de rejeitos.

S 20 O nao cumprimento do disposto no caput deste artigo sujeita o

infrator

às

penalidades

previstas

nesta

lei,

sem

prejuizo

das

demais

penalidades aplicaveis.

Art. 17. E atribuic;ao do Municipio de Le6polis o planejamento, a
execuc;ao e fiscalizac;ao das ac;6es que visem à garantia da qualidade dos
servic;os de limpeza publica e manejo dos residuos s6lidos, quer estes sejam
executados de forma direta ou indireta.

Art. 18. Fica atribuida ao Municipio de Le6polis a competemcia
atinente aos servic;os Manejo de Residuos S61idos da sede, compreendendo a
coleta seletiva, o transporte, o tratamento e disposic;ao final ambientalmente
adequada dos residuos s61idos urbanos.

Paragrafo unico.
aterro sanitario implica

A disposic;ao final ambientalmente adequada em

na disposic;ao unica e exclusivamente de

rejeitos

coletados, nao podendo ser dispostos residuos organicos e/ou reciclaveis.
Art.

19.

Compete a todos os geradores de residuos s61idos a

responsabilidade pelos residuos s61idos gerados, compreendendo as etapas de

acondicionamento, disponibilizac;ao para coleta, tratamento e disposic;ao final
ambientalmente adequada.
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91 ° O pequeno gerador de residuos sólidos urbanos terá cessada a
sua

responsabilidade com

a disponibilizayao

adequada

de

seus

residuos

sólidos para a coleta seletiva.

92° Somente cessará a responsabilìdade do grande gerador de
residuos sólidos quando os residuos forem reaproveitados em produtos, na
forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos.
93°.

Os

condominios

prediais

e

horizontais,

residenciais

ou

comerciais, compostos exclusivamente pela soma de pequenos geradores,

considerados dessa forma pela definiyao desta Lei, deverao ser adequados
para a coleta seletiva, se responsabilizando pela coleta interna, garantindo a
prèvia segregayao dos residuos sólidos na fonte geradora e acondicionando
todos os residuos de cada pequeno gerador, em recipiente adequado e em

ponto especifico previamente estabelecido pelo poder publico, para acesso do
serviyo de coleta.

94°. A fiscalizayao dos preceitos estabelecidos neste artigo ficará ao
encargo do órgao municipal ambiental.

Art. 20. Os grandes geradores sac integralmente responsáveis pelos
residuos sólidos decorrentes de suas atividades, devendo suportar todos os

ónus decorrentes da segregayao, coleta, transporte, compostagem, reutilizayao
e

reciclagem,

alèm

da

destinayao

final

ambientalmente

adequada,

nao

podendo, sob qualquer forma, transferi-Ios à coletividade.
Art. 21. O servìyo publico de coleta seletiva estará disponivel a
todos os pequenos geradores de residuos sólidos urbanos ou domiciliares,
mediante o pagamento da Taxa Municipal de Residuos Sólidos.

91°. Os pequenos geradores de residuos sólidos urbanos deverao
promover o acondicionamento adequado dos residuos, com a sua colocayao

em condiyoes estanques e de higiene, em sacos plásticos ou em outro
recipiente adequado, nas cores definidas nesta lei nos dias e horas definidos,
de forma a evitar o seu espalhamento pela via publica.
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Os pequenos geradores гесеЬегао,

como paгte do seгvico

pubIico de coleta seletiva, sacolas plasticas nas cores do pгograma municipal

de gerenciamento dos residuos s61idos uгbanos, па forma definida pelo 6rgao
municipal competente.

930. Incumbe ао Municipio ou ао 6rgao municipal competente, direta

ou

indiretamente,

seguindo

os

principios

da

economicidade

е

eficiencia,

disponibilizarem alternativas рага о adequado acondicionamento dos residuos
s61idos uгbanos dos pequenos geradores, obseгvada а coleta seletiva nas

tipologias de residuos organicos, rejeitos е reciclaveis.
940. Os recipientes рага acondicionamento dos residuos s61idos
deverao ser suficientes рага acondicionar todo о volume de residuos gerados,
пао podendo ser afixados em logradouгo pubIico, bem como deverao estar em

peгfeitas сопdi<;беs de conseгva<;ao е higiene.
950. Os grandes geradores de residuos s6lidos, aos quais о seгvi<;o

pubIico de coleta seletiva пао estara disponivel, fica dispensados da соЬгап<;а
pelo seгvi<;o pubIico de coleta seletiva, пао isentando а responsabilidade do
gerador pelos danos que vierem а ser provocados.
Art.

22.

responsabilidade
preparat6rias

No

pela

sera

da

caso

de

execu<;ao
atividade

dano

de
ou

envolvendo

medidas

residuos

mitigat6rias,

empreendimento

s6lidos,

а

coггetivas

е

causador

do

dano,

solidariamente, com seu gerador.
910. А responsabilidade disposta по caput somente se aplica ао
pequeno

gerador

de

residuos

s6lidos

uгbanos

quando

о

dano

decorrer

diretamente de sua а<;ао ou omissao.
920 О Poder PubIico deve atuar по sentido de minimizar ou cessar о
dano, logo que tome conhecimento do evento lesivo ао meio ambiente ou а
saude pubIica.

930 СаЬега aos гesponsaveis pelo dano гessaгciг о Podeг PubIico
pelos gastos decorrentes das а<;беs empreendidas рага minimizar ou cessar о

Rua Elias Cecilio, 180 - centro -Ibaiti - Рагапа - СЕР 84900-000 e-mail: contato@kukaambiental.com.br
site www.kukaambiental.com.br I TEL. (43) 3546-1095



Consultoria, Assessoria em Projetos de Meio Ambiente e
Licenciamento Ambiental

KUKA

,

It

p

Tr

dano.

SEÇÃO 11
Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)

Art.

23.

É

responsável

pela

elaboração e

apresentação

do

respectivo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o grande
gerador

de

resíduos

sólidos

urbanos,

além

dos

geradores

de

resíduos

industriais, de serviço de saúde, rurais e especiais, classificados no artigo 10,
inciso I, desta Lei.
Parágrafo único. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS) deverão contemplar as seguintes etapas e requisitos mínimos, aos
quais os responsáveis deverão dar publicidade:

I - descrição do empreendimento ou atividade;
11 - visão global das ações relacionadas aos resíduos sólidos, de

forma a estabelecer o cenário atual e futuro dos resíduos;
111 - diagnóstico de todos os resíduos sólidos gerados ou manejados
no empreendimento ou atividade, com respectiva identificação, caracterização
e quantificação;
IV - objetivos e metas que deverão ser observadas nas ações
definidas para os resíduos sólidos;
V - procedimentos operacionais de segregação na fonte geradora,
acondicionamento, coleta, triagem, armazenamento, transporte, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final adequada dos rejeitos, em conformidade

com

o

estabelecido

no

Plano

Municipal

Simplificado

de

Gerenciamento

Integrado de Resíduos Sólidos (PMSGIRS) e nas normas estabelecidas pelo
SISNAMA, observando:
e)

Separação: deverá ser realizada, preferencialmente,

pelo gerador na origem, ou ser realizada em área de destinação
licenciada para essa finalidade;
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f)

Acondicionamento:

0

gerador

devera

garantir

0

confinamento dos residuos ap6s a gera<;80 ate a etapa de transporte,
assegurando em todos os casos, as condi<;oes de compostagem,
reutiliza<;80 ou reciclagem,
g)

Transporte: devera ser realizado em conformidade

com as etapas anteriores e de acordo com as normas tecnicas
vigentes para 0 transporte de residuos;

h)

Destina<;80:

a

destina<;80

devera

ser

dada

a

estabelecimento devidamente licenciado e capacitado para realizar 0
servi<;o

de

tratamento

e

compostagem

dos

residuos

organicos,

reutiliza<;80 ou reciclagem para os reciclaveis, e destina<;80 final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

VI

-

previs80

das

modalidades

de

manejo

e

tratamento

que

correspondam as particularidades dos residuos s61idos e dos materiais que os
constituem e a previs80 da forma de disposi<;80 final ambientalmente adequada
dos respectivos rejeitos;
VII - estabelecimento de indicadores de desempenho operacional e
ambiental;
VIII - descri<;80 das formas de sua participa<;80 na logistica reversa

e de seu controle, no ambito local;
IX - Identifica<;80 das possibilidades do estabelecimento de solu<;oes
consorciadas

ou

compartilhadas,

considerando

estabelecidos para estas solu<;oes e

a

proximidade

as formas de

dos

locais

preven<;80 dos riscos

ambientais;

X - a<;oes preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de
situa<;oes de manejo incorreto;
XI - determina<;80 de cronograma para 0 desenvolvimento de a<;oes
de capacita<;80 tecnica necessarias a implementa<;80 do PGRS e acidentes e
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monitoramento da implementac;ao;

XII - mecanismos para criac;ao de fontes de neg6cio, emprego e
renda mediante a valorizac;ao dos residuos s6lidos;
XIII

-

procedimentos

e

meios

pelos

quais

divulgarao

aos

consumidores os cuidados que devem ser adotados no manejo dos residuos

s61idos

reversos

de

sua

responsabilidade,

incluindo

os

residuos

s61idos

especiais;

XIV - periodicidade de sua revisao, considerando 0 periodo mâximo
de 4 (quatro) anos;

XV - adoc;ao de medidas saneadoras dos passivos ambientais.
91° 0 Municipio poderâ dispensar a elaborac;ao do PGRS em razao
da quantidade, periculosidade e degradabilidade dos residuos s61idos gerados,
no

caso

de

grandes

geradores,

desde

que

de

acordo

com

norma

regulamentadora especifica.
92°

Para

elaborac;ao,

implementac;ao,

operacionalizac;ao

e

monitoramento de todas as etapas e diretrizes do PGRS, e ainda, para controle
da

disposic;ao

final

ambientalmente

adequada

dos

rejeitos,

deverâ

ser

designado profissional tècnico responsâvel habilitado, com atribuic;öes para
tanto.

93° 0

PGRS è

parte

integrante do

processo de

licenciamento

ambiental realizado pelo 6rgao competente.
94°

0

6rgao

ambiental

municipal

exigira,

na

forma

de

regulamentac;ao especifica, como condic;ao a obtenc;ao ou renovac;ao de alvarâ
de

funcionamento

junto

ao

Municipio,

a

apresentac;ao

do

PGRS

e

os

documentos comprobat6rios de sua respectiva implementac;ao.

95° A emissao do alvarâ de funcionamento, pelo 6rgao municipal
competente,

para

os

empreendimentos

caracterizados

como

grandes

geradores, deve estar condicionada à apresentac;ao de certidao emitida pelo
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6rgao ambiental, de integral cumprimento do PGRS, comprovadoras da correta
triagem, transporte e destina«ao dos residuos gerados.

96° A implementa«ao do PGRS pelos geradores pode ser realizada
mediante a contrata«ao de servi«os de terceiros, mantida a responsabilidade
do gerador em rela«ao a destina«ao final dos residuos.
97° Os geradores de residuos s61idos, submetidos a contratos com o

Poder Publico,

devem comprovar durante a execu«ao e

no termino das

atividades, o cumprimento das responsabilidades definidas no PGRS.

SECĂO III
Da Disciplina dos Transportadores de Residuos S6lidos
Art.
cadastrar

24.

junto

Os

ao

transportadores

Municipio

de

de

Le6polis

residuos
-

PR,

s6lidos
via

deverao

sistema

se

on-line

disponibilizado no endere«o eletrânico do poder publico municipal.
9 1° O cadastramento deverâ ser realizado por ocasiao da Iibera«ao

do primeiro alvarâ de funcionamento da atividade, por meio do preenchimento
de formulârio pr6prio, devendo ser atualizado na renova«ao do alvarâ, ou
sempre que houver altera«oes nos dados do cadastro.

9 2° As empresas que jâ possuem alvarâ de funcionamento, deverao
atender o disposto no caput deste artigo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a
partir da data de publica«ao desta Lei.
Art. 25. Os transportadores deverao fornecer informa«oes ao Poder
Publico Municipal, sempre que determinado, acerca dos geradores atendidos,

quantidades coletadas esua destina«ao.

SECĂOIV
Da disciplina dos Receptores de Residuos S61idos
Art. 26. Os receptores de residuos s61idos devem estar devidamente

licenciados junto ao 6rgao ambiental competente e regularmente cadastrados
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..

no Municfpio.

Paragrafo unico. Os receptores de residuos s61idos deverao informar
ao 6rgao ambiental municipal os montantes de cada tipologia de residuos
recebidos, conjuntamente com a identificac;ao de cada gerador.

SEC;AO v
Da coleta seletiva
Art. 27. Compete a Prefeitura Municipal de Le6polis, de forma direta
ou terceirizada, planejar 0 sistema e realizar a co leta seletiva e remoc;ao dos
residuos s61idos urbanos de pequenos geradores, de forma diferenciada para

cada tipologia de residuos organicos, rejeitos e reciclaveis, conforme horarios e
programac;ao definidos e divulgados previamente a populac;ao.
9

1°.

0

sistema

de

co leta

seletiva

devera

ser

continuamente

monitorado e aperfeic;oado de forma que 0 servic;o atenda permanentemente a
todos os pequenos geradores do Municipio de Le6polis, de forma a atingir a
universalidade, equidade e integralidade dos servic;os publicos de manejo dos
residuos s6lidos.

9 2°. Cabe ao Municfpio de Le6polis e aos prestadores de servic;os
terceirizados incentivarem e ampliar a adequada segregac;ao dos residuos
s61idos na origem, por meio de programa continuo de educac;ao ambiental e de
comunicac;ao.

9 3°. Aos usuarios do servic;o de coleta seletiva e assegurado amplo
acesso a informac;ao, previo conhecimento sobre seus direitos e deveres,
acesso a um manual explicativo e relat6rios peri6dicos quanto a qualidade do
servic;o de coleta seletiva.

Art. 28. Quando os servic;os de coleta seletiva e remoc;ao dos
residuos s61idos dos pequenos geradores for realizado de forma terceirizada, a

prestadora

de

servic;os

devera fornecer ao

Municfpio todos

os

dados

e

informac;oes necessarias relativas ao desempenho do servic;o prestado, nos
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termos da Lei Federal по 11.445/2007 е demais normas legais е contratuais
cabfveis, continuando о Municipio co-responsaveis рог estes residuos.

