
COMISSÃO PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA DA UFSC 

 GT 2 – NORMATIZAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO 

Objetivo 2: Normatizar o sistema de CSS 

Objetivo 5: Institucionalizar a CSS na UFSC 



Objetivo 2: Normatizar o sistema de CSS set/16 - jul/17 

Normatizar gerenciamento de recicláveis em eventos set/16 - fev/17 

Normatizar gerenciamento de recicláveis em laboratórios  set/16 - fev/17 

Normatizar panfletagem e impressão set/16 - fev/17 

Estabelecer critérios para compras, contratações e concessões set/16 - fev/17 

Estabelecer normativas, fiscalização e sanções set/16 - jul/17 

Objetivo 5: Institucionalizar a CSS na UFSC ago/16 - jul/17 * 

Estruturar setor de resíduos da UFSC ago/16 - out/16 

Constituir Política Ambiental da UFSC ago/16 - jul/17 

Ofertar disciplinas para educação ambiental e sustentabilidade fev/17 - jul/17* 

Aprimorar o Programa UFSC Sem Papel fev/17 - jul/17* 

Institucionalizar a CSS ago/16 - jul/17* 

Articular a CSS a grupos, eventos e iniciativas fev/17 - jul/17* 

Integrar a CSS a políticas e planos fev/17 - jul/17* 

Estabelecer parcerias locais e regionais para CSS abr/17 - jul/17* 

Estabelecer Rede para a CSS abr/17 - jul/17* 

Constituir revisão do Dec. 5940/2006 abr/17 - jul/17 

Revisar o PCSS e suas ações programadas jul/17 * 



Obj. 5 - Institucionalizar 

• Estruturar setor 

(proposta de atribuições do setor enviadas à SEOMA, mas 
não existe setor ainda – sem previsão) 

 

• Institucionalizar CSS na UFSC 

Para viabilizar investimentos, implantação e manutenção 
do sistema, e de fato ocorrer a institucionalização, 
alcançando os objetivos e ações traçadas no PCSS da 
UFSC, está sendo construído Projeto de Desenvolvimento 
Institucional (Anna C. Petrassi fez versão inicial), com 
previsão de bolsas e apoio para compra de materiais, 
participação em eventos e concretização das campanhas 



Obj. 2 – Normatizar a CSS 

• Construída proposta de norma para: 
• Ordenar o gerenciamento de recicláveis na UFSC 

em eventos, laboratórios e demais áreas 
administrativas e de ensino) 

• Estabelecer critérios para compras e contratações 
(materiais mais duráveis, mais reuso, mais 
reciclagem), e concessões (fundações, bancos, 
lanchonetes) 

• Normatizar panfletagem e impressão 

 

• (Portaria ou Resolução?) 
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Disposições Gerais 

• Orienta-se à toda a comunidade universitária: 

• Optar sempre que possível por produtos locais com menos 
embalagens e com embalagens recicláveis 

• Levar sua própria caneca às lanchonetes ao tomar café 

• Não desperdiçar materiais didáticos e evitar de amassar as 
folhas para facilitar sua reciclagem 

• Controlar o uso de água, luz e papeis toalhas 

• Conhecer os pontos de entrega voluntários de resíduos 
recicláveis da UFSC e dispor seus materiais nestes locais 

• Reportar irregularidades pertinentes à gestão de resíduos 
recicláveis à comissão de CSS da UFSC 

• Conhecer mais sobre a CSS e engajar-se no programa 

• Antes de se imprimir um documento, verificar a possibilidade 
de se utilizar do meu eletrônico, evitando assim a impressão 

 

 

 

 



Definições 
 
• Agente: Todo indivíduo ou instituição envolvido com os processo 

de geração, coleta, transporte, armazenamento e desfazimento 
dos materiais recicláveis, diferenciados entre si de acordo com 
seu envolvimento na gestão de resíduos recicláveis, podendo ser: 

• I – Gerador: Agente que efetivamente gera o resíduo, 
transformando determinado bem ou parte dele em resíduo 
reciclável; 

• II – Transportador primário: Agente que transporta o resíduo 
de seu local de geração até o contentor ou contêiner 
destinado ao armazenamento temporário do resíduo; 

• III – Catador de material reciclável: Coleta o resíduo dos 
contentores e contêineres destinados ao armazenamento 
temporário e dão continuidade ao processo de triagem e 
reciclagem dos resíduos; 



Definições 
 

• IV – Produtor: Agente responsável pelo fornecimento de 
produtos que geram resíduos recicláveis após ação do 
gerador; 

• V – Gestor: Agente responsável pela administração do 
espaço de geração, sendo este temporário (eventos) ou não; 

• VI – CCSS: Agente fiscalizador, normalizador e consultivo no 
Gerenciamento de Resíduos Recicláveis. 

