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DELIBERAÇÃO NORMATIVA CODEMA  nº 06/2008

Dispõe sobre o  Licenciamento de Áreas para Recepção de Grandes 

Volumes de Resíduos da Construção Civil.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CODEMA, 

no uso das competências que lhe são auferidas pela Lei nº 7.951 de 07 de janeiro de 2004 e tendo 

em  vista  a  necessidade  de  atender  à  legislação  municipal  que  Institui  o  Sistema  de  Gestão 

Sustentável de Resíduos da Construção Civil e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

da  Construção  Civil,  conforme a  Lei  Municipal  8.321  de  26  de  outubro  de  2006  e  o  Decreto 

Municipal 8.727 de fevereiro de 2007, delibera:

Art. 1º – Fica instituído o  Licenciamento de Áreas para Recepção de Grandes Volumes, em 

atendimento ao que dispõe o inciso II do caput do artigo 16 da Lei 8.321 de 26 de outubro de 2006 , 

de todas as Áreas para Recepção de Grandes Volumes de Resíduos.

Art. 2º – O interessado em licenciar as áreas de que trata a Lei 8.321 de 26 de outubro de 2006, 

deverá obtê-la, mediante requerimento ao Departamento de Preservação Ambiental (DPA), no qual 

conste:

● endereço do local previsto para a instalação de Áreas para Recepção de Grandes Volumes;

● declaração do tipo de resíduo a ser disposto na área;

● volume de resíduos a serem dispostos na área;

● cópia  do  alvará  de  funcionamento  da(s)  empresa(s)  transportadora(s)  de  resíduos  que 

irá(ão) utilizar a área;

● planta cadastral, em escala não inferior a 1:5.000, da área a ser utilizada representando:

I. os limites da área pretendida, em coordenadas UTM datum SAD 69; 

II. demarcação de córregos e nascentes existentes na área (se houver);

III. demarcação de Áreas de Preservação Permanente conforme Lei Federal 4.771/65;

IV. demarcação de fragmentos florestais (se houver);

V. curvas de nível com espaçamento adequado;

VI. locação de pontos de referência para a área da atividade, tais como vias de circulação 

que dêem acesso à área, linhas de transmissão de energia, etc.;

VII.área total do local (em metros quadrados);

VIII. documento de propriedade ou autorização do proprietário do imóvel 

a ser utilizado na implantação da atividade.
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Art. 3º – Após a abertura do processo no DPA, a fiscalização deverá vistoriar o local verificando:

● a regularidade quanto à legislação ambiental em níveis Federal, Estadual e Municipal;

● os impactos ambientais a serem causados pela instalação.

Art. 4º – Não havendo impedimentos legais para a instalação da atividade, deverá ser entregue 

para análise do DPA:

a) Levantamento planialtimétrico da área do aterro (escala não inferior a 1:1000);

b) Planta  (escala  não  inferior  a  1:1.000)  que  apresente  a  configuração  geral  da  área 

apresentando  acessos,  sinalização,  isolamento  do  aterro,  e  sistema  de  drenagem 

superficial;

c) Projeto  geométrico  dos  taludes  a  serem  gerados,  pelo  acúmulo  de  resíduos  ou  o 

preenchimento de cavas;

d) Apresentação de memorial descritivo contendo:

I. Informações cadastrais:

●qualificação da empresa responsável pela atividade;

●qualificação do profissional responsável pelo projeto da atividade e sua habilitação junto 

ao CREA.

II. Informações sobre os resíduos a serem reservados ou dispostos na área:

●estimativa da quantidade mensal de resíduos a ser recebida;

●horários de recebimento dos resíduos e funcionamento da atividade;

● caracterização e classificação segundo as normas vigentes do(s) resíduo(s) a ser(em) 

depositado(s).

III. informações sobre o local destinado à atividade:

● caracterização e levantamento da vegetação existente na área prevista para a atividade;

● levantamento  dos  corpos  d'água,  bem  como  de  poços  e  outras  coleções  hídricas 

existentes na área;

● Informações sobre a capacidade estimada de reservação da área (previsão de vida útil 

do aterramento);

● Informações sobre o local e as condições de armazenamento temporário de resíduos 

classe “D”;

●Proposta de triagem dos resíduos recebidos; 

●Método de operação do aterro definido nas normas técnicas brasileiras;

●Planos  de  controle,  monitoramento  e   manutenção  definidos  nas  normas  técnicas 

brasileiras;
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IV. Informações  sobre  o  uso  futuro  previsto  para  área  e  proposta  de  fechamento  e 

recuperação;

V. relatório fotográfico da área que permita a visualização da área;

e) Os  projetos  e  requisitos  técnicos  acima  mencionados  deverão  ser  acompanhados  de 

Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  de  profissional  responsável  pelo 

gerenciamento ambiental da obra.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Durante a análise do processo o Departamento de Preservação Ambiental, 

se necessário, poderá solicitar a apresentação de documentações complementares.

Art. 5º - Após a apresentação e análise, de todas as documentações relacionadas no Art. 4º, será 

emitida a Licença Ambiental.

Art. 6º - O descumprimento dos termos e condicionantes da Licença Ambiental estará sujeito às 

penalidades constantes na Lei Municipal nº 8321. de 26 de outubro de 2006.

Art. 07º - Os casos omissos ou duvidosos desta deliberação normativa serão decididos pelo DPA 

em primeira instância e pelo CODEMA em segunda e última instância.

Art. 08º – Esta deliberação normativa entrará em vigor na data de sua publicação no diário oficial, 

devendo  ser  utilizada  no  acompanhamento  dos  processos  em  andamento  protocolados 

anteriormente.

Art. 09º – Esta deliberação tem validade por tempo indeterminado sendo que sua revogação e/ou 

alteração será feita através de uma nova deliberação normativa.  

Deliberada em reunião ordinária do CODEMA realizada em 29 de janeiro de 2008.

Publicada em 02 de fevereiro de 2008.

RODRIGO LUZ CARVALHO

Presidente do CODEMA
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