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• EMENTA: Dispõe sobre as responsabilidades e procedimentos relacionados à
implementação da logistica reversa de residuos especiais e seus instrumentos
no municipio de Carazinho e dá outras providências.

Art. 1°. Fica criado o sistema de logistica reversa no âmbito do Municipio de Carazinho com a
finalidade de dar destinação adequada para os residuos sólidos que especifica, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de outros tipos de resíduos, sendo
proibida a disposição para coleta pública ou o lançamento em contato direto com o meio ambiente.

Art. 2°. O gerenciamento dos produtos geradores de residuos especiais definidos nesta Lei,
incluindo sua separação, seu acondicionamento, sua coleta, reutilização e reciclagem, seu
tratamento e sua disposição final, deverá ser realizado de forma a minimizar os impactos negativos
ao meio ambiente e proteger a saúde pública.

Art. 3°. Para efeitos da presente Lei consideram-se como residuos especiais 'pós-consumo' -
• potencialmente perigosos, toda e qualquer substância ou produto descartado após qualquer tempo

de uso, independente de sua validade, com potencial poluidor, de contaminação ao meio ambiente
ou que contenham substâncias que possam causar danos ao meio ambiente, destacadamente:
I - pneumáticos;
11 _ pilhas e baterias (recarregáveis ou não, incluídas as baterias de relógio, de aparelhos celulares,
de telefones sem fio, de brinquedos, de placas de computadores e afins, baterias automotivas,
entre outros);
111 -lâmpadas fluorescentes contendo mercúrio;
IV - frascos e aerossóis em geral, exceto os classificados como de higiene pessoal;
V - embalagens de tíntas, solventes e óleos lubrificantes;
VI - termômetros e outros produtos que contenham mercúrio;
VII - equipamentos e componentes eletroeletrônicos;
VIII- cartuchos de impressoras jato de tinta e matriciais, toners de fotocopiadoras e impressoras a
laser;
IX _ residuos de agrotóxicos, contemplando seus resíduos e embalagens, assim como outros
produtos cuja embalagem que após o uso constitua residuo perigoso, observadas às normas
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;
X - as lâmpadas incandescentes de filamento metálico ficam excluidas do previsto no caput deste
artigo.
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Art. 40. Os comerciantes, distribuidores e os revendedores dos produtos geradores dos resíduos
especiais previstos nesta Lei são responsáveis pelo acondicionamento, armazenamento
temporário, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final
ambientalmente adequada dos residuos, bem como da coleta nos pontos de revenda e distribuição,
conforme estabelece o Decreto Estadual nO 45.554/2008, também respondendo pelo passivo
ambiental e pela recuperação de áreas degradadas quando causados por sua disposição
inadequada.

~ 10. Os comerciantes e distribuidores dos produtos geradores de resíduos especiais
comercializados no Municipio de Carazinho, bem como a rede de assistência técnica autorizada
pelos fabricantes e importadores desses produtos, deverão obrigatoriamente cadastrar-se junto ao
órgão ambiental municipal, no prazo de 90 dias a partir da publicação desta Lei.

a 2°. Os comerciantes, distribuidores e revendedores dos produtos geradores de resíduos especiais
~omercializados no Município de Carazinho deverão elaborar, dar publicidade e submeter à

apreciação do órgão ambiental do Município seus Planos de Gerenciamento de Resíduos,
individual ou coletivo, que contemplem a destinação ambiental mente adequada, de acordo com as
normas técnicas, ambientais, de saúde e de segurança do trabalho vígentes.

~ 30. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monítoramento de todas as etapas do
Plano de Gerenciamento de Resíduos previstos nesta Lei deverão ser observadas as diretrízes
estabelecidas na Lei da Polítíca Nacional de Residuos Sólidos (Lei Federal nO12.305/10), garantida
a logistica reversa conforme as normas vigentes.

~ 40. Os comerciantes, distribuidores e revendedores dos produtos que dão orígem aos resíduos
especiais previstos nesta Lei ficam obrigados a disponibilizar aos consumidores o serviço de
recebimento dos referidos materiais no próprio estabelecimento, em local ambientalmente
adequado e sinalizado, onde poderão permanecer armazenados de forma segura até sua coleta.

~ 50. O consumidor dos produtos que dão orígem aos resíduos especiais previstos nesta Lei ficam
• obrigados a entregar, nos pontos de recolhimento previstos no ~ 4°, os respectivos materiais.

~ 60. O comércio de quaisquer dos produtos mencionados nesta Lei realizado por ambulantes ou
autônomos insere nos dispositivos da presente Lei.