• Responsabilidade compartilhada 

• Resíduo Reciclável 

• Coleta Seletiva Solidária 

• Comissão de Coleta Seletiva Solidária da (CCSS) UFSC 

• Associação , Cooperativa ou Rede de Catadores 

 

 



Objetivos 
 • Institucionalizar a coleta seletiva solidária da 
UFSC nos moldes da legislação vigente, 
principalmente em atendimento ao Decreto 
5940/2006, Lei nº 12.305/2010, Decreto 7404 e 
7405/2010 

• Implantar a CSS com inclusão social, econômica 
e tecnológica de catadores(as) na UFSC 

• Regrar as atividades ligadas a CSS na UFSC e 
geradoras de recicláveis 

• Fomentar a redução, reuso, reciclagem e 
valorização de recicláveis 

 



CAPÍTULO I – Das 
Responsabilidades 
• Catadores de materiais recicláveis 

• Art. XX – Os catadores de materiais recicláveis deverão cumprir 
adequadamente todas as disposições transcritas em contrato com 
a associação de catadores de materiais recicláveis. 

• Gestão de Resíduos 

• Art. XX – A Gestão de Resíduos da UFSC deverá observar o 
desenvolvimento de todos os planos de gerenciamento e 
estratégias de gerenciamento de resíduos sólidos exigidos nesta 
normativa, cabendo à Gestão de Resíduos orientar e validar os 
planos e estratégias 

• Art. XX – Pelo menos um(a) servidor(a) da Gestão de Resíduos 
deverá compor, necessariamente, a CCSS e pelo menos um(a) 
servidor(a) deverá fiscalizar o contrato firmado com a associação 
de catadores de materiais recicláveis. 



CAPÍTULO I – Das 
Responsabilidades 
• Equipe de Limpeza interna 

• Art. XX – As equipes de limpeza deverão transportar os resíduos 
dos locais de geração até os contentores e contêineres 
destinados ao armazenamento temporário dos materiais 
recicláveis. 

•  § 1o É vetado e passível de multa o desvio de materiais 
recicláveis de seu ponto de geração e armazenamento, devendo 
estes materiais serem destinados à associação de catadores de 
material reciclável contratada pela UFSC. 

• § 2o A multa prevista neste artigo e outros dispositivos de controle 
serão apresentados em portaria específica a ser elaborada pela 
CCSS da UFSC, avaliada pela procuradoria e validada pelas 
instâncias cabíveis dentro da UFSC 



CAPÍTULO I – Das 
Responsabilidades 
• Responsáveis pelo espaço de geração 

• Art. XX – Os administradores de edifício deverão, conjuntamente 
aos seus respectivos setores, adequar os contentores dos prédios 
de forma a se adequarem às exigências do Plano de Coleta 
Seletiva Solidária da UFSC e ao Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da UFSC. 

• Art. XX – Todo o local onde há geração de resíduos deverá dispor 
de lixeiras ou contentores capazes de atender a geração local de 
resíduos, permitindo a separação na fonte entre os resíduos 
recicláveis e os rejeitos. 

• Art XX – As responsabilidades das concessões são apresentadas 
no Art. XX desta normativa 



CAPÍTULO I – Das 
Responsabilidades 
• Consumidor/Gerador 

• Art. XX – É de responsabilidade de todo gerador destinar seus 
resíduos de forma adequada, separando os recicláveis na fonte e 
dispondo-os adequadamente nos contentores disponíveis pelo 
campus. 

•  § 1o É passível de multa o gerador que dispor seus resíduos na 
rua sem nenhuma contenção ou garantia de que aquele resíduo 
não se perca e se misture ao ambiente e gere riscos potenciais. 

•  § 2o É sugerido que o gerador evite produtos que gerem mais 
embalagens e que busque sempre a opção de menor geração de 
resíduos. 