9 10. А empresa prestadora de seгvi<;o de coleta seletiva de residuos

s61idos uгbanos devera elaborar е distribuir um manual de ргеstа<;эо de seгvi<;o
е atendimento ао usuario, сот аргоvа<;эо do Municipio.
9 20 О Municipio de Le6polis devera fiscalizar а геаlizа<;эо efetiva
ргеstа<;эо

dos

tегсеiгizа<;эо,

seгvi<;os

de

manejo

de

residuos

s61idos

realizados

рог

рага que seja realizado nos раdгбеs tecnicos adequados е

estabelecidos pela lеgislа<;эо, sem provocar riscos ou danos а saude pubIica,
ао meio ambiente е ао Ьет estar da рорulа<;эо.
Art. 29. А coleta seletiva dos residuos reciclaveis constitui paгte

essencial do Programa Municipal de Gеstэо de Residuos S61idos Urbanos е
sera realizada по Municipio de Le6polis сот ргiогizа<;эо das а<;беs de gега<;эо
de renda е incentivo а fогmа<;эо de соорегаtivа/Аssосiа<;эо formadas рог
catadores de materiais reciclaveis.
910.

Рага

efeitos

deste

aгtigo,

entende-se

рог

cooperativa

de

catadores de materiais reciclaveis as соорегаtivаs/Аssосiа<;эо que estiverem

formalizadas nos termos da lеgislа<;эо especifica е ambiental, constituidas рог
pessoas fisicas de baixa renda, que tenham сото principal fonte de renda а
саtа<;эо, е que apresentem sistema de rateio entre os cooperados/Associado.
920. Compete ао Municipio de Le6polis fornecer apoio institucional
рага fогmа<;эо da соорегаtivа/Аssосiа<;эо а que se refere este aгtigo.
930. А соорегаtivа/Аssосiа<;эо de catadores de materiais reciclaveis

buscara sua independeтcia е autonomia, de acordo сот os principios da auto
gеstэо.

Art.

30.

Sегэо

habilitados

рага

coletar os

residuos

reciclaveis

descaгtados pela аdmiпistга<;эо pubIica direta е indireta, sediada по Municipio,

а

(s)

cooperativa

(s)

е

a(s)

Аssосiас;эо

(s)

de

catadores

de

materiais

reciclaveis.
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SE<;ĀO VI
Oo mobiliario urbano

Art. 31. Os estabelecimentos comerciais e de prestagāo de servigos,
cuja atividade envolve o atendimento a clientes, tais como lojas, restaurantes e
padarias, deverāo obrigatoriamente disponibilizar lixeiras, nas tres tipologias,
de

residuos

organicos,

rejeitos

e

quantidade de residuos gerados,

reciclaveis,

proporcional

ao

espago

e

para incentivar e promover a adequada

segregagāo dos residuos na origem.
Art. 32. O mobiliario urbano sera adequado ao programa municipal

de gestāo integrada de residuos s6lidos urbanos, com a devida instalagāo de
lixeiras necessariamente das cores do programa e nas tres tipologias de
residuos organicos, reciclaveis e rejeitos, em harmonia com a paisagem urbana

e efetivamente propiciando a possibilidade de segregagāo na origem, em
numero suticiente para atender as diversas regiōes do Municipio, conforme
planejamento especifico.

Art. 33. Cabe ao Municipio a implantagāo de Pontos de Entrega
Voluntaria

(PEVS)

de

residuos

s6lidos

urbanos,

destinados

a

atender

a

demanda de pequenos geradores de residuos, de acordo com o Programa de
Gestāo

Integrada de

Residuos

S6lidos

Urbanos,

de forma a

propiciar a

segregagāo dos residuos organicos, reciclaveis e rejeitos na origem.
Paragrafo unico. Sempre que os equipamentos estiverem com a
capacidade esgotada, conforme devido monitoramento, o servigo de coleta
seletiva e remogāo dos residuos s61idos devera ser realizado, promovendo a

adequada destinagāo a cada tipologia de residuos s6lidos.

SE<;ĀO VII
Oo tratamento e disposigāo tinai dos residuos s61idos urbanos
Art.

34.

Sera

usada

a

compostagem

como

processo

biol6gico

aer6bico e controlado de transformagāo dos residuos organicos, previamente
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triados,

em

residuos

estabilizados,

com

propriedades

e

caracteristicas

diferentes do material que Ihe deu origem, cujo composto resultante teni uso

definido por meio de estudo previo, ou outras tecnologias que sejam mais
eficientes do ponto de vista tecnico e ambiental.
3 1°.

O processo de compostagem ou outras tecnologias que sejam

mais eficientes do ponto de vista tecnico e ambiental devera ser Iicenciado pelo
6rgao ambiental competente, mediante previo estudo especifico.
3 2°. Caso o Municipio disponha de sistema de compostagem ou
outras tecnologias que sejam mais eficientes do ponto de vista tecnico e

ambiental, licenciado pelo 6rgao ambiental competente, podera receber os
organicos de grande geradores, desde que mediante autorizaao do 6rgao

ambiental municipal e recolhimento de taxa ambiental.
Art. 35. Os rejeitos gerados no Municipio de Le6polis, resultados do

processo de segregaao na origem e de triagem, deverao ser encaminhadas à
destinaao final ambientalmente adequada.

3

1°.

O

Municipio

dispora

de

aterro

sanitario

licenciado

para

operaao, pelo 6rgao ambiental competente, para receber somente rejeitos,

conforme c1assificaao das normas tecnicas.
3 2°. O aterro sanitario municipal recebera os rejeitos dos pequenos
geradores

de

sua

responsabilidade

e,

mesmo

nao

sende

de

sua

responsabilidade, podera receber rejeitos de grande geradores, desde que

mediante autorizaao do 6rgao ambiental municipal e recolhimento de taxa
ambiental de disposiao final.

3 3°. Quando do encerramento do aterro sanitario, pelo esgotamento

de sua vida util, devera o responsavel realizar Piano de Recuperaao de Area
Degradada, garantida a minimizaao dos riscos à saude publica e ao meio
ambiente.

3 4°. A taxa ambiental de disposiao final, cobrada pelo Municipio ou
6rgao competente do grande gerador, devera ser efetivamente relativa ao custa
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real da implantay80 e Operay80 do aterro sanitário, equivalente ao preyo
praticado no mercado.

Art. 36. Em conformidade com o disposto na Lei Federal 11.445/07,
o Municipio de Leópolis, poderá participar juntamente com os outros municipios
de

Consórcio

Intermunicipal

para

Gerenciamento

Integrado

de

Residuos

Sólidos Urbanos, desde que de acordo com as normas estabelecidas por esta
Lei.

CAPiTULO V

DA L1MPEZA PUSLlCA E DO DESPEJO IRREGULAR DE
RESiDUOS SÓLlDOS
SE<;Ao I

RESlouos VEROES URBANOS
Art. 37. E proibido colocar nos equipamentos, vias, logradouros e
outros espayos publicos os residuos verdes urbanos, definidos nos termos do
inciso XXIV do artigo go desta Lei.

Art. 38. O detentor de Residuos Verdes Urbanos deve assegurar
sua destinay80 final ambientalmente adequada e a valorizay80 dos residuos,
no local de origem, cumprindo as normas de seguranya e salubridade publica,
ou assegurar o seu transporte nas devidas condiyoes de seguranya e efetuar a
destinay80 em local especifico, licenciado, para este fim.

Parágrafo unico. Caso o detentor dos residuos n80 possua os meios
necessários para o cumprimento do caput, poderá solicitar a municipalidade a

remOy80,

quando

esta

possuir tal

serviyo,

mediante

pagamento

de

taxa

adequada

dos

especial pela realizay80 do serviyo.

Art.

39.

Para

destinay80

final

ambientalmente

residuos verdes urbanos, o Municipio deverá priorizar seu reaproveitamento ou
transformay8o.

9 1°. O Municipio de Leópolis deverá promover a valorizay80 dos
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р.

у)јрг +, I

residuos verdes uгbanos, destinando-os ао processo de compostagem рага
produ<;ao de condicionador de solo agricola, conforme еsресifiса<;беs е normas
tecnicas, сот о devido monitoramento do resultado do composto.
 20. Os residuos verdes urbanos пао poderao ser depositados по
aterro sanitario.

SE<;AO 11

REMO<;AO ОЕ OBJETOS VOLUMOSOS

Art. 40. Е pгoibido colocar nos equipamentos, vias, logradouгos е
outгos espa<;os pubIicos objetos volumosos definidos по inciso XXVI do aгtigo
90 desta Lei.

 10. О detentor de objeto volumoso deve assegurar seu transpoгte
nas devidas сопdi<;беs de seguгan<;a ate local onde havera sua destina<;ao
ambientalmente adequada.
 20. Caso о detentor do objeto пао possua os meios necessarios

рага о cumprimento do paragrafo anterior, podera solicitar а municipalidade а
гето<;ао, quando esta possuir tal seгvi<;o, mediante pagamento de taxa.
Art. 41. Os objetos volumosos пао poderao ser depositados по
aterro sanitario.

SE<;Ao 111
Оо Oespejo Irregular

Art. 42. Е proibido о despejo irгegular, conforme defini<;ao do inciso
XXV do aгtigo 90 desta Lei, de todo е qualquer tipo de residuo s6lido, devendo

о gerador promover sua adequada segrega<;ao па fonte е acondicionamento.

CAPiTULO VI
DA LOGiSTICA REVERSA
Art. 43. А institui<;ao da logistica reversa tem рог objetivo:
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A

1(lIpr 7'"

I - promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos

gerado seja direcionado para a sua cadeia produtiva ou para a cadeia produtiva
de outros geradores.
11 - reduzir a poluição e o desperdício de materiais associados à
geração de resíduos sólidos.

111 - proporcionar maior incentivo à substituição dos insumos por
outros que não degradem o meio ambiente.

IV

-

compatibilizar

interesses

conflitantes

entre

os

agentes

econômicos, ambientais, sociais, culturais e políticos.

V

-

promover

o

alinhamento

entre

os

processos

de

gestão

empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, com o objetivo de
desenvolver estratégias sustentáveis.
VI - estimular a produção e o consumo de produtos derivados de

materiais reciclados e recicláveis.
VII - propiciar que as atividades produtivas alcancem marco de

eficiência e sustentabilidade.
Art.

44.

Os

resíduos

sólidos

produtos na forma de novos insumos,

deverão

ser

reaproveitados

em

em seu ciclo ou em outros ciclos

produtivos, cabendo:

I - ao consumidor:
a)

Acondicionar

adequadamente

e

de

forma

diferenciada os resíduos sólidos gerados, atentando para práticas
que possibilitem a redução de sua geração;

b)

Após

a

utilização

do

produto,

disponibilizar

adequadamente os resíduos sólidos reversos para a coleta;

II - ao titular dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos:
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p

r

p

t,

a)

reaproveitar os

Adotar

tecnologias

residuos s61idos

de

modo

a

absorver

ou

reversos oriundos dos servios

publicos de limpeza urbana e manejo de residuos s6lidos;

b)

Articular com os geradores dos residuos s61idos a

implementaao da estrutura necessaria para garantir 0 fluxo de
retorno dos residuos s61idos reversos, oriundos dos servios de
Iimpeza urbana;

c)

Disponibilizar postos

de

coleta

para

os

residuos

s61idos reversos e dar destinaao final ambientalmente adequada
aos rejeitos;

111 - ao fabricante e ao importador de produtos:
a)

Recuperar os residuos s61idos, na forma de novas

materias-primas ou novos produtos em seu cielo ou em outros ciclos
produtivos;
b)

Desenvolver e implementar tecnologias que absorva

ou elimine de sua produao os residuos s61idos reversos;
c)

Disponibilizar postos

de

coleta

para

os

residuos

s61idos reversos aos revendedores, comerciantes e distribuidores, e

dar destinaao final ambientalmente adequada aos rejeitos;
d)

Garantir,

em

articulaao

com

sua

rede

de

comercializaao, 0 fluxo de retorno dos residuos s6lidos reversos;
e)

Disponibilizar informa6es sobre a localizaao dos

postos de coleta dos residuos s6lidos reversos e divulgar, por meio

de campanhas publicitarias e programas, mensagens educativas de
combate ao descarte inadequado;
IV - aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos:
a)

Receber,

acondicionar

e

armazenar
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temporariamente,

de

forma

ambientalmente

segura,

os

resfduos

s61idos reversos oriundos dos produtos revendidos, comercializados
ou distribufdos;

b)

Disponibilizar

postos de

coleta

para

os

resfduos

s61idos reversos aos consumidores;

c)

Informar 0 consumidor sobre a coleta dos resfduos

s61idos reversos e seu funcionamento.
9 1°. 0 Municfpio ou 0 responsavel pelo servi90 de limpeza urbana e
manejo de resfduos s61idos podera cobrar pela coleta, armazenamento e
disponibiliza9âo dos resfduos s61idos reversos.
Art. 45. A implementa9âo da logfstica reversa dar-se-a nas cadeias
produtivas, conforme estabelecido em regulamento pr6prio.

91°. A regulamenta9âo priorizara a implanta9âo da logfstica reversa
nas cadeias produtivas considerando 0 grau de impacto à saude publica e ao
meio ambiente dos resfduos s61idos gerados, bem como os efeitos econömicos
e sociais decorrentes de sua ad09âo.

92°. Os produtos e os componentes eletroeletrönicos considerados
lixo eletrönico devem receber destina9âo final adequada que nâo provoque
danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade,

sendo a

responsabilidade pela destina9âo final è solidaria entre as empresas que
produzam,

comercializem

ou

importem

produtos

e

componentes

eletroeletrönicos.

93° Para os componentes e equipamentos eletroeletrönicos que
contenham metais pesados ou substâncias t6xicas, a destina9âo final sera

realizada mediante a obten9âo de Iicen9a ambiental expedida pelo 6rgâo
ambiental competente.
Art.

especiais,

tais

46.

Seguem

como

0

princfpio

pilhas,

baterias,

da

logfstica

lâmpadas

reversa

os

fluorescentes,

resfduos

pneus,
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embalagens de agrot6xicos e medicamentos vencidos.

CAPiTUlO VII
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE

RESiDUOS DA CONSTRU<;ĂO CIVil
Seao I
Diretrizes e Responsabilidades
Art. 47.

Fica instituido o Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construao Civil, instrumento para a implementaao da gestao
dos residuos da construao civil no Municipio de Le6polis, que estabelece as
diretrizes

e

procedimentos

para

o

exercicio

das

responsabilidades

dos

pequenos e grandes geradores e respectivos transportadores, que tem por
diretrizes:
l-a melhoria da limpeza urbana;

II - a possibilidade de exercer, mediante respectiva taxa, o manejo
dos residuos da construao civil de pequenos geradores;

III - fomentar a reduao, a reutilizaao, a reciclagem e a correta
destinaao dos residuos da construao civil;
IV - a reduao dos impactos ambientais, associada ă preservaao
dos recursos naturais.