~ 70. Os comerciantes, distribuidores e revendedores dos produtos comercializados no município de
Carazinho, geradores dos residuos especiais previstos na presente Lei, cujas atividades se iniciem
após a publicação desta Lei, deverão obrigatoriamente, cadastrar-se junto ao município de
Carazinho e apresentar previamente à comercialização, seus respectivos Planos de Gerenciamento
de Residuos.

Art. 5°. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá conter, no mínimo:
I _ identificação e informações dos comerciantes, distribuidores ou revendedores e dos respectivos
produtos;
11 - descrição do empreendimento;
111 - diagnóstico dos resíduos gerados ou administrados, contemplando sua categorízação;
IV - objetivos e metas que deverão ser observadas nas ações definidas para os resíduos;
V- procedimentos operacionais de segregação, acondicionamento, coleta e destinação final dos
resíduos (triagem, armazenamento, transbordo, transporte, tratamento de resíduos e disposição
final adequada dos mesmos);



VI _ descrição das formas de participação dos fabricantes nacionais ou importadores na logística
reversa e no seu controle, no âmbito local;
VII _ identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas (se houver), considerando, nos
critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos para estas soluções e as
formas de prevenção de possiveis riscos ambientais;
VIII _ planos de emergência e de contingência para a ocorrência de situações de manejo incorreto
ou acidentes;
IX _ cronograma para desenvolvimento de ações de capacitação técnica, necessárias à
implementação do Plano de gerenciamento;
X _ procedimentos e meios pelos quais divulgará aos consumidores os cuidado~ que devem ser
adotados no manejo dos residuos reversos de sua responsabilidade;
XI _ periodicidade de revisão do Plano de gerenciamento, considerando o periodo máximo de
quatro anos;

~ 10. Qualquer alteração a ser procedida no Plano de Gerenciamento deverá ser previamente
apresentada ao órgão ambiental do Municipio.

~ 20. Os termos descritos no Art. 50, deverão seguir o Termo de Referencia elaborado pela
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio.

Art. 60• Os comerciantes, distribuidores e revendedores dos produtos geradores dos resíduos,
previstos nesta Lei, comercializados no Município de Carazinho deverão promover campanhas
permanentes de esclarecimento aos consumidores sobre os riscos da disposição indevida para o
meio ambiente, os beneficios e formas do seu correto recolhimento para posterior disposição
adequada.

Art. 70• Coordenar a implementação e organização no município de Carazinho do Programa
Pró-Catador de que trata o Decreto Federal nO7.405/2010.

Art. 80• O descumprimento ao disposto na presente Lei implicará nas penalidades previstas na Lei
.Federal nO 9.605/98, Decreto 6.514/2008 e Resolução 401, de 04 de novembro de 2008 do

Conselho Nacional do Meio Ambiente.

~ 10• As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

~ 20. As multas aplicadas com base na presente Lei poderão sofrer redução de valores em até 30%
(trinta por cento).

~ 30. As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo de
compromisso aprovado pela autoridade ambiental competente se comprometer a interromper e
corrigir a degradação ambiental.

~ 40. A reincidência acarretará a aplicação de multa, cujo valor será o dobro do aplicado na multa
anterior.

Art. 90• Os valores arrecadados com as multas oriundas da aplicação serão destinadas ao Fundo
Municipal do Meio Ambiente, para aplicação em programas, projetos e ações ambientais.

Art. 100. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala Libório Bervian, 09 de Julho de 2012.

Vereador Eugenio Grandó
PTB

JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Nos últimos anos, a Logistica Empresarial vem sofrendo uma constante evolução, sendo
considerado um dos principais elementos na elaboração do planejamento estratégico, e muitas

.zes responsável por enorme geração de vantagem competitiva às empresas. A partir dos anos
"IIIIJ!'J0 com a constante preocupação sobre a utilização dos recursos naturais, assim como o acúmulo
de produtos industrializados nos grandes centros. As grandes empresas passaram a ser as
culpadas pela sociedade por este problema. As grandes organizações passaram a ter uma nova
preocupação; como seria possível encontrar a resolução para esta situação sem gerar aumento de
custos e despesas. Com o advento deste cenário surgiu o conceito de Logística Reversa.

