
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÁO PAULO

Processo SMA n' 13.405/1 1

Processo CETESB no S4/2014/31 0/V

Primeiro Temia Ad uivo ao

Termo de Compromisso para a Logística Reversa de Pilhas e BateHas Portáteis

Pelo presente Termo Aditivo. o Estado de Sào Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio

Ambiente - SMA, com sede na Avenida Professor Frederico Hermann Júnbr. no 345. Alto de Pinheiros.

São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 56.089.790/0001-88. neste ato representada por seu titular,

MAURÍCIO BENEDINI BRUSADIN. portador do RG 27.580.954-7, inscrito no CPF/MF sob o n

259.258.538-901 e da CETESB -- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. inscrita no CNPJ/MF

43.776.491/0001-70. com sede na Avenida Professor Frederica Hermann Junior. n' 345, na Cidade de

Sào Paulo. SP, neste ato representada por seu Dlretor Presidente CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

portador do RG n' 18.756.249-0. inscrito no CPF/MF sob o no 114.005.978-54. e por seu Diretor de

Controle e Licenciamento Ambiental, GERALDO DO AMARAL FILHO, portador do RG n' 7.122.984.

nscrlto no CPF/MF sob o n' 954.495.158-04. e a As80ciação Brasileira da Indústria Elétriea e

Eletrõnica - ABINEE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o

n' 62.51 0.318/0001-7Q, com sede na Av. Paulista, n' 1.313, Ed. Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, 7'

andai. Bela Vista. CEP 01311-923. Sâo Paulo - SP. neste ato representada pelo seu Presidente

Executivo. HUMBERTO BARBATO NETA, portador do RG n' 3.833.819-1. inscrito no CPF/MF sob o n

698.267.228-04. e a interveniente anuente Federação do Comércio de Bens, Serpiç08 e Turismo do

Estado de São Paulo - FECOMERCIO SP. entidade sindical de gnu superior. com sede na cidade de

Sáo Paula. Estado de São Paulo. na Rua Dr. Plínio Barato. n' 285. inscrita no CNPJ/MF sob o n'

62.858.182/0001-40, neste ato representada pelo Presidente de seu Conselho de Sustentabilidade JOSÉ

GOLDEMBERG. portador da cédula de identidade RG n' 1-614.363-2, inscrito no CPF/MF sob Q n'

065.477.538-91; e

Ora admitida como Parte, a Gestora para Resldu08 de Equipamentos Eletroeletrõnicos

Nacional - GREEN ELETRON (doravante denominada ENTIDADE GESTORA), inscrita no CNPJ/MF

sob o n' 24-878.256/0001-64 com sede na Av. Paulista, n' 1 .313. 76 andar, Bela Vista. CEP 01 311-923.

São Paulo - SP. representada na forma de seu Estatua Social. polo Presidente Executivo Humberto

Barbato Neto portador do RG n' 3,833.81 9-1, inscrito no CPF/MF sob o n' 698.267.228-04

Considerando que a Cláusula 7.2 do Termo de Compromisso para a Logística Reverso de Pilhas

e Baterias Portáteis no Estado de São Paulo. assinado entre SMA. CETESB, ABINEE e FECOMERCIO

SP no dia 21/12/2016. estabelece. ao final do seu primeiro ano de vigência. a obrigatoriedade de

administração do SISTEMA por uma ENTIDADE GESTORA;
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SECRETARIA DO MEIO AMBnN'lE DO ESTADO DE SÃO PAULO

As Partes resolvem. de comum acordo. adítar o referido Termo de Compromisso. que passará a vigorar

wm as alterações abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

l As Partes resolvem. de comum acordo, aduar o Termo de Compromisso para a Logística Reverso de

Pilhas e Baterias Portáteis no Estada de Sáo Paulo. para fazer constar que o SISTEMA instituído pelo

citado Termo passara a ser gerido. em sua integralidade. pela GESTORA PARA RESÍDUOS DE

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÕNICOS NACIONAL - GREEN ELETRON, doravante

denominada ENTIDADE GESTORA. representando os participantes do SISTEMA.

1.1: A partir do presente Termo Aditivo, a ABINEE passará a ser denominada como

INTERVENIENTE ANUENTE. e, a GREEN ELETRON passará a ser considerada como
PARTE

CLÁUSULA SEGUNDA

2. As Cláusulas 2.2 e 2-4 do Termo de Compromisso original passam a ter a seguinte redaçào

2.2. EMPRESA ADERENTE: pessoa jurídica. quis pode sor FabricaMe, Importador. Distdbuidw au

Comeníante. que aderi aa Sistema de Logística Reveja