Art. 48.

Os residuos da construao civil nao poderao ser dispostos

em aterros sanitarios destinados aos rejeitos dos residuos domiciliares, em

areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua, lotes vag os e em areas
protegidas pela lei.

Art.
construao,

49.

A gestao

definidos

pela

responsabilidade destes,

dos
inciso

residuos
XXI

do

de

geradores

artigo

9°

de

desta

residuos
Lei,

e

da
de

podendo ser compartilhada com o poder publico,

apenas no caso de pequenos geradores, mediante remuneraao.
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Paragrafo (mico. A remoc;ao dos residuos da construc;ao civil dos
geradores podera ser realizada

por transportadores publicos ou privados,

mediante remunerac;ao.

Art. 50. 0 Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construc;ao Civil compreende ac;oes de educac;ao ambiental e de controle e

fiscalizac;ao, necessarias a gestao desses residuos.
Art. 51. Sao responsaveis solidarios pelos residuos da construc;ao
civil, conforme definic;ao contida no inciso XX do artigo 9° desta Lei, as pessoas
fisicas

e

juridicas,

pUblicas

e

privadas,

disciplinando-se

em

especial

os

geradores, transportadores e receptores de residuos da construc;ao civil.
Art. 52.

Os geradores de residuos da construc;ao civil deverao

promover

a

segregac;ao

CONAMA

307/2002,

dos

inclusive

residuos
para

na

origem,

identificac;ao

conforme

por

cores

e

Resoluc;ao
simbolos,

conforme legislac;ao e normas tecnicas em vigor.
Paragrafo

devem

unico.

Os geradores

de

residuos da

utilizar equipamentos de coleta adequados

construc;ao

civil

as caracteristicas

dos

residuos da construc;ao civil, respeitando a capacidade dos equipamentos e
deverao utilizar exclusivamente os servic;os de remoc;ao e transporte dos
transportadores cadastrados junto ao Poder Publico Municipal.

Sec;ao 11
Dos Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc;ao Civil
(PGRCC)
Art. 53. Os grandes geradores de residuos da construc;ao civil,

definidos no inciso XXII do artigo 9° desta Lei, deverao elaborar e implementar
os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc;ao Civil (PGRCC), que
deverao contemplar as seguintes etapas:
I

- caracterizac;ao:

nesta

etapa,

os grandes geradores deverao

identificar e quantificar os residuos;
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11 - triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador

па origem, ou ser realizada nas areas de destinag80 licenciadas рага essa
finalidade

pelo

6rg80

ambiental

competente,

respeitadas

as

classes

de

residuos estabelecidas pela Resolug80 CONAMA 307/2002;
111 - acondicionamento: о gerador deve garantir о confinamento dos
residuos ap6s а gerag80 ate а etapa de transpoгte, asseguгando ет todos os
casos ет que sejam possiveis, as condigoes de reutilizag80 е reciclagem;

IV - transpoгte: devera ser realizado ет conformidade сот as
etapas anteriores е de acordo сот as normas tecnicas рага о transpoгte de
residuos;
V - destinayao: devera ser prevista de acordo сот о estabelecido
nesta Lei.
Paragrafo unico. Ет todas as obras сот atividades de demolig80

devem

incluir

componentes

о

compromisso

da

construg80,

сот

а

previa

respeitadas

as

desmontagem
classes

seletiva

estabelecidas

dos
pela

Resolug80 CONAMA 307/2002, visando а minimizag80 dos residuos а serem
gerados е sua destinag80 final ambientalmente adequada.

Art.

54.

Os

grandes

geradores

dever80

по

Pгojeto

de

Gerenciamento de Residuos da Construg80 Civil (PGRCC):
а) Apontar, quando necessario, os procedimentos а serem tomados
рага а correta destinag80 de outros residuos eventualmente gerados, сото os

residuos

de

seгvigo

de

saude е

residuos

s61idos

urbanos,

provenientes

respectivamente de ambulat6rios ou refeit6rios, obedecidas as normas tecnicas

especificas.
Ь)

Quando

contratantes

de

seгvigos

de

transpoгte,

triagem

е

destinag80 de residuos, especificarem ет seus Projetos de Gerenciamento de
Residuos da Construg80 Civil, os agentes responsaveis рог estas etapas, que
dever80 estar devidamente licenciadas.
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c) Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc;āo Civil

podem

prever

construc;āo

o

civil

deslocamento,
Classe

A,

recebimento

triados,

entre

ou

envio,

de

residuos

empreendimentos

da

Iicenciados,

detentores de Projetos de Gerenciamento de residuos da construc;āo civil.
d) Quando entes publicos, na impossibilidade de cumprimento do
disposto na alinea 'b' l em decorrencia de certame licitat6rio, apresentar, para
aprovac;āo dos Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc;āo Civil,
termo de compromisso de contratac;āo de agente licenciado para execuc;āo dos
servic;os de transporte, triagem e destinac;āo de residuos.
Paragrafo unico. No caso de grandes geradores de pequenas obras,
construc;ōes, ampliac;ōes ou reformas, que nāo excedam a area total de 600
(seiscentos)

metros

quadrados,

deverāo

apresentar ao

6rgā0

competente

PGRCC simplificado, cujo modelo estara disponivel em enderec;o eletr6nico do
Municipio, conforme regulamento.
Art. 55. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc;āo
Civil devem ser assinados pelo profissional responsavel peia execuc;āo da obra
ou por outro profissional devidamente habilitado, com a respectiva anotac;āo de
responsabilidade tecnica (ART/CREA).
Paragrafo unico. Sāo de responsabilidade dos executores de obras
ou servic;os em logradouros publicos a manutenc;āo dos locais de trabalho
permanentemente limpos e a manutenc;āo de registros e comprovantes de
Controle

de

Transporte

de

Residuos

(CTR),

do

transporte

e

destinac;āo

corretos dos residuos sob sua responsabilidade.

Art. 56. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc;āo
Civil (PGRCC) de empreendimentos e atividades, publicos e privados, devem
ser apresentados ao 6rgā0 municipal ambiental, ao qual sera submetido a

aprovac;āo, sendo esta condicionante para obtenc;āo do alvara de construc;āo,
reforma, ampliac;āo ou demolic;āo.

91°.

A certidāo de aprovac;āo do PGRCC pelo 6rgā0 ambiental
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devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras, nos termos do caput
deste artigo.

92°.

O Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru<;:ao Civil

de atividades e empreendimentos sujeitos ao Iicenciamento ambiental devera
ser analisado inclusive junto ao 6rgao ambiental competente.
Art. 57. A emissao do Habite-se ou Aceita<;:ao de Obras, pelo 6rgao
municipal

competente,

para

residuos da constru<;:ao civil,

empreendimentos

dos

grandes

deve estar condicionada

à

geradores

de

apresenta<;:ao de

certidao emitida pelo 6rgao ambiental, de integral cumprimento do PGRCC,

que estara baseado em documentos de Controle de Transporte de Residuos

(CTR)

ou

outros

documentos

de

contrata<;:ao

de

triagem,

transporte

e

destina<;:ao dos residuos gerados.
Art.

58.

A

execu<;:ao

do

PGRCC

e

de

responsabilidade

do

profissional que o assinou, bem como do responsavel tecnico pela respectiva
obra, podendo ser realizada mediante a contrata<;:ao de servi<;:os de terceiros
habilitados, garantida a responsabilidade do gerador e do responsavel tecnico.
Se<;:ao 111

Das Areas de Transbordo e Triagem (ATI)

Art. 59. As Areas de Transbordo e Triagem (ATI) devem observar a
legisla<;:ao municipal, estadual e federal de controle da polui<;:ao ambiental.
Art. 60. Os empreendedores interessados na implanta<;:ao de ATI's
devem apresentar seu projeto para o licenciamento junto ao 6rgao ambiental
competente e alvara municipal.

Art. 61. As Areas de Transbordo e Triagem deve obedecer às
seguintes condi<;:6es:
I - identifica<;:ao das atividades que serao desenvolvidas e das
respectivas Iicen<;:as;
II - defini<;:ao de sistemas de prote<;:ao ambiental;
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III - solU9áo adequada dos acessos, isolamento e sinaliza9áo;
IV - solU96es para prote9áo de águas superficiais e estabilidade
geotècnica;

V

recebidos

-

e

documenta9áo

retirados,

de

conforme

controle

Plano

e

de

monitoramento

Controle

de

de

residuos

Recebimento

de

Residuos, que deve ser elaborado conforme o previsto nas NBRS 15.112:2004
e 15.114:2004 da ABNT;
VI - isolamento da área;

VII - obter a consulta prèvia de viabilidade tècnica junto aos órgáos
ambiental e de planejamento do Municipio de Leópolis, devendo se cadastrar
junto ao Municipio.

Art. 62. A opera9áo das Áreas de Transbordo e Triagem (ATI)
deverá

receber

somente

os

residuos

a

constru9áo

civil,

sendo

que

o

recebimento de residuos de outras origens, conforme c1assifica9áo das normas
tècnicas vigentes, deverá ser licenciado pelo órgáo ambiental competente.

Parágrafo unico. Eventuais residuos de outras origens de que se
trata o caput deveráo ser devidamente segregados e encaminhados para o

tratamento e/ou destina9áo final adequada.
Art. 63. Somente seráo aceitas descargas de veiculos com a devida

cobertura dos residuos neles acondicionados.

Os residuos descarregados na

ATIdevem:
I - estarem acompanhados do respectivo Controle de Transporte de

Residuos (CTR);

II - serem integralmente triados, evitando o acumulo de material náotriado;

91°.

O

acondicionamento

dos

materiais

descarregados

armazenados temporariamente deve impedir o acumulo de água.
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92°. Os rejeitos que eventualmente estejam па massa de residuos
recebidos

deverao

ser

encaminhados

а

destinayao

final

ambientalmente

adequada.
Seyao IV
Dos Transpoгtadores
Art. 64. Os transpoгtadores de residuos da construyao civil deverao
cadastrar-se junto ао Poder РиЫјсо Municipal.
91°. О cadastramento devera ser realizado рог ocasiao da liberayao
do ргјтејго alvara de funcionamento da atividade, рог тејо do preenchimento

de formulario рг6ргјо, е devera ser atualizado па renovayao do alvara ou
sempre que houver аltегаубеs nos dados do cadastro.

92°.As empresas que ја possuem alvara de funcionamento deverao
atender о disposto по caput deste aгtigo по prazo de 30 (trinta) dias contados а
paгtjг de sua pubIicayao.

93°.

Qualquer veiculo пао credenciado que estiver executando о

transpoгte de residuos da construyao civil sera apreendido е removido рага о
dep6sito

da

Prefeituгa

Municipal

Le6polis

е

liberado

somente

ap6s

о

pagamento das despesas de гетоуао е multas devidas.
Art. 65.

Os transpoгtadores de residuos da construyao civil que

utilizem cayambas estacionarias deverao atender as exigeтcias estabelecidas
nesta lei, devendo as cayambas estacionarias serem cadastrados junto ао

Poder РиЫјсо Municipal, е obseгvar as еsресifiсаубеs е requisitos а seguir:
1- ser de material resistente е inquebravel;

11 - possuir dimепsбеs maximas de ate 2,80т (dois metros е oitenta
centimetros) de cumprimento,

1,80 m (um metro е oitenta centimetros) de

larguгa, 1,40 (um metro е quarenta centimetros) de altuгa е capacidade de
volume тахјто de 5mЗ (сјпсо metros cubicos).

111- conter sistema de engate simples е adequado рага acoplamento
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ao veículo transportador;
IV - ser pintadas em

cor clara,

identificadas com

o

nome da

empresa proprietária, número de ordem de cadastro da empresa junto ao
Poder Público Municipal, seqüencial de caçambas e do contato telefônico.
V - conter sinalização, de modo a permitir rápida visualização diurna
e noturna e pelo menos 40 m (quarenta metros) de distância, de acordo com as
seguintes especificações:
a)

Faixa

adesiva

reflexiva,

aprovada

pelo

DENATRAN,

com

as

dimensões de 30 cm (trinta centímetros) de cumprimento por 5 cm (cinco
centímetros) de altura, contornando todo o perímetro da caçamba;
b) Na área mais elevada possível da face ortogonal mente oposta ao
sentido de tráfego da via, um triângulo sinalizador com dimensões, cores e
características

completamente

iguais,

confeccionado

com

material

retro

reflexivo;
c) Quando a face transversal ao sentido de tráfego da via exceder
sua largura de 2,60m, como dispõe o artigo 81 do Regulamento do Código

Nacional de Trânsito, sobre largura máxima para veículos de carga, deverá o
recipiente conter informações sobre o excesso, com a colocação de sinalizador
para indicação de largura;

d) Conter, em qualquer face lateral, a identificação da empresa
responsável pela colocação e seu telefone, de forma que não interfira na
sinalização de segurança.
Parágrafo único. Fica proibida qualquer inscrição, propaganda ou

publicidade nas caçambas, além da identificação definida no inciso IV.
Art.

66.

O

transporte

de

resíduos,

em

geral,

e

de

caçambas

carregadas deverá ser acompanhado pelo Controle de Transporte de Resíduos
(CTR), expedido pela empresa transportadora, o qual deverá conter no mínimo

as seguintes informações: razão social da empresa transportadora, endereço
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da sede, telefone, CNPJ, numero do CTR, data da retirada da ca<;amba,
endere<;o de origem do residuo, descri<;ao e quantidade do residuo, numero da
ca<;amba, placa do caminhao, nome e endere<;o do receptor do residuo.
91 ° Os residuos recolhidos nao poderao exceder as bordas laterais
e superiores das ca<;ambas, durante todo 0 periodo de armazenamento e
transporte.

92° Os pneus dos veiculos transportadores deverao ser lavados ou
limpos, antes de sairem do interior da obra, se estes estiverem sujos de terra
ou outro tipo de detrito.

93° Os responsaveis pela ca<;amba e/ou locatario deverao manter
sempre limpo 0 local onde aquela estiver colocada.

94°

0

disponibilizado

pelo

CTR

sera

Municipio,

emitido

via

devendo

0

sistema

eletronico

transportador

portar

on-line,
uma

via

impressa do documento no momento do transporte.