• § 3o É proibida a queima de qualquer resíduo dentro ou fora do 
campus tal como preconiza a Lei nº 9605/1998. 



CAPÍTULO I – Das 
Responsabilidades 

• Comissão da CSS da UFSC 
• Art. XX – Cabe a CCSS da UFSC: 

• I - Implantar e supervisionar a separação dos resíduos 
recicláveis descartados, na fonte geradora, bem como a 
sua destinação para as associações e cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis, conforme dispõe este 
Decreto; 

• II - Apresentar, semestralmente, ao Comitê Interministerial 
da Inclusão Social de Catadores de Lixo, criado 
pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, avaliação do 
processo de separação dos resíduos recicláveis 
descartados, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis; 
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CAPÍTULO I – Das 
Responsabilidades 

• III -  Orientar a comunidade universitária sobre o conteúdo 
desta normativa bem como demais atividades 
relacionadas à CCSS da UFSC; 

• IV – Fiscalizar o contrato firmado com a associação de 
catadores de materiais recicláveis; 

• V – Monitorar a condição dos contentores e do 
cumprimento desta normativa por parte dos demais 
agentes, podendo aplicar advertências orais, escritas ou 
até sansões administrativas. 

• Parágrafo único: As sansões administrativas, passivais de 
multas e outros dispositivos de controle serão 
apresentados em portaria específica a ser elaborada pela 
CCSS da UFSC, avaliada pela procuradoria e validada 
pelas instâncias cabíveis dentro da UFSC. 

 



CAPÍTULO II – Das Compras 
e Contratações Sustentáveis 
(ação 12a) 
 • Art. XX – A aquisição de qualquer material deve levar em conta os 

critérios de sustentabilidade presentes no Manual de Compras 
Sustentáveis da UFSC. 

• Art. XX – As aquisições de alimentos do RU deverão seguir 
escala adequada ao consumo do restaurante, evitando a 
aquisição de produtos com embalagens de varejo. 

• Art. XX – Toda licitação de materiais que em virtude de seu uso 
gerem resíduos recicláveis deve passar por comissão técnica a 
ser formada pela CCSS, responsável por instruir a elaboração de 
editais sustentáveis em conformidade com os Planos de Logística 
Sustentável, o Manual de Compras Sustentável, a A3P,ao Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e ao Plano de Coleta 
Seletiva Solidária da UFSC. 



CAPÍTULO II – Das Compras 
e Contratações Sustentáveis 
(ação 12a) 
 • Art. XX – Na contratação de serviços deve-se primeiro observar 

as práticas ambientais e sociais da empresa a ser contratada, 
buscando garantir a regularidade da empresa nestes quesitos. 

•  § 1o Deve-se verificar se a empresa desempenha alguma 
atividade potencialmente poluidora e se dispõe de Licença 
Ambiental de Operação (LAO) para tal. 

•  § 2o Prestadores de serviço que gerem importantes quantidade 
de resíduos recicláveis em suas funções contratadas devem 
buscar reduzir a sua geração de resíduos seja através de 
adequações nos processos ou mesmo na mudança dos produtos 
utilizados. Estas características específicas das atividades do 
serviço devem ser observadas na elaboração do edital a fim de 
priorizar empresas dedicadas à menor geração de resíduos 



CAPÍTULO II – Das Compras 
e Contratações Sustentáveis 
(ação 12a) 
 • Art. XX – Em unidades administrativas onde haja um alto consumo de 

copos plásticos, buscar adquirir canecas plásticas no lugar e viabilizar 
uma logística de limpeza e reuso das mesmas.  

• Art. XX – Cabe ao almoxarifado central coordenar as demandas de baixa 
quantidade dos centros e unidades administrativas a fim de fomentar a 
elaboração de editais de licitação para a aquisição destes bens mais 
baratos e dentro dos critérios de sustentabilidade previamente 
estabelecidos. 

• Art. XX – A contratação dos serviços de coleta e triagem dos resíduos 
recicláveis será feita em conjunto com o termo de doação destes 
resíduos à associação de catadores vinculada à UFSC, sendo o valor do 
contrato considerado viável se possuir valor até 20% superior ao gasto 
para a destinação destes resíduos como se fossem rejeitos. 