A logistica reversa é a área responsável por este fluxo reverso de produtos, seja qual for o motivo:
reciclagem, reuso, recaI!, devoluções, etc. A importância deste processo reside em dois extremos:
em um, as regulamentações, que exigem o tratamento de alguns produtos após seu uso (como as
embalagens de agrotóxicos ou baterias de celulares); na outra ponta, a possibilidade de agregar
valor ao que seria descartado como o 'lixo'.
Com o aumento das pressões da sociedade para produtos e processos ecologicamente corretos, a
reciclagem ganha força e a logistica reversa é um dos principais motores deste movimento. Além
de contribuir legitimamente para a redução dos impactos ao meio ambiente há um ganho de
imagem para a empresa que o faz .

• Há também a reutilização, notadamente com as sobras industriais, partes de equípamentos e
sucatas em geral. No entanto, existe também o fluxo de produtos do consumidor de volta ao
vendedor por iniciativa do usuário: quando ele não está satisfeito com uma compra, ele devolve o
produto (bastante comum no comércio eletrônico ou erro de escolha do produto em lojas físicas).
De maneira geral, três fatores estimulam o retorno de produtos: (1) consciência cada vez maior da
população para a necessidade de reciclar e de se preocupar com o meio ambiente; (2) melhores
tecnologias capazes de reaproveitar componentes e aumentar a reciclagem; (3) questões legais,
quando a legislação obriga que as empresas recolham e dêem destino apropriado aos produtos
após o uso.
A implantação da Logistica Reversa vem atender ao público cada vez mais consciente e sensível
quanto à prevenção do meio ambiente, tanto que se tornou uma das mais importantes decisões
estratégicas face ao crescente ambiente de competitividade presente nas empresas modernas, que
vivem em constante busca por soluções que agreguem valor perceptível aos seus consumidores
finais. Frente a estes novos paradigmas empresariais da logística moderna, a alta velocídade de
reação garantida por sistemas de manufatura flexíveis e de informatização logística, como também
ao alto nivel de relacionamento com os clientes e consumidores finais criando ligações duradouras,
são ações que estão sendo adotadas na maior parte destas empresas.
A questão principal da Logística Reversa é a viabilização do retorno de bens através de sua
reinserção no ciclo de produção ou de negócios e para que isso ocorra, faz-se necessário que se
desenvolva numa primeira etapa a análise destes bens de pós-venda e de pós-consumo no intuito



de definir o estado destes bens e determinar o processo no qual deverá ser submetido. Os
materiais podem retornar ao fornecedor ou podem ser revendidos se ainda estiverem em condições
adequadas de comercialização. Além disso, os bens podem ser recondicionados, ou reciclados,
portanto, um produto só é descartado em último caso. O objetivo estratégico mais evidente na
implementação da Logistica Reversa nas empresas, é o de agregação de valor econômico, porém
observa-se que mais recentemente, dois novos fatores incentivam decisões empresarias em sua
adoção: o fator competitividade com intuito da fidelização do consumidor e o fator da
conscientização ecológica.
Quando todas as empresas constatarem os benefícios da implementação da Logística Reversa em
sua organização, seus principais objetivos passarão a ser de responsabilidade pelos seus produtos
e embalagens, desde o projeto até a sua disposição final, desenvolvendo assim entre a empresa e
seus clientes, relacionamentos colaborativos dentro e além dos limites da sua própria organização,
proporcionando a preservação da natureza e conseqüentemente colaborando com a melhoria na

.alidade de vída da sociedade em geral.

.ante dessa realidade, o Programa de Logística Reversa vem atender uma série de legislações
que em parte já regulamentam essa temática. Tais como:
• Lei Federal nO 12.305, de 02 de agosto de 2012 que institui a Politica Nacional de Residuos
Sólidos e dá outras providências; (Em especial o art. 33° que determina a estruturação e
implementação de sistemas de logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de produtos que especifica nos incisos I a VI, mediante retorno dos produtos após o
uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo
dos residuos sólidos;
• Decreto regulamentar nO7.404, de 23 de dezembro de 2010;
• Decreto 7.405, de 23 de dezembro de 2010, o qual institui o Programa Pró-Catador, denomina
Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis
e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto
de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras
providências;
• Lei federal nO11.445/2007, de 05 de janeiro de 2007, a qual Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico; altera as Leis nOs6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de

.990,8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nO6.528, de
11 de maio de 1978; e dá outras providências;
• Decreto Estadual nO45.554, de 19 de Março de 2008, a qual regulamenta a Lei n° 11.019/97, de
23 de setembro de 1997, e alterações, que dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que
contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais
artefatos que contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/07/2012.

Eugenio Leonardo Vieira Grandó - PTB
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