Art. 67. Os veiculos transportadores de residuos e as ca<;ambas
passarao

por

vistoria

anual

do

Poder

Publico

Municipal,

para

fins

de

autoriza<;ao de funcionamento.

Art. 68. As pessoas, fisicas ou juridicas, detentoras das ca<;ambas,
antes de sua loca<;ao e coloca<;ao, deverao fornecer documento simplificado de
orienta<;ao

aos

usuarios

posicionamento da

admissiveis,

tempo

de

ca<;amba,

de

seus

equipamentos,

com

volume aser respeitado,

estacionamento,

instru<;6es
tipos de

co-responsabilidade,

sobre

residuos

penalidades

previstas em lei e outras instru<;6es que se fizerem necessarias.

Art. 69. Nao sera permitida a coloca<;ao de ca<;ambas:
I - No leito de vias onde 0 estacionamento de veiculos seja proibido;
11 - Nos pontos de coletivos e taxis;

111 - Nos locais que conflitem com 0 dispositivo do art. 181, inciso
XXXIX,

do

Regulamento

do

C6digo

Nacional

de

Transito,

em

que

fica
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evidenciada a proibi9âo de veiculos de carga, a menos de dez metros do

alinhamento da construao transversal a via;
IV - Sobre a calada;

V - Nas vias e logradouros onde, nos dias em que ocorrerem feiras
Iivres, ruas de lazer ou eventos autorizados.

9 1 ° Os locais para colocaao de caambas na regiao central da
sede do Municipio de Le6polis deverao ser previamente autorizados pelo Poder
Publico Municipal.
9 2° Nas vias publicas onde for proibido 0 estacionamento em
ambos os lados, 0 Poder Publico Municipal podera, excepcionalmente, permitir
a colocaao de caambas por tempo determinado.

9 3° Os casos omissos neste artigo serao decididos pelo Poder
Publico Municipal.
Art.
recipientes

70.

no

Sao

horario

proibidas
noturno,

a

colocaao,

compreendido

a troca
entre

e

as

a

retirada

18hOOmin

dos

e

às

06hOOmin horas.

Art.

61.

0

prazo de

permanência

de cada

caamba

nas

vias

publicas è de, no maximo, 10 (dez) dias corridos, compreendendo os dias de

colocaao e retirados do equipamento, para as caambas fechadas, bem como
de 72 (setenta e duas) horas para as caambas abertas.
9 1°. Na regiao central da sede do Municipio de Le6polis, 0 prazo
para recolhimento das cac;ambas abertas sera de 24 horas e, das cac;ambas

fechadas de 72 horas.

9 2° E proibida a permanência de caambas na via publica, quando
nao estiverem sendo utilizadas para a coleta de residuos da construao civil,
devendo ser armazenadas em local adequado, a ser indicado por ocasiao do
licenciamento da atividade.

Art. 72. E obrigat6ria ao transportador, a utilizaao de dispositivos
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de cobertura de carga em equipamentos de coleta, durante o transporte dos
residuos.

Art.73. As carroc;as e veiculos a traC;80 animal que transportarem
residuos deverăo ser cadastrados junto ao poder publico municipal, devendo
obedecer

as

regras

de

sinalizac;ăo

e

demais

que

couberem,

conforme

exigencia do 6rgăo gestor, devendo levar seus residuos ate as ATTs ou local
licenciado para seu recebimento.

Art. 74. Constitui infrac;ăo, considerada despejo irregular, o dep6sito
de residuos da construc;ăo civil, inclusive materiais de construc;ăo, em qualquer

quantidade, em vias, passeios, canteiros, jardins, areas e logradouros publicos
e corpos d'agua.
Paragrafo unico. Os veiculos que transportarem os residuos da
construc;ăo civil e depositarem em vias, passeios, canteiros, jardins, areas e
logradouros

publicos

e

corpos

d'agua

serăo

multados,

apreendidos

e

removidos para o dep6sito da Prefeitura Municipal Le6polis , cuja liberac;ăo,
quando

determinada

despesas

de

pela

remoc;ăo

legislac;ăo,
e

sera

multas

precedida

devidas,

do

alem

pagamento

das

das

penalidades

civeis,administrativas e criminais cabiveis.

Sec;ăo V

Dos Receptores de Residuos da ConstruC;80 Civil
Art. 75. Os receptores de residuos da construc;ăo civil devem
estar devidamente

licenciados junto

ao 6rgăo

ambiental

competente,

năo

sendo admitidas nas areas de recepc;ăo a descarga de:
I - residuos de transportadores năo regulares, conforme esta Lei

legislac;ăo aplicavel;
1/

-

residuos

domiciliares,

residuos

industriais

e

residuos

dos

servic;os de saude, entre outros residuos especiais.
Sec;ăo VI
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Da Destina980 dos Residuos da Constru980 Civil
Art. 76. Os residuos da constru980 civil devem ser integralmente

triados pelos geradores e nas areas receptoras, segundo a c1assifica980
definida na Resolu980 CO NAMA nO 307/2002, e devem receber a destina980
final ambientalmente adequada prevista na legisla980 em vigor.

Paragrafo Unico. Os residuos da constru980 civil de classe A, devem
ser prioritariamente reutilizados ou reciclados.

Do Uso de Agregados Reciclados em Obras Publicas
Art. 77.

0 Poder Publico Municipal deve observar as condi90es

para 0 uso dos residuos classe A,

na forma de agregado reciclado,

nos

seguintes casos:
I - em obras publicas de infra-estrutura (revestimento primario de

vias, camadas de pavimento, passeios, artefatos, drenagem urbana e outras);
11 - e em obras publicas de edifica90es (concreto n80 estrutural,
argamassas, artefatos e outres).

S 1 ° As condi90es para 0 uso de agregados reciclados devem ser
estabelecidas

para

obras

contratadas

ou

executadas

pela

administra980

publica direta e indireta, obedecidas as normas tecnicas brasileiras especificas.
S 2° Todas as especifica90es tecnicas e editais de licita980, para

obras publicas municipais, devem fazer, no corpo dos documentos, men980 ao
disposto neste artigo.

Art. 78.

Ficam definidas as condi90es para 0 uso prioritario de

agregados reciclados, ou dos produtos que os contenham, na execu980 das
obras e servi90s listados a seguir:
I - execu980 de sistemas de drenagem urbana ou suas partes, em

substitui980

aos

agregados

convencionais

utilizados

a

granel

em
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embasamentos, nivelamentos de fundos de vala, drenos ou massas;
11

-

ехеСШ;80

de

obгas,

sem

fUЩ:80

estrutuгal,

сото

muгos,

passeios, contra pisos, enchimentos, alvenarias etc;
111 - ргераГЩ:80 de concreto, sem fUn980 estгutuгal, рага prodU980

de

aгtefatos

сото

bIocos

de

veda980,

tijolos,

meio-fio

(guias),

sarjetas,

canaletas, тоuгбеs, placas de тuгo etc;

camadas

IV

-

execu980

de

refor90 de

de

revestimento

subIeito,

рГlтагю

sub-base е

base

(cascalhamento)
de

pavimenta980

ou
ет

estacionamentos е vias pubIicas, ет substitui980 aos agregados convencionais
utilizados а granel.
V - Aterro Sanitario.
э 10 О uso prioritario destes materiais deve daг-se, tanto ет obras

contratadas сото ет obras executadas, pela administra980 pubIica direta ou
indireta.

э 20 А аqШSl9ао de materiais е а execu980 dos seгvi90s, сот
agregado reciclado, devem ser feitas сот obediencia as normas tecnicas
especificas.

CAPiTULO VIII
DA ТАХА MUNICIPAL DE RESiDUOS S6LIDOS
Art.

79.

Fica

instituida

а Таха

Municipal de

Residuos

S6lidos,

destinada а custear os seгvi90s pubIicos especificos е divisiveis de coleta,
transpoгte, tгatamento е destina980 final de residuos s6lidos, pгestados pelo
Municipio

de

Le6polis,

pela

administra980

pubIica

direta

ou

indiгeta,

ou

mediante а terceiriza980.
Art. 80. Constitui fato geгadoг da Таха de Municipal de Residuos
S6lidos а utiliza980, efetiva ou potencial, dos seгvi90s pubIicos especificos е

divisiveis de coleta, transpoгte, tratamento е destina980 final de residuos
s6lidos uгbanos de pequenos geradores prestados pelo Municipio, tais сото os
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servil;os de coleta seletiva dos residuos s61idos urbanos, a operal;āo do aterro
sanitario e a remol;āo do despejo irregular de residuos.
9 1° A Taxa Municipal de Residuos S6lidos incide sobre cada um
dos im6veis edificados, localizados em vias ou logradouros beneficiados pelos
servil;os publicos especificos e divisiveis de coleta, transporte, tratamento e
destinal;āo

final

de

residuos

s6lidos,

residenciais

e

nāo-residenciais,

no

Municipio de Le6polis.

9 2° A utilizal;āo potencial dos servil;os de que trata o caput deste
artigo ocorre no momento de sua disponibilizal;āo aos usuarios, para fruil;āo.
Art. 81. A base de calculo da Taxa Municipal de Residuos S61idos e
equivalente ao custo integral do gerenciamento integrado dos residuos s61idos
no Municipio de Le6polis, compreendendo os servil;os de coleta, transporte,
tratamento e destinal;āo final de residuos s6lidos a que se refere o artigo 8°
desta Lei.
Paragrafo unico. O custo integral do gerenciamento de residuos
s61idos sera computado anualmente e rateado entre os contribuintes de forma

proporcional, conforme regulamental;āo especifica.
Art. 82. O valor da Taxa Municipal de Residuos S61idos sera obtido
somando-se todo o custo anual com o gerenciamento integrado de residuos

s6lidos do Municipio de Le6polis, dividindo este valor proporcionalmente pelo
numero de im6veis do Municipio.
91°. Obtendo um valor de referemcia para cada im6vel sujeito a Taxa
Municipal de Residuos S6lidos, os custos dos servil;os serāo divididos entre os

contribuintes na proporl;āo da quantidade estimada de geral;āo potencial de
residuos s6lidos, de acordo com o tamanho do im6vel e com a periodicidade

com a qual ocorre a prestal;āo dos servil;os disponiveis.
9 2° Cada unidade aut6noma recebera uma classifical;āo especifica,

conforme a destinal;āo do im6vel e em conformidade com o Anexo XX desta
Lei.
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Art. 83.

Os grandes geradores de resfduos s61idos urbanos do

Municfpio de Le6polis definidos nesta Lei serao sujeitos ao lanc;:amento da
Taxa Municipal de Resfduos S61idos, porèm, nao devera incidir sobre a base
de calculo o custa com o sistema de coleta seletiva.
Estao

Art. 84.

isentos do

pagamento da Taxa

Municipal de

Resfduos S6lidos:

I - os entes da Administrac;:ao Direta e Indireta do Municfpio, no que
concerne aos im6veis de sua propriedade, quando utilizados exclusivamente
em seus servic;:os;

II - os aposentados e pensionistas, quanto ao im6vel unico de que
sejam

proprietarios

ou

usufrutuarios

ou

que

tenham

adquirido

da

COHAPAR/PR, mediante contrato lavrado em instrumento oficial do 6rgao,
atendidos em qualquer caso, os seguintes requisitos:
a) residencia efetiva do beneficiario no im6vel;

b) comprovac;:ao de renda mensal igual ou inferior a dois salarios
mfnimos e meio.
Art. 85.

A Taxa

Municipal de

Resfduos S61idos sera lanc;:ada

anualmente e cobrada em atè 12 (doze) parcelas, juntamente com a fatura do

fornecimento de agua pela SANEPAR, devendo obrigatoriamente constar das

notificac;:6es a indicac;:ao discriminada de seu respectivo valor, destacando o
custa com os servic;:os efetivamente disponfveis e o custa com o despejo

irregular

de

resfduos

s6lidos,

devendo

este

ultimo

ser

suportado

pela

coletividade.

CAPiTULO IX
DOS INSTRUMENTOS ECONÒMIC OS E FINANCEIROS
Art. 86 O Municfpio de Le6polis, no ambito de sua competencia,
podera editar normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros

ou creditfcios, respeitada as limitac;:6es da Lei de Responsabilidade Fiscal, para
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as

I

industrias

e

entidades

dedicadas

à

reutiliza9ao,

à

reciclagem

e

ao

tratamento de residuos sólidos produzidos no território do Municipio, bem coma
para

o

desenvolvimento

prioritariamente em

de

parceria

programas

com

voltados

à

logistica

reversa,

cooperativas de catadores de

materiais

recicláveis reconhecidas pelo poder publico e formada exclusivamente por
pessoas fisicas de baixa renda.

CAPiTULO X
DAS PROIBICOES E INFRACOES
Art. 87. Qualquer viola9ao das disposi90es presentes nesta Lei e a
imposi9ao de penalidades competem aos órgaos municipais com competencia
fiscalizadora para as atividades objeto desta Lei.
Parágrafo unico.

O pagamento da multa nao elide a irregularidade,

ficando o infrator obrigado a regularizar a situa9ao e a reparar os danos
causados que estiverem em desacordo com as disposi90es contidas nesta Lei.
Art. 88. As infra90es a esta Lei serao notificadas e uma via da
notifica980 será entregue ao infrator mediante recibo ou por meio de Aviso de

Recebimento (AR).
Parágrafo unico. Se o infrator se recusar a receber a notifica9ao, tal
fato será certificado no documento.
Art.

89.

Para

o

exercicio

do

contraditório

e

ampla

defesa,

è

assegurado ao infrator o direito de recorrer no prazo de 10 dias contados do

recebimento da notifica9ao.
Art. 90. Ficam proibidas as seguintes formas de disposi9ao final de
rejeitos, que nao sac formas de disposi9ao final ambientalmente adequada:
I - lan9amento nos corpos hidricos e no solo, de modo a causar
danos ao meio ambiente, à saude publica e à seguran9a;

II

-

equipamentos,

queima
nao

a

cèu

aberto

ou

em

recipientes,

Iicenciados para esta finalidade

pelo

instala90es

órgao ambiental
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competente;

111 - outras formas vedadas pela

lеgislауэо federal,

estadual е

municipal, Ьет сото normas tecnicas.
Art. 91.

Ficam proibidas, nas areas de disроsiуЭО final de rejeitos,

as seguintes atividades:
I - саtауэо ет qualquer hip6tese;

11 - fiхауэо de hаЫtаубеs temporarias ou permanentes;
111 - transito de pessoas sem previa аutогizауэо;
IV - outras atividades que venham а ser definidas pelo poder pubIico
municipal.
Art.

parcialmente,

93.