CAPÍTULO III – Das 
Concessões (ação 12b) 
 • Art. XX – As lanchonetes concessionadas deverão dispor de contentores 

específicos para os resíduos recicláveis, cujo padrão será emitido em 
portaria pela CCSS da UFSC. 

• Art. XX – Os resíduos orgânicos das lanchonetes deverão ser destinados 
à compostagem ou outra destinação ambientalmente adequada, 
podendo as lanchonetes se articularem junto à UFSC em contratos com 
prestadoras destes serviços desde que garantida a justa participação dos 
custos entre as partes. 

• Art. XX – As lanchonetes deverão dispor de um espaço de boa 
visibilidade para a colagem de cartazes relacionados à CSS 

• Art. XX – Deverá ser estimulado o uso de canecas do próprio usuário ou 
da lanchonete, esta devendo sempre ter uma opção ao copo descartável 
para o seu cliente 

• Art. XX – Sugere-se que as borras de café das lanchonetes sejam 
reaproveitadas, se possível. Estas poderiam ser dispostas em sacos 
plásticos de para a doação aos clientes 



CAPÍTULO III – Das 
Concessões (ação 12b) 
 • Art. XX – As fotocopiadoras e serviços de impressão deverão 

dispor de folhas rascunho e folhas recicláveis como opção de 
impressão, sendo a primeira necessariamente mais barata à 
opção da folha ofício padrão. 

• Art. XX – Os Bancos deverão apresentar planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos em seus contratos de 
concessão e estes deverão ser observados e validados pela 
Gestão de Resíduos da UFSC. Deve-se haver capítulo específico 
a tratar sobre os resíduos recicláveis nestes planos. 

• Art. XX – Próximo a cada caixa eletrônica deve haver uma lixeira 
ou contentor para papel 

• Art. XX – As fundações deverão cumprir com os manuais de 
compras da UFSC, incorporando as medidas de dispostas no 
Manual de Compras Sustentáveis da UFSC 



CAPÍTULO IV – Do Gerenciamento 
de Recicláveis no Campus e em 
eventos (ações 9 e 10) 
 • CASOS ESPECIAIS 

• Art. XX – A SEPEX deverá apresentar em seu plano de 
elaboração um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, onde 
deve conter um capítulo específico a tratar dos materiais 
recicláveis, este plano deve ser elaborado sob observação da 
comissão de CSS da UFSC 

• Art. XX – Toda atividade geradora de resíduos recicláveis dentro 
do campus deverá dispor de estratégias para o gerenciamento de 
seus materiais recicláveis de modo a não onerar o sistema de 
contentores e lixeiras dimensionados para o uso padrão da 
universidade. 



CAPÍTULO IV – Do Gerenciamento 
de Recicláveis no Campus e em 
eventos (ações 9 e 10) 
 • Art. XX – A organização da Feira de Orgânicos da UFSC deverá 

apresentar soluções para os resíduos gerados na mesma à 
Gestão de Resíduos da UFSC, estas soluções devem se ocupar 
também da separação dos resíduos recicláveis da feira e sua 
destinação à associação de catadores de materiais recicláveis 
contratados pela UFSC 

 

• EVENTOS 

• Art XX – Todo evento para ser registrado na UFSC deverá 
declarar o seu potencial de geração de resíduos, a saber: 

• I - Potencial nulo: incorpora apenas atividades que não geram resíduos e que 
em virtude do número de pessoas e do tempo de duração do evento não 
acometerá na geração acumulada de resíduos convencionais; 

 

 

 



CAPÍTULO IV – Do Gerenciamento 
de Recicláveis no Campus e em 
eventos (ações 9 e 10) 
 • II - Baixo potencial: incorpora atividades que não geram resíduos, mas que 

em virtude do número de pessoas e do tempo de duração do evento gera 
acúmulo de resíduos proveniente dos próprios participantes do evento; 

• III - Médio potencial: incorpora atividades que geram quantidades 
significativas de resíduos que justifique a disposição de contentores 
específicos ou de uma logística de limpeza do local e dos lixeiros da 
universidade; 

• IV - Alto potencial: incorpora atividades que geram expressivas quantidades 
de resíduos e que por conseguinte exigem estratégias de gerenciamento 
específicas; 

• V - Potencial difuso: incorpora atividades que em virtude de sua localização e 
natureza geram resíduos em locais de difícil acesso ao caminho padrão de 
coleta de resíduos da UFSC. 

• Art. XX – Eventos que incorporam atividades geradoras de 
resíduos deverão ter suas estratégias de gerenciamento de 
resíduos observadas pela Gestão de Resíduos da UFSC. Sendo 
imprescindível a separação dos recicláveis na fonte. 

 

 

 



CAPÍTULO IV – Do Gerenciamento 
de Recicláveis no Campus e em 
eventos (ações 9 e 10) 
 • Art. XX – Eventos em ambientes externos cujas atividades geram 

resíduos e ocorra próximas ao lago, às áreas verdes da UFSC ou 
aos córregos deverão apresentar estratégias de gerenciamento 
de seus resíduos à Gestão de Resíduos da UFSC 

• Art. XX – A organização de todo e qualquer evento na UFSC é 
responsável pela preservação do espaço utilizado e à 
manutenção da limpeza do local, podendo este vínculo de 
responsabilidade se dar através de um CNPJ vinculado à UFSC 
(Unidade administrativa, centro, departamento, laboratório, centro 
acadêmico, PET, EJs, Serviços modelos, etc), de um CNPJ 
externo (Concessionados, Iniciativa privada, Empresas Públicas e 
outras administrações públicas) ou mesmo de um CPF vinculado 
à UFSC (estudante, professor ou servidor) o qual responderá 
inclusive, se for o caso, às sansões observadas nesta normativa. 



CAPÍTULO IV – Do Gerenciamento 
de Recicláveis no Campus e em 
eventos (ações 9 e 10) 
 • LABORATÓRIOS 

• Art. XX – Cada laboratório deverá: 
• I - Segregar e acondicionar os resíduos de forma adequada nos contentores 

disponibilizados pela Gestão de Resíduos, estes estando localizados no laboratório ou 
não; 

• II - Informar à Gestão de Resíduos sobre qualquer irregularidade com o contentor, com a 
coleta ou sobre demandas por coleta pontuais que por ventura possam surgir; 

• III - Manter os contentores limpos e funcionando, comunicando à Gestão de Resíduos a 
necessidade de manutenção; 

• IV - Cadastrar junto à Gestão de Resíduos da UFSC (ou comissão da CSS) uma pessoa 
do laboratório para ser o porta-voz oficial da CSS no local; 

• V - Instruir todos os usuários do laboratório a conhecerem a CSS e suas 
responsabilidades enquanto geradores; 

• VI - Prestar contas de eventuais questionamentos que a Gestão de Resíduos faça 
relativas aos processos de geração, segregação, acondicionamento e coleta dos 
materiais por parte da equipe de limpeza. 



CAPÍTULO V – Das panfletagens e 
impressões (ação 11) 
 
• Art. XX – Fica vetada a panfletagem de festas e outros eventos 

dentro do campus cujo propósito seja apenas divulgação 

• Art. XX – Panfletos produzidos pela gráfica da UFSC devem ser 
evitados, priorizando-se cartazes e cartilhas informativas (se 
necessárias) 

• Art. XX – Antes de imprimir algo deve-se observar a possibilidade 
de se utilizar o papel rascunho 

• Art. XX – Os pontos de impressão universitárias deverão dispor 
de resmas de papéis rascunho como opção às resmas 
convencionais, também deverá ser observada a possibilidade de 
se adquirir papéis reciclados sem branqueamento no lugar do 
papel ofício convencional 

• Todos os cartazes  

 

 



Disposições transitórias e 
finais 
 • Art. XX – Os agentes deverão se adequar às normas vigentes em 

até 30 (trinta) dias, podendo ter este prazo prorrogado pela CCSS 
em no máximo 120 (cento e vinte) dias. 

• Art. XX – A contratação da associação de catadores de materiais 
recicláveis deve ocorrer em até 90 (noventa) dias após a 
publicação desta normativa 

• Art. XX – As sansões administrativas, multas e outros dispositivos 
de controle serão discriminados em portaria específica pela 
CCSS, devendo ser emitida para avaliação da procuradoria em 
até 30 (trinta) dias após a publicação desta normativa 

• Art. XX – Esta normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 



COMISSÃO PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA DA UFSC 
 GT 2 – NORMATIZAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO 

gestaoderesiduos@contato.ufsc.br 

gestaoderesiduos.ufsc.br 