А

пэо

sujeitara

о

obseгvancia

infrator,

sem

ао

disposto

prejuizo

das

nesta

Lei,

demais

total

ou

penalidades

aplicaveis, ао que segue:
I - multa simples elou diaria а ser estabelecida de acordo сот а

iпfгауэо cometida, contada а paгtjг da поtifiсауэо do infrator;
11 - Саssауэо das licenyas elou alvaras de funcionamento.
Paragrafo (јпјсо. Sегэо punidas сот multas simples as seguintes

iпfгаубеs:
dероsiуЭО,

а

геаlizауэо,

пэо

геmоуэо, transpoгte,

autorizada,

de

atividade

есопбmiса

de

armazenamento, vаlогizауэо, tratamento е

еlimiпауэо dos residuos s61idos - multa de dez а cinqOenta vezes а Unidade

Fiscal do Municipio (UFM);
11 - despejo irregular de residuos s6lidos, Ьет сото sua соlосауэо
fora dos dias е horarios da coleta seletiva ou ет acondicionamento inadequado
- multa de uma а сјпсо vezes а UFM;

111 - utilizауэо de equipamentos de acondicionamento, dероsiуЭО е
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coleta não autorizados ou fora dos padrões determinados, ou em capacidade
não suficiente em função da produção de resíduos sólidos - multa de uma a
cinco vezes a UFM;

IV - utilização de equipamentos em más condições de higiene e

estado de conservação - multa de uma a três vezes a UFM;
V - deposição de resíduos sólidos urbanos diferentes daqueles a

que destina os equipamentos de acondicionamento e deposição - multa de
uma a duas vezes a UFM;

VI - destruir, provocar danos e afixar cartazes ou publicidade em
recipientes destinados à deposição de resíduos sólidos urbanos - multa de
uma

a

cinco

vezes

a

UFM,

além

do

pagamento

de

sua

reparação

ou

substituição;
VII - permanência dos recipientes de deposição de resíduos sólidos
urbanos, na via pública, fora dos horários fixados para tal feito - multa de uma
a cinco vezes a UFM;

VIII - destruir ou danificar o mobiliário urbano - multa de uma a
cinco vezes a UFM;
IX - lançar qualquer resíduo sólido nas sarjetas e sumidouros 
multa de duas a dez vezes a UFM;

X - poluir a via pública com dejetos, nomeadamente de animais 
multa de uma a cinco vezes a UFM;
XI

- despejar a

carga

de

veículos,

total

ou

parcialmente,

com

preJulzo para a limpeza publica, sem efetuar a limpeza dos resíduos daí
resultante - multa de duas a dez vezes a UFM;
XII - não proceder à limpeza de todos os resíduos provenientes de
obras que afetem o asseio das vias e outros espaços públicos - multa de duas
a dez vezes a UFM;

XIII

-

violação

de

outros

dispositivos

desta

lei

que

não
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expressamente acima mencionados - multa de uma a dez vezes a UFM;

Paragrafo unico. As multas serao agravadas para 0 dobro por cada
reincide!ncia.

Art. 94. A agao ou omissao das pessoas fisicas ou juridicas que
importem inobservancia aos preceitos desta Lei e seus regulamentos sujeitam

05 infratores as sang6es previstas na legislagao de posturas, ambiental, de uso
e ocupagao do solo e especificas sobre residuos, alE3m das demais aplicaveis,
e, em especial, as dispostas na Lei Federal nO 9.605/1998.

CAPiTULO XI
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSIT6RIAS
Art. 95. Todos 05 geradores, transportadores, receptores e 6rgaos

publicos competentes deverao se enquadrar nos dispositivos desta Lei, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicagao.

Art. 96. Esta Lei entrara em vigor no prazo de 90 (noventa) dias de
sua publicagao.
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ACÖE5 PROP05TA5

Logistica Reversa
o

Municfpio

de

Le6polis,

atravès

do

departamento

de

Meio

Ambiente, realizou uma pesquisa com 0 objetivo de buscar solu<;öes acessiveis
aos distribuidores do ponto de vista econömico, social e ambiental com base no
Art.33.

Sao
implementar

obrigados
sistemas

a

de

estruturar

logistica

e

reversa,

mediante retomo dos produtos ap6s 0 uso pelo
consumidor,

publico
residuos

de

de forma independente do servir:;o

limpeza

s6lidos,

urbana

os

e

de

fabricantes,

manejo

dos

importadores,

distribuidores e comerciantes de:
1

-

agrot6xicos,

seus

residuos

e

embalagens,

assim como outros produtos cuja

embalagem,

ap6s

0

uso,

constitua

residuo

perigoso observado as regras de gerenciamento
de

residuos

regulamento,

perigosos
em

previstas

normas

em

estabelecidas

lei

ou

pelos

6rgaos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em
normas tecnicas;
11 - pilhas e baterias;

111 - pneus;

IV - 61eos lubrificantes, seus residuos e
embalagens;

V - lâmpadas f1uorescentes, de vapor
de s6dio e mercurio e de luz mista;
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J.

I

VI - produtos eletroeletrânicos e seus
componentes.

9

10

Na

forma

do

disposto

em

regulamento ou em acordos setoriais e termos de

compromisso firmados entre o poder publico e o
setor empresarial, os sistemas previstos no caput
serao estendidos a produtos comercializados em

embalagens plasticas, metalicas ou de vidro, e
aos

demais

produtos

considerando,

e

prioritariamente,

embalagens,
o

grau

e

a

extensao do impacto a saude publica e ao meio

ambiente dos residuos gerados.
9

20

A

definir;ao

dos

produtos

e

embalagens a que se refere o 9 10 considerara a
viabilidade
re versa,

tecnica

bem

como

e

econâmica

o

grau

e

a

da

logistica

extensao

do

impacto a saude publica e ao meio ambiente dos
residuos gerados.

Ari. 56. A logistica reversa relativa aos
produtos de que tratam os incisos V e VI do caput

do ari. 33 sera implementada progressivamente
segundo

cronograma

estabelecido

em

regulamento.

Projeto "AMIGO DA ĂGUA"
Apresentaăo e objetivos:
Visando propar uma alternativa eficaz para atender a Lei Federal n°

12.305/10, a ASSOC/ACĂO FUKUOKA INSTITUTO de Estudos, Pesquisas e
Soluc;6es Ambientais, Tecnal6gicas, Gestăo e Educac;ăa Ambiental, Sociais e
Culturais, ONG sem fins lucrativos, fundada em 1° de janeiro de 1985, CNPJ
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81.190.10010001-20, com Licenya de Operayao. junto ao IAP para Coleta,
Armazenamento Temporario e Transporte de Residuos Perigosos n° 21157,
com validade ate 2016, com Cadastro Tecnico Federal - IBAMA n° 5324173,

propoe a adesao e participayao da ASSOCIAc;AO COMERCIAL e dos

ASSOCIAOOS no Clube Amigo da Agua e no Programa: ECO L1XO ZERO.
Projeto:

JOGUE

L1MPO.

NAo

POLUA

E

NAo

CONTAMINE

0

MEIO

AMBIENTE, a exemplo da ACISI (Ivaipora) e ACEJAN (Jandaia do Sul em
tramitayao).

Coordenado,

administrado

e

executado

pela

ASSOCIAc;Ao

FUKUOKA INSTITUTO, 0 Clube Amigo da Agua e 0 Programa 1 Projeto, tem
como objetivos a implantayao e execuyao de um sistema de coleta e destino

ambientalmente correto (reciclagem, reaproveitamento e tratamento) dos 14
(quatorze)

piores

residuos

urbanos,

considerados

Perigosos,

T6xicos

e

Especiais, como : 01 - Lampadas (fluorescentes tubulares e compactas,
vapor

de

mercurio,

vapor

de

s6dio,

vapores

metalicos,

mista

e

incandescentes); 02 - Pilhas; 03 - Baterias de Celulares; 04 - Baterias
Veiculares; 05 - Reatores de Luminarias Eletronicos; 06 - Medicamentos

Vencidos; 07 - Bitucas Cigarro; 08 - 61eo de Fritura; 09 - Eletronicos e
Informatica; 10 - Latas de Tintas e Solventes; 11 - Chapas Raio X; 12 
Isopor; 13 - Banneres e Faixas de Lona; 14 - Vidros.
Preocupac;oes e soluc;oes:

o Clube Amigo da Agua e 0 Programa IProjeto, tem como
preocupayao

principal

0

ENVENENAMENTO

OE

NOSSAS AGUAS

por

METAIS PESADOS, SUBSTANCIAS QUIMICAS e TOXINAS e, desde 2009

vem

sendo

condominios

adotado
e

por diversas

prefeituras

empresas,

municipais,

que,

shopping,

hoteis,

"declararam"

hospitais,

GUERRA

SEM

TREGUA EM PR6L 00 MEIO AMBIENTE, porque ap6s a segunda fase da
Revoluyao Industrial, ha mais de 150 anos, esses problemas vem ocorrendo.

A AGUA e 0 AR sao os dois principais

recursos

naturais

imprescindiveis para ter-se VIOA no PLANETA TERRA. Ao descartarmos os

Rua Elias Cecflio, 180 - centro -Ibaiti - Parana - CEP 84900-000 e-mail: contato@kukaambiental.com.br
site www.kukaambiental.com.brITEL. (43) 3546-1095



Consultoria, Assessoria em Projetos de Meio Ambiente е
Licenciamento Ambiental

KUKA

Arтlblerltr

piores

residuos

uгbanos,

ja

citados;

по

MEIO

AMBIENTE

estamos

comprometendo а QUALIDADE ОЕ NOSSAS AGUAS е, natuгalmente а VIDA
das gега9беs atuais е futuгas, dos animais, da flora е fauna aquatica / terrestre,
entre outгos recuгsos natuгais.

Е сопdi9ЭО рага а existencia do Clube Amigo da Agua е do
Pгograma / Projeto, que dos 14 (quatorze) residuos objeto, nada seja enterrado
nos Aterгos Sanitarios ou Liхбеs. Todos os Residuos coletados devem ser
Reciclados, ou Reaproveitados, ou по maximo incinerados (caso unico que sэо
os Medicamentos Vencidos).

А ASSOCIACAO COMERCIAL е os ASSOCIADOS,

сот esta

аdеsэо passam а integrar о Clube Amigo da Agua е о Programa / Projeto, рог
adotarem politicas е praticas de destino coггeto рага os residuos uгbanos

PERIGOSOS, T6xICOS Е ESPECIAIS, atendendo а Lei Federal по 12.305/10.
Ap6s assinatura do Тегто de Аdеsэо е Рагtiсiра9ЭО - ТАР, pela

ASSOCIACAO COMERCIAL, os ASSOCIADOS, гесеЬегэо Ceгtificados do

Clube Amigo da Agua, serie Bronze, сото empresa "AMIGA ОА AGUA" е,
роdегэо сот total liberdade utilizar сото Marketing Ambiental, рог estarem

apoiando um trabalho voltado рага а QUALIDADE ОЕ NOSSAS AGUAS е da
VIDA; das demais quеstбеs ambientais; da saude humana; animal; flora е

fauna aquatica / terrestre; рага outros recuгsos natuгais е, especialmente, рага

а

difusэо

da

CONSCINCIA

AMBIENTAL

PLANETARIA

е

do

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAvEL.
Investimentos е responsabilidades:

Cada

associado

da

ASSOCIACAO

COMERCIAL

fara

uma

сопtгiЬui9ЭО financeira inicial рага iпsсгi9ЭО по Clube Amigo da Agua е по
Programa / Projeto, е рага mапutеП9ЭО do Clube Amigo da Agua е do
Programa / Projeto, cada associado contribuira de forma mensal um valor fixo
conforme

а

saida

(vепdа/distгiЬui9ЭО)

dos

residuos.

Esses

valores

sегэо

recebidos pela ASSOCIACAO COMERCIAL que repassara а ASSOCIACAo
FUKUOКA INSTITUTO.

Rua Elias Cecilio, 180 - centro - Ibaiti - Parana - СЕР 84900-000 e-mail: contato@kukaambiental.com.br

site www.kukaambiental.com.brITEL. (43) 3546-1095



Consultoria, Assessoria em Projetos de Meio Ambiente e
Licenciamento Ambiental

KUKA

Arnbiental

Toda

logfstica de coleta

e destino ambientalmente

correto dos

resfduos tem a responsabilidade, coordena9ā0 e execu9ā0 da ASSOCIACĀO
FUKUOKA INSTITUTO. Ao tinai de cada mes a ASSOCIACĀO FUKUOKA
INSTITUTO emitira o CDR - Certificado de Coleta e Destino Ambientalmente

Correto dos Resfduos Perigosos, T6xicos e Especiais, com a seguran9a de ter
se atendido a Lei Federal e o cuidado com o MEIO AMBIENTE.

Vigencia do Termo:
o prazo de vigencia do Termo de Adesāo e Participa9ā0 - TAP,
depois de firmado e por prazo indeterminado, sendo facultativo a qualquer das
partes

darem

independente

o
de

Termo

por tindo

motivo,

e

mediante

rescindido,

aviso

a

qualquer

por escrito

a

momento

outra

parte,

e

com

antecedencia mfnima de 60 (sessenta) dias, nāo cabendo a parte denunciante

qualquer tipo de 6nus ou pagamento de indeniza9ā0, desde que respeitado o
aviso

previo.

Durante

o

prazo

da

renuncia

permanecerāo

em

vigor

as

obriga9ōes contratuais. Isso nāo e uma presta9ā0 de servi90 pois a Fukuoka e
uma ONG sem fins lucrativos, o projeto tem cunho educacional, ambiental e
social.

o municfpio fara a adesāo ao projeto, atraves de processo licitat6rio
para destinar corretamente os resfduos objetos deste projeto, que e gerado

peia estrutura da Prefeitura (sede, escolas municipais, espa90s publicos e etc).
Galpāo do Pneu

o
Ambiente

e

Municipio
o

de

Ministerio

Le6polis,
Publico,

atraves

farāo

a

do

Departamento

convoca9āo

a

de

Meio

RECICLANIP,

Associa9ā0 de Importadores e Fabricantes de Pneus, os borracheiros, auto
center's, bicicletarias, comerciantes de pneus de motos e demais comerciantes
de pneus, com intuito de que seja criada uma associa9ā0.
Esta associa9ā0 apos formada devera assinar um TAC - Termo de
Ajustamento de Conduta, que norteara as a9ōes propostas, incluindo neste
custeio do aluguel de um galpāo para armazenamento temporario de pneus.
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Ap6s esta organizayao, o Departamento de Meio Ambiente e o

Ministèrio Publico notificara para que uma vez por mes seja acionada a
RECICLANIP, Associayao de Importadores e Fabricantes de Pneus, para que

seja feita a coleta deste residuo para a sua devida destinayao.

COLETA SELETIVA POR TIPOLOGIAS
o

Municipio

de

Le6polis,

atravès

do

Departamento

de

Meio

Ambiente aperfeiyoara a coleta de residuos existente implantando a coleta
seletiva por tipologias, sende Reciclaveis, organicos e rejeitos, este ultimo è
com base na Lei Federal nO.12.305/1 O, definido no Art.30.
XV - rejeitos: res/duos s6lidos que,

depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento

e

tecnol6gicos

recuperayao

dispon/veis

e

por

processos

economicamente

vitJveis, nao apresentem outra possibilidade que

nao a disposiyao final ambientalmente adequada.

A implantaao acontecera em tres etapas:

1° - Etapa
Definindo-se os dias e horarios de coleta. Ap6s este processo serao
elaboradas peyas publicitarias, definindo o folder, o ima de geladeira, as cores
das embalagens e o audio a ser veiculado em carros de som e em radios da

regiao, alèm de releases para os jornais locais e internet.

2° - Etapa
A mobilizayao e o treinamento para agentes multiplicadores, c1ubes

de serviyos, e sociedade em geral, serao feitas atravès de palestras pontuais.

A distribuiyao dos materiais (folder, imas e saquinhos de 100 litros verdes, 20
litros

marrons)

se

dara

em

data

prè-fixada,

e

o

treinamento

da

equipe
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operacional será realizado concomitantemente ao processo de implanta98o.

3° - Etapa
A organiza980 dos catadores em associa96es ou cooperativas e sua

inser980 no processo è obrigatório coma define o Art. 18 em seu 9 10, item II.
"II - implantarem a coleta seletiva com

a participagao de cooperativas ou outras formas
de

associagao

de

catadores

de

materiais

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas
fisicas de baixa renda"

E importante lembrar que havendo catadores, os mesmos devem ser
vistos coma parceiros no processo, e podem,

com o devido treinamento,

prestar urn servi90 de qualidade ao municipio. Após serem
treinados,

o

Municipio

de

Leópolis,

atravès

Ambiente,

fará sua inser980 no processo,

do

legalizados e

Departamento

de

Meio

de maneira gradativa atè que

apresentem urn servi90 de qualidade, do ponto de vista tècnico atendendo
assim ao termo de referencia a ser definido.
Pela massa de residuos rejeitos já apontados neste documento, è

viável que seja instalado na área onde è hoje operado o aterro, uma Área de
Transbordo Temporário (An), mesmo antes do encerramento do aterro.
Apos a coleta de rejeitos, os residuos seriam enviados para a An,
que terá disposto uma ca9amba tipo roll-on-off , que após completar sua carga,
a cada quinze dias, será feito o transpordo atè o aterro próprio, consorciado ou
particular, coma exige a Lei, destinando ao aterramento somente os rejeitos

coletados na nova modalidade de coleta.
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Sistema de Transbordo temporario Roll-on-off.

Mobiliario Urbano
о Depaгtamento de Мејо Ambiente do Municipio de Le6polis fara о
levantamento de areas de тајог тоviтепtщ:ао de pessoas рага que tenha

dados

рага

que

sejam

adquiridas

lixeiras,

que

tenham

as

seguintes

caracteristicas tecnicas:

-Confeccionado ет material resistente а intemperies, vandalismo е а
choques;
-Que

sejam

obedecidas

as

tipologias,

сот

compaгtimentos

separados рага rejeitos (cinza), organicos (таггот) е reciclaveis (verde);
-Que tenham imprimido ет seu согро о Brasao do Municipio de
Le6polis;
-Que sejam

instaladas

respeitando-se

по тјпјто 50 metros de

distancia uma da outra.
Residuos verdes de podas, jardinagens е volumosos.

Os

residuos

oriundos dos

seгvios

de

poda

е jardinagem

de

pequenos geradores deverao ser encaminhados ао aterro municipal que tera
uma estrutuгa сот а seguinte configuгaao:
Equipamento:

Triturador m6vel/fixo;
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Sistema de trituração de resíduos verdes.
Recursos Materiais:
- Fonte de energia/tração;
-Manutenção do Equipamento;
-02 mini motoserras;

-01 moto serra médio porte;
-03 facões;

-03 foices;
-03 Conjunto de EPI (calça, camisa, botas, protetor auricular, luvas
de raspa de couro, óculos proteção);
- Treinamento
Recursos Humanos:

Serão necessários 02 (duas) pessoas para a triagem do material no
Pátio de triagem, e 01 (uma) pessoa para a alimentação do equipamento.

o pátio de operação da trituração dos resíduos verdes deverá:
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-Ser cascalhados para ser possivel a operaao mesmo em dias de
chuva;

-0 equipamento devera estar em abrigo coberto e devidamente
isolado para que nao oferea risco aos operadores;
-A equipe de operarao devera ser devidamente treinada a utilizar os
equipamentos de segurana individual;

A operaao do sistema podera ser feito com pessoal pr6prio, por
empresa contratada via processo licitat6rio e ainda repassado aos catadores

devidamente legalizados sem a necessidade de licitaao.
o produto final resultado do processo, devera ser usado como

substrato no processo de compostagem dos residuos organicos coletados no
municipio, ajudando no controle de odores caracteristicos do processo.
Ja 0 produto final resultado do processo de trituraao dos residuos
volumosos (moveis velhos), devera ser comercializado como biomassa para
empresas que utilizam processos industrias com caldeiras.
Residuos da Construc;ao Civil para Pequenos Geradores
Os residuos da construao civil oriundos de pequenos geradores
deverao ser encaminhados ao aterro municipal que tera uma estrutura com a

seguinte configuraao:
Equipamento:

Triturador fixo;
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Sistema de Conjunto de Trituradores de RCC.

Sistema de Conjunto de Trituradores de RCC.

Sistema de Conjunto de Trituradores de RCC.
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- 01 maquina modelo Pa;
- 01 caminhao Basculante;

Recursos Materiais:
- Fonte de energia;

-Manutenc;ao do Equipamento;
-03 pas manuais;
-03 Conjuntos de

EPI

(capacete,

calc;a,

camisa,

botas,

protetor

auricular, luvas de raspa de couro, 6culos protec;ao).

- Treinamento
Recursos Humanos:
Serao necessarios 03 (tres) pessoas para a triagem do material no
Patio de triagem e alimentac;ao do equipamento.

o patio de operacăo da trituracăo dos residuos da construcăo
civil devera:
-Ser cascalhados para ser possivel a operac;ao mesmo em dias de

chuva;
-o equipamento devera estar em abrigo coberto e devidamente
isolado para que nao oferec;a risca aos operadores;
-A equipe de operac;ao devera ser devidamente treinada a utilizar os
equipamentos de seguranc;a individual;

A operac;ao do sistema podera ser feito com pessoal proprlO, por

empresa contratada via processo licitat6rio e ainda repassado aos catadores
devidamente legalizados sem a necessidade de licitac;ao.

o produto final resultado do processo de triturac;ao (brita e areia),

devera ser usado prioritariamente no cascalhamento de estradas rurais, ser
usado em obras do municio nao estruturais (alvenaria massa de assentamento
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de tijolo, calc;amento, contra piso, fabricaC;8o de blocos, paver e etc), e ainda
podera ser comercializado.

PRAD -Plano de Recuperac;ao de Area Degradada
o

Municipio de

Le6polis

procedera

a

cOnfeCC;80 do Termo de

Referemcia para que desta forma seja balizada as normas tecnicas as quais
S80 imprescindiveis para a elaboraC;80 do PRAD -Plano de Recuperac;ao de

Area Degradada da area do aterro atualmente desativado e area de despejo
irregular de RCC, poda e volumosos;

Tal termo devera ser baseado na RESOLUCAo CEMA nO 086, de 02
de abril de 2013, como descrito abaixo:
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TERMO

ОЕ

REFERENCIA

ENCERRAMENTO

Е

PARA

ELABORACAO

RECUPERACAO

AMBIENTAL

ОО

PLANO

ОЕ

AREA

ОЕ

ОА

DISPOSICAO FINAL ОЕ RESIDUOS S6LIDOS.

1. Caracterizaao da Area:
- localizaf;80
- vias de acesso

- vias internas
- limite da агеа do aterro
- distancia do centro urbano

- localizaf;80 е агеа ocupada pelas celulas ou trincheiras
- instalaf;oes de apoio
- levantamento planialtimetrico

- caracterizaf;80 geol6gica е hidrogeol6gica
- caracterizaf;80 climatica (сот balanf;o hidrico)

2. Caracterizaao do Entorno:
- atividades do entorno
- uso е ocupa<;ao do 5010

- corpos hidricos
- pOf;oS de captaf;80 de agua

3. Hist6rico da area:

3.1. Evoluao da area:
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- hist6rico do Iicenciamento ambiental (Iicenc;as obtidas), possiveis
autos de infrac;āo, termos de compromisso, termos de ajustamento de conduta,
etc. (anexar todos os documentos existentes)
- tempo de operac;āo da area de disposic;āo tinai
- seqOemcia de preenchimento e ocupac;āo da area do aterro
- estimativa do volume aterrado (por celula/trincheira, e total)
3.2. Tipos de residuos depositados:

- c1assiticac;āo
- origem

3.3. Resultados obtidos em estudos e levantamentos anteriores:

4. Diagn6stico Ambiental da area:
4.1. Analises Quimicas
- levantamento dos resultados obtidos ao longo da operac;āo da area

- indicac;āo dos parametros cujos valores obtidos estavam ou ainda
estāo acima dos Iimites de intervenc;āo;

- apresentar como anexo os laudos laboratoriais
4.2. Indicac;āo de possiveis pontos de contaminayāo

- apresentac;āo das plumas de contaminac;āo de solo e agua
- descrever os tipos de contaminac;āo, detalhando os parametros

que excederam os limites de intervenc;āo
5. Projeto de Encerramento do Aterro Sanitario:
o projeto deve conter o memorial descritivo das propostas para os

processos e encerramento e recuperac;āo ambiental da area de disposic;āo de
residuos

s61idos,

contendo

orientac;ōes

para

execuc;āo

dos

servic;os

de

continamento da massa de residuos, estabilidade dos taludes, drenagem das
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aguas pluviais, drenagem dos gases, drenagem e tratamento do chorume,
cobertura vegetal e isolamento da area.

5.1. Descric;ao dos metodos e as etapas a serem seguidas no
fechamento total ou parcial do aterro.

5.2. Detalhar o sistema de cobertura final, de forma a minimizar
a infiltrac;ao e agua na celula ou trincheira.
5.3. Detalhamento do sistema de isolamento da area:

- detalhar a atual estrutura de isolamento
- descrever as ayoes de melhoria necessarias
5.4. Estabilidade dos taludes:
- parametros geotecnicos

- fator de seguranya
- analises de estabilidade
- propostas para reconformay8o dos taludes
5.5. Sistema de drenagem:
- descriy80 do sistema de drenagem de aguas pluviais
- descriy80 do sistema de drenagem de chorume
- descriy80 do sistema de drenagem de gas
- analisar o sistema atual de drenagem, detalhando seu estado de
conservay8o, manuteny80 e eficacia, apontando possiveis falhas, rachaduras e
vazamentos;

- estimar a quantidade gerada de gas, chorume e precipitay80 de
projeto, e propor o nova dimensionamento caso o atual n80 seja suficiente de
acordo com a demanda de drenagem

5.6. Sistema de Tratamento do chorume
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- descric;áo do sistema de tratamento do chorume
- avaliac;áo da eficácia do sistema de tratamento
- possiveis propostas de melhoria
s. 7.

Detalhamento

de

outras

propostas

e

medidas

de

encerramento e recuperaao ambiental da área
6. Monitoramento ambiental:
Propostas de monitoramento ambiental da área de disposic;áo final

de residuos e
ac;6es de manutenc;áo estrutural

6.1. Monitoramento geotecnico
6.2. Monitoramento das águas subterraneas
6.3. Monitoramento do solo
6.4. Monitoramento do chorume

6.S. Monitoramento do gás
6.S. Manutenao estrutural:
- Manutenc;áo dos sistemas de drenagem
- Manutenc;áo do sistema de monitoramento
- Manutenc;áo do sistema de tratamento de efluente
- Manutenc;ao de cercas e port6es

- Manutenc;áo de paisagismo

7. Uso futuro da área:
7.1. Levantamento do potencial de geraao de biogás

7.2. Possiveis usos do biogás
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7 .3. Instalaao de sistema para monitorar а geraao de gases
7.4. Planos de usos futuros da area
7 .5. Recomposiao vegetal е paisagismo

8. Cronograma de encerramento е recuperaao da area
9. Estimativa de Custos
10. Desenhos - anexos:
а) агеа do aterro

Ь) iпdiсщ:эо das areas de disроsiуЭО dos residuos s6lidos
с)

гергеsепtауэо da осuрауэо da агеа ао longo do tempo de

орегауэо

d) sistema de drenagem superficial е subsuperficial

е) sistema de dгenagem de gases
f) sistema de tratamento do percolado
g) гергеsепtауэо do aterro concluido

Ь) coгtes
с) detalhes impoгtantes.

11. ART - Апоtауэо de Responsabilidade tecnica do responsavel

pelo plano de encerramento е гесuрегауэо ambiental, е do responsavel рог
implementar о plano.
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LISTA COM A IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

POSSIVEIS GRANDES GERADORES DO MUNiCípIO DE LEÓPOLlS

Inscrição municipal: 31

Razão social: ESTEVAO & OLIVEIRA LTDA - JOAO ESTEVAO OLIVEIRA
Cn:75388868000100
Endereço: AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 336, CENTRO

Área utilizada: 50,00

Início atividade: 01/12/1975
Atividades
CNAE 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios
Inscrição municipal: 70
Razão social: LYDIONETE C.DE CARVALHO

Cn:78542461000183
Nome fantasia: REPRESENTACAO SAO MALAQUIAS
Endereço: RUA RENATO TICOULART, 876, CENTRO

Área utilizada: 50,00

Início atividade: 02/01/1969

Atividades
CNAE
4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas
Inscrição municipal: 81
Razão social: REINALDO VERGINELLI

Cn:79136222000196
Nome fantasia: BAR SANTA LUZIA
Endereço: R RENATO TICOULART, 744, CENTRO

Área utilizada: 50,00

Início atividade: 21/03/1986
Atividades
CNAE 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas

Inscrição municipal: 143

Razão social: CARLOS A. DOS & CIA LTOA -ME
Cn:78582269000110
Nome fantasia: LOTERICA LEOPOLlS
Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 470, CENTRO

Área utilizada: 50,00

Início atividade: 21/12/1984
Atividades CNAE 8299-7/06 Casas lotéricas .
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Inscriy80 municipal: 221

Raz80 social: HELENA VILAS BOAS
Cn:79559860000110
Nome fantasia: BAR BAIUCA
Endereyo: AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 583, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 02/09/1986
Atividades CNAE

5611-2/03 Lanchonetes, casas de cha, de sucos e similares
Inscriy80 municipal: 306

Raz80 social: ANTONIO NOVAIS & CIA LTDA
Cn:82492729000197
Nome fantasia: BAR NOVAIS
Endereyo: R GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, SN°, DISTRITO DE

JANDINOPOLlS Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 29/04/1991
Atividades CNAE

4723-7/00 Comercio varejista de bebidas

Inscriy80 municipal: 324

Raz80 social: ORTIZFER/ ORTIZ FERRAGENS LTDA

Cn:85476083000142
Nome fantasia:
Endereyo: RUA RUI BARBOSA, 150, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 19/08/1992
Atividades CNAE

4744-0/01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas
3319-8/00 Manutenyao e reparayao de equipamentos e produtos nao
especificados anteriormente

Inscriy80 municipal: 327
Raz80 social: NEIVA BATISTA FRANCO/LOJA NN
Cn:95369658000181

Nome fantasia: LOJA N N
Endereyo: AV MUNHOZ DA ROCHA, 349, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 16/10/1992
Atividades CNAE

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acess6rios
Inscriy80 municipal: 354

Raz80 social: LATICINIOS FLORESTA LTDA
Cn:86981669000127
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Nome fantasia: LEITE DUCAMPO
Enderec;o: FAZENDA FLORESTA

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 05/05/1994

Atividades CNAE 1051-1/00 Preparac;ao do leite 4631-1/00 Comèrcio
atacadista de leite e laticinios

Inscric;ao municipal: 392
Razao social: GERALDO ALVES DE BRITO BAR - ME
Cn:01540080000130

Enderec;o: RUA OSWALDO CRUZ, 194, CONJUNTO UNIÀO
Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 01/11/1996
Atividades CNAE 4723-7/00 Comèrcio varejista de bebidas

Inscric;ao municipal: 393
Razao social: SERCEL- COMERCIO DE GENEROS ALlMENTICIOS LTDA
Cn:01655881000141
Nome fantasia: SUPERMERCADO CONFIANCA
Enderec;o: RUA VEREADOR JULlO DA SILVA, 30, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 25/02/1997

Atividades CNAE
4712-1/00 Comèrcio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimenticios
Inscric;ao municipal: 395
Razao social: WILLlAN AQUINO OLlVEIRA

Cnpj: 00748403000113 Enderec;o: RUA OSWALDO CRUZ, SN°, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 07/05/1997
Atividades CNAE

4712-1/00 Comèrcio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimenticios

Inscric;ao municipal: 1176

Razao social: L1L1AN MARIA VALERIO BARBOZA LEOPOLlS - ME
Cn:02017628000125
Nome fantasia: REI DA PURURUCA LEOPOLlS
Enderec;o: ESTRADA MUNICIPAL IJ 502

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 14/08/1997

Situac;ao atual: Ativa
Data situac;ao atual: 08/04/2013

Atividades CNAE
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1099-6/99 Fabricac;ăo de outros produtos alimenticios năo especificados
anteriormente
Inscric;ăo municipal: 1205

Razăo social: JOSE CARLOS MENDES - LEOPOLIS
Cn:02427200000150
Enderec;o: RUA MANOEL RIBAS, 204, CENTRO

Area utilizada: 50,00 Inicio
atividade: 05/01/1999
Atividades CNAE

4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimenticios
Inscric;ăo municipal: 1240

Razăo social: MARIA ROZA ALMEIDA LEOPOLIS/AGROP. EMER
Cn:04089093000123
Nome fantasia:

Enderec;o: JOSE NORBERTO ANTUNES, 15, CONJUNTO MORADA DO SOL
Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 30/10/2000
Atividades CNAE

4784-9/00 Comercio varejista de gas liquefeito de petr61eo (GLP)
Inscric;ăo municipal: 1242

Razăo social: VILELA, VILELA & CIA. LTDA
Cn:78907771000901
Enderec;o: RUA GOV CAETANO MUN DA ROCHA, SN°, DISTRITO DE

JANDIN6POLIS
Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 17/01/2001
Atividades CNAE
4789-0/99 Comercio varejista de outros produtos năo especificados
anteriormente
Inscric;ăo municipal: 1285

Rază o social: L1DIO SERGIO DA SILVA - 28194020972
Cn: 13062709000163

Nome fantasia: BORRACHARIA DO NEGAO

Enderec;o: RUA TIRADENTES, 342, CONJUNTO UNIAo

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 18/02/2002
Atividades CNAE
4520-0/06 Servic;os de borracharia para veiculos automotores
Inscric;ăo municipal: 1298

Razăo social: BATERIAS DUREXCELL LTDA
Cn:05267423000196
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Endere90: RUA RENATO TICOULART, SN°, PQ INDUSTRIAL

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 25/09/2002

Atividades CNAE
2722-8/01 Fabrica980 de baterias e acumuladores para veiculos automotores
Inscri980 municipal: 1352
Raz80 social: ALEXANDRE DA SILVA JANDINOPOLlS

Cn:05489482000109
Endere90: RUA GOV BENTO MUN ROCHA NETO, SN°, DISTRITO DE

JANDIN6pOLlS
Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 16/04/2003

Atividades CNAE 4723-7/00 Comercio varejista de bebidas
Inscri980 municipal: 1354
Raz80 social: GISELE VALERIO MARTINEZ & CIA. LTDA - ME

Cn:05600179000131
Nome fantasia: FARMACIA FARMAVIDA
Endere90: AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 357, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 14/05/2003
Atividades CNAE

4771-7/01 Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipula980 de
f6rmulas
Inscri980 municipal: 1360
Raz80 social: SIDNEY DONOLA

Cn:05794674000129
Nome fantasia: BAR CENTRAL
Endere90: AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 383, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 11/08/2003
Atividades CNAE

4723-7/00 Comercio varejista de bebidas
Inscri980 municipal: 1365

Raz80 social: MARCIA MARIA DA SILVA-PANIF.C DOCE SABOR
Cn:06089317000122
Endere90: RUA VEREADOR JULlO DA SILVA, 300, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 27/02/2004

Atividades CNAE
4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominancia de revenda
Inscri980 municipal: 1377

Raz80 social: HENRIQUE KANASHIRO MAZZUCHELLI & CIA LTDA
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Сп:06538322000175

Endereyo: RUA GOV BENTO MUN ROCHA NETO, SN° OISTRITO ОЕ

JAN 01 N6pOLIS
Агеа utilizada: 50,00

Inicio atividade: 22107/2004

Situayao atual: Ativa
Oata situayao atual: 08104/2013

Atividades CNAE
4723-7100 Comercio varejista de bebidas
Inscriyao municipal: 1383
Razao social: P.I MOOOS - ARMARINHOS

Сп:07147615000194

Nome fantasia: Р. 1. ARMARINHOS
Endereyo: R. VEREAOOR JULIO ОА SILVA, 20, CENTRO

Агеа utilizada: 50,00

Inicio da atividade: 24102/2005
Atividades CNAE
4755-5102 Comercio varejista de aгtigos de armarinho
IпsсгiуЭО municipal: 1394
Razao social: C.R ОЕ JESUS FRATONI

Сп:07634469000121
Nome fantasia: CARMELITA - MOOAS
Endereyo: AVENIDA MUNHOZ ОА ROCHA, 164, CENTRO

Агеа utilizada: 50,00

Inicio atividade: 25/10/2005
Atividades CNAE

4781-4100 Comercio varejista de aгtigos do vestuario е acess6rios
Inscriyao municipal: 1405

Razao social: LEANORO JOSE VICENTE Е CIA LТОА-МЕ
Сп:08731662000143
Nome fantasia: CASA ОЕ CARNES LEANORO
Endereyo: RUA ANTONIO PEREIRA OOS SANTOS, 59, CENTRO

Агеа utilizada: 50,00 Inicio
atividade: 02104/2007

Atividades CNAE

4722-9101 Comercio varejista de caгnes - ayougues
4721-1103 Comercio varejista de laticinios е frios
4723-7100 Comercio varejista de bebidas
Inscriyao municipal: 1417

Razao social: CLEONICE CAMARGO OONOLA - RESTAURANTE
Сп:09100839000176

Nome fantasia: BAR, RESTAURANTE Е MERCEARIA
Endereyo: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 439, CENTRO
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Area utilizada: 280,00
Inicio atividade: 06/11/2007

Atividades CNAE
4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de
produtos alimenticios

56112/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
9329-8/01 Oiscotecas, danceterias, salōes de danya e similares

Inscrir;āo municipal: 1433 Razāo social: BANCO BRAOESCO
Cnpj: 60746948465778 Nome fantasia: BRAOESCO PAA LEOPOLlS - PR
Enderer;o: RUA JOAQUIM GERALOO MENOES, 25, CENTRO

Area utilizada: 54,00

Inicio atividade: 04/04/2008
Atividades CNAE
6422-1/00 Bancos multiplos, com carteira comercial

Inscrir;āo municipal: 1437

Razāo social: PIRES & SPOLĀO 1 PAOARIA E CONFEITARIA PĀO
OOURAOO

Cn:09502092000182
Nome fantasia: Enderer;o: AV. MUNHOZ OA ROCHA, 313, CENTRO

Area utilizada: 130,00

Inicio atividade: 23/04/2008

Atividades CNAE 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominancia de
revenda

Inscrir;āo municipal: 1440
Razāo social: ECO OORMENTES LTOA - ME
Cn:09621535000154
Nome fantasia: ECO MAOEIRAS
Enderer;o: RUA CIPRIANO OE OLlVEIRA, 628, JAROIM ESPERANC;A

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 17/06/2008

Atividades CNAE
4671-1/00 Comercio atacadista de madeira e produtos derivados
Inscrir;āo municipal: 1446

Razāo social: CLAUOIO PASSAGNOLO - ME

Cn:84993385000125
Nome fantasia: AUTO POSTO SEIS IRMAOS

Enderer;o: RUA TIRAOENTES, 342, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 02/01/2009
Atividades CNAE

4731-8/00 Comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores

4732-6/00 Comercio varejista de lubrificantes
4520-0106 Servir;os de borracharia para veiculos automotores
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4930-2/02 Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e
mudanyas, intermunicipal, interestadual
Inscriy80 municipal: 1458
Raz80 social: JOAQUIM SILVA NETO

Cnpj: 10829444000198 Endereyo: ESTRADA RIBEIRAO TANGARA, SN°

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 21/05/2009
Atividades CNAE
4723-7100 Comèrcio varejista de bebidas

5611-2/03 Lanchonetes, casas de cha, de sucos e similares
Inscriy80 municipal: 1466
Raz80 social: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Cn:34028316572921
Nome fantasia: ECT OR PR LEOPOLlS
Endereyo: RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, 45, CENTRO

Area utilizada: 100,00

Inicio atividade: 29/07/2009

Atividades CNAE
5310-5/01 Atividades do Correio Nacional
Inscriy80 municipal: 1476

Raz80 social: R.O.DOS SANTOS & CIA LTDA
Cn: 11624064000180
Nome fantasia: FARMACIA NOSSA SENHORA
Endereyo: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 470, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 05/03/2010

Atividades CNAE
4771-7101 Comèrcio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulay80 de

f6rmulas
4772-5/00 Comèrcio varejista de cosmèticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Inscriy80 municipal: 1477
Razao social: ISABEL CRISTINA PIEDADE DA HORA BAR

Cn: 11547209000196
Endereyo: RUA GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA, SN°,

DISTRITO DE JANDINÒPOLlS
Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 05/04/2010
Atividades CNAE

4723-7100 Comèrcio varejista de bebidas

Inscriy80 municipal: 1480 Raz80 social: EBER PEREIRA 02523536927
Cn: 12068285000181
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Endereyo: SITIO SANTA CRUZ

Area utilizada: 80,00

Inicio atividade: 14/06/2010
Atividades CNAE

4520-0/01 Serviyos de manuteny80 e reparay80 mecanica de veiculos
automotores

4520-0/02 Serviyos de lanternagem ou funilaria e pintura de veiculos
automotores

Inscriy80 municipal: 1499

RaZ80 social: MARIA APARECIDA DE PAULA 04113208905
Cnpj: 11884495000185 Endereyo: AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 73,
CENTRO

Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 10/02/2011

Atividades CNAE
5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
Inscriy80 municipal: 1500

Raz80 social: IND. E COM. DE PALMITO REAL JOANA LTDA.
Cnpj: 11221763000189
Nome fantasia: IND. E COMERCIO DE PALMITOS REAL
Endereyo: LOTE 21, GLEBA AST

Area utilizada: 200,00

Inicio atividade: 04/03/2011
Atividades CNAE

1032-5/01 Fabricay80 de conservas de palmito
Inscriy80 municipal: 1501
Raz80 social: EDIVALDO DOMICIANO CORREIA

Cn: 13343888000107
Nome fantasia:
Endereyo: AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 578, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 25/04/2011
Atividades CNAE

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4723-7/00 Comèrcio varejista de bebidas
Inscriy80 municipal: 1502

Raz80 social: ADAUTO PAULlNO

Cn: 13356674000175

Endereyo: RUA MANOEL RIBAS, 155, CONJUNTO UNIÁO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 15/03/2011
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Atividades CNAE
9602-5101 Cabeleireiros

Iпsсгi9ЗО municipal: 1503
Rаzзо social: AMAURI VICENTE BATISTA

Спрј: 13363959000133:
Endere90: RUA MANOEL RIBAS, 371, CONJUNTO BELA VISTA

Агеа utilizada: 50,00

Inicio da atividade: 06104/2011

Atividades CNAE
4520-0106 Seгvi90s de borracharia рага veiculos automotores
Iпsсгi9ЗО municipal: 1504
Rаzзо social: PAULO SERGIO PIRES 000344456902
Сп: 12719628000120

Endere90: RUA ЈОАО PROOOSSIMO NETO, 158, CENTRO

Агеа utilizada: 50,00

'пјсјо atividade: 04104/2011
Atividades CNAE
5611-2103 Lanchonetes, casas de cha, de sucos е similares

Iпsсгi9ЗО municipal: 1508 Rаzзо social: О OLIVEIRA AUTO ELETRICA - МЕ
Спрј: 14053404000158
Nome fantasia: AUTO ELETRICA OLIVEIRA
Endere90: RUA OSWALOO CRUZ, 524, CENTRO

Агеа utilizada: 50,00

Inicio atividade: 10108/2011
Atividades CNAE
4530-7103 Comercio а varejo de pe9as е acess6rios novos рага veiculos
automotores

4744-0101 Comercio varejista de ferragens е feггamentas

4753-9100 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos е
equipamentos de audio е video

Iпsсгi9ЗО municipal: 1512
Razao social: F. Ј. REIS ОА SILVA BEBIDAS - МЕ
Спрј: 14456055000115
Епdегщ:о: NOSSA SENHORA APARECIDA, 513, CENTRO

Агеа utilizada: 50,00

'пјсјо atividade: 24/11/2011

Atividades CNAE 5611-2103 Lanchonetes, casas de cha, de sucos е similares
4723-7100 Comercio varejista de bebidas
Iпsсгi9ЗО municipal: 2047
Rаzзо social RESENOE & CAVALCANTE LTOA. - МЕ

Сп: 14987519000110

Endere90: RUA VEREAOOR ANTONIO ОЕ OLIVEIRA CAMPOS, SN°,
CONJUNTO MORAOA ОО SOL 111
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Área utilizada: 100,00
Início da atividade: 08/02/2012
Atividades CNAE

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
Inscrição municipal: 2056

Razão social: ANTONIA DE MAGALHAES PASSAGNOLO TRANSPORTE
ME
Cnpj: 16594254000115

Endereço: RUA TIRADENTES, 368, CONJUNTO UNIÃO
Área utilizada: 368,52
Início atividade: 30/07/2012
Atividades CNAE
4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e

mudanças, intermunicipal, interestadual e
4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos
Inscrição municipal: 2057
Razão social: J. A. PEREIRA DOS SANTOS & CIA. LTDA - ME
Cn: 17086035000198
Nome fantasia: LUIZA SUPERMERCADO Endereço: RUA NOSSA SENHORA
APARECIDA, 438, CENTRO

Área utilizada: 560,00
Início atividade: 20/11/2012

Atividades CNAE
4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios
Inscrição municipal: 2058

Razão social: CASA DE CARNES TRADiÇÃO DE LEÓPOLlS LTDA - ME
Cnpj: 16454717000143
Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 503, CENTRO

Área utilizada: 50,00
Início atividade: 17/07/2012
Atividades CNAE

4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues
4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados

anteriormente

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas
Inscrição municipal: 2059

Razão social: ADILSON COSTA
Cnpj: 13378460000108

Endereço: RUA NOSSA SRA. APARECIDA, 339, CENTRO

Área utilizada: 50,00
Início atividade: 18/03/2011
Situação atual: Ativa
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Data situa980 atual: 04/04/2013
Atividades CNAE
4723-7/00

Comercio varejista de bebidas
Inscri980 municipal: 2060
Raz80 social: LARA MIRANDA DA SILVA 05583630914

Cnpj: 15253183000124 Endere90: RUA JOSE ANTONO RIBEIRO, 92,
CONJUNTO UNIAo Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 30/11/2012
Atividades CNAE
4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acess6rios
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Inscri980 municipal: 2063
RaZ80 social: JULIO CEZAR MIRANDA 925356669872063
Cn: 15469037000130

Endere90: RUA TIRADENTES, 296, CONJUNTO UNIAO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade:04/04/2013

Atividades CNAE C6digo: descri98o: responsavel tecnico
2542-0/00 Fabrica980 de artigos de serralheria, exceto esquadrias
3321-0/00 Instalayao de maquinas e equipamentos industriais
4520-0/02 Servi90s de lanternagem ou funilaria e pintura de veiculos
automotores

4330-4/99 Outras obras de acabamento da constru98o

2599-3/01 Servi90s de confec98o de arma96es metalicas para a constru98o
Inscri980 municipal: 2064
Raz80 social: MANOEL BUENO FILHO 50567675904
Cn: 12182593000133

Endere90: RUA SUZANO ANASTACIO DA SILVA, 256, CONJUNTO MORADO
SOL

Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 11/02/2011

Atividades CNAE 4723-7/00 Comercio varejista de bebidas
Inscri980 municipal: 2067
Raz80 social: MARCOS BALDINO DA SILVA 03018457943

Cn: 13243665000178
Endere90: ESTRADA MUNICIPAL IJ 404

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 22/02/2013

Atividades CNAE
5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

Inscri980 municipal: 2068
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Razao social: VANESSA FERNANDES 34739393824
Cn: 13625711000101

Enderec;o: RUA MANOEL RIBAS, 155, CONJUNTO UNIÂO
Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 31/05/2011

Atividades CNAE
9602-5/01 Cabeleireiros
Inscric;ao municipal: 2069
Razao social: IRAI FERNADES 87873575934

Cn: 13864868000181

Enderec;o: RUA JOAQUIM GERALDO MENDES, 26, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 25/02/2013
Atividades CNAE 9602-5/01 Cabeleireiros

Inscric;ao municipal: 2070
Razao social: ROSANGELA DA SILVA COSTA 78069114991
Cn: 13950436000193
Enderec;o: RUA GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, SN°, DISTRITO

DE JANDINÒPOLlS Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 15/07/2011
Atividades CNAE

5612-1/00 Servic;os ambulantes de alimentac;ao
4723-7/00 Comèrcio varejista de bebidas

Inscric;ao municipal: 2074
Razao social: FRATONI & LEITE LTDA - ME

Cnpj: 17516552000150 Nome fantasia: PONTO CERTO
Enderec;o: AV MUNHOZ DA ROCHA, 653, CENTRO

Area utilizada: 510,00

Inicio atividade: 06/02/2013
Atividades CNAE
4744-0/99 Comèrcio varejista de materiais de construc;ao em geral
Inscric;ao municipal: 2076
Razao social: MERCADO E SORVETERIA TONEZE LTDA - ME.

Cn:08493081000110
Nome fantasia: MINI MERCADO NOSSA SENHORA
Enderec;o: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 295, CENTRO

Area utilizada: 112,00

Inicio atividade: 09/10/2012

Atividades CNAE
4712-1/00 Comèrcio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimenticios

4722-9/01 Comèrcio varejista de carnes - ac;ougues

Rua Elias Cedlio, 180 - centro - Ibaiti - Parana - CEP 84900-000 e-mail: contato@kukaambiental.com.br

site www.kukaambiental.com.brITEL. (43) 3546-1095



Consultoria, Assessoria em Projetos de Meio Ambiente e
Licenciamento Ambiental

KUKA

4729-6/99 Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou
especializado em produtos alimenticios năo

5611-2/03 Lanchonetes, casas de châ, de sucos e similares
Inscric;ăo municipal: 2078

Rază o social: LUCIANA APARECIDA CORREIA 02479196917
Cn: 12555358000160

Enderec;o: RUA JOĂO PRODOSSIMO NETO, 178, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 26/02/2013
Atividades CNAE

9602-5/02 Atividades de estetica e outros servic;os de cuidados com a beleza
Inscric;ăo municipal: 2080
Razăo social: MARILZA CORREIA DA SILVA 59921765949

Cn: 14582317000198
Enderec;o: MANOEL RIBAS, 450, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 04/04/2013

Atividades CNAE
4723-7/00 Comercio varejista de bebidas
4729-6/99 Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou

especializado em produtos alimenticios năo
5620-1/02 Servic;os de alimentac;ăo para eventos e recepc;oes - bufe
5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
consuma domiciliar

Inscric;ăo municipal: 2082
Razăo social: LUCIA REGINA DA SILVA OLlVEIRA 04221449918
Cn: 12739481000130
Enderec;o: RUA VEREADOR JULIO DA SILVA, 20, CENTRO (Sala 02)

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 27/02/2013
Atividades CNAE
5611-2/03 Lanchonetes, casas de châ, de sucos e similares
4723-7/00 Comercio varejista de bebidas

Inscric;ăo municipal: 2085 Razăo social: A.C.A. IND. E COM. DE TINTAS LTDA
- ME
Cnpj: 17789664000184
Enderec;o: RUA FRANCISCO SILVA, 30, JARDIM ESPERAN<;A

Area utilizada: 1.656,71

Inicio atividade: 26/03/2013
Atividades CNAE
2071-1/00 Fabricac;ăo de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

4330-4/04 Servic;os de pintura de edificios em geral
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Inscriao municipal: 2088
Razao social: CICERA GOMES DA SILVA L1MA 92535216949
Cn: 17821961000160

Nome fantasia: SALAO DA CICA
Endereo: RUA MANOEL RIBAS, 133,

CONJUNTO UNIAO

Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 26/03/2013
Atividades CNAE
9602-5/02 Atividades de estetica e outros servios de cuidados com a beleza
Inscriao municipal: 2092

Razao social: JOSIANE FERREIRA 02735044955
Cnpj: 16750428000191
Endereo: RUA MARECHAL DEODORO, 304, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 20109/2012

Atividades CNAE

1412-6/01 Confecao de peas do vestuario, exceto roupas intimas e as
confeccionadas sob medida

1412-6/03 Facao de peas do vestuario, exceto roupas intimas
1412-6/02 Confecao, sob medida, de peas do vestuario, exceto roupas
intimas

Inscriao municipal: 2093
Razao social: DIONE APARECIDO BUENO 06707018906
Cn: 17798582000104
Nome fantasia: STOP CAR LAVA RAPIDO
Endereo: RUA OSWALDO CRUZ, 243, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 27/03/2013
Atividades CNAE

4520-0105 Servios de lavagem, lubrificaao e polimento de veiculos
automotores

Inscriao municipal: 2094

RaZ80 social: ELlANE MUNIZ DOS SANTOS VESTUARIO - ME
Cn: 18252489000154
Endereo: RUA OSWALDO CRUZ, 367, CENTRO

Area utilizada: 50,00

Inicio atividade: 11/06/2013
Atividades CNAE

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuario e acess6rios
4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho

4789-0/01 Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Inscriao municipal: 2096
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Razao social: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS LE6pOLIS - МЕ
Сп: 18184406000137
Nome fantasia: MOVEIS LEOPOLIS
Endere<;o: RUA MANOEL RIBAS, 296, CENTRO

Агеа utilizada: 50,00

Inicio atividade: 07106/2013

Atividades CNAE
4754-7101 Comercio varejista de m6veis

4753-9100 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos е
equipamentos de audio е video
Inscri<;ao municipal: 2097

Razao social: ROSELI FIDELIS 04625576938

Сп: 17464354000190
Nome fantasia: ROSELIMODDAS
Endere<;o: RUA ANTONIO TROMBINI, 786, CENTRO

Агеа utilizada: 50,00

Inicio atividade: 24101/2013
Atividades CNAE
1412-6101 Confec<;ao de pe<;as do vestuario, exceto roupas intimas е as

confeccionadas sob medida
9529-1/99 Repara<;ao е manuten<;ao de outros objetos е equipamentos
pessoais е domesticos пао especificados
3299-0105 Fabrica<;ao de aviamentos рага costura

Inscri<;ao municipal: 2099

Razao social: LUCAS ROBERTO VALERIO BARBOZA - EIRELI - МЕ
Сп: 18593309000106
Endere<;o: Sitio Sao Geraldo

Агеа utilizada: 120,00

Inicio atividade: 12108/2013
Atividades CNAE
1099-6/99 Fabrica<;ao de outros produtos alimenticios пао especificados
anteriormente
Inscri<;ao municipal: 2101
Razao social: JOSY FERREIRA BRAGA DЕ OLIVEIRA 22280160803

Cnpj: 18644501000176
Nome fantasia: AGROPECUARIA OLIVEIRA

Endere<;o: RUA TIRADENTES, 342, CONJUNTO UNIAo
Агеа utilizada: 50,00
Inicio atividade: 14108/2013
Atividades CNAE

4789-0104 Comercio varejista de animais vivos е de artigos е alimentos рага
animais de estima<;ao
4781-4100 Comercio varejista de artigos do vestuario е acess6rios
4771-7104 Comercio varejista de medicamentos veterinarios
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4763-6/04 Comercio varejista de artigos de ca9a, pesca e camping
Inscri9āo municipal: 2102
Razāo social: FLAVIA ROORIGUES OOS SANTOS 07236366994
Cn: 17782080000187

Endere90 RUA JOSE FERNANOES LOUREIRO, SN°, OISTRITO OE
JANOIN6pOLlS
Area utilizada: 50,00
Inicio atividade: 20103/2013

Atividades CNAE
4723-7100 Comercio varejista de bebidas
5611-2/03 Lanchonetes, casas de cha, de sucos e similares
5611-2/01 Restaurantes e similares

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
9329-8/03 Exp1ora9āo de jogos de sinuca, bilhar e similares
Inscri9āo municipal: 2106
Razāo social: MARCO ZERO MOVEIS LTOA - ME
Cn: 18573976000119

Endere90: RUA TIRAOENTES, SN°, CONJUNTO UNIAo
Area utilizada: 200,00
Inicio atividade: 30108/2013

Atividades CNAE c6digo: descri9āo: responsavel tecnico
4754-7101 Comercio varejista de m6veis
4649-4/01 Comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e
domestico

4649-4/04 Comercio atacadista de m6veis e artigos de colchoaria 4785-7/99

Comercio varejista de outros artigos usados
3101-2/00 Fabrica9āo de m6veis com predominancia de madeira

Inscri9āo municipal: 2108
Razāo social: MARLON HIOEAKI TOKUHO - ME
Cnpj: 19331366000171
Endere90: RUA VEREAOOR JULlO OA SILVA, 145, CENTRO

Area utilizada: 100,00

Inicio atividade: 05/12/2013
Atividades CNAE

5611-2/03 Lanchonetes, casas de cha, de sucos e similares
4721-1/04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
8299-7107 Salas de acesso ii internet

9329-8/04 Exp1ora9āo de jogos eletr6nicos recreativos
4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informatica
4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunica9āo
4761-0103 Comercio varejista de artigos de papelaria
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4763-6/01 Comèrcio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 Comèrcio varejista de artigos esportivos
7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrònicos
8219-9/01 Fotoc6pias

9511-8/00 ReparaC;8o e manutenC;8o de computadores e de equipamentos
perifèricos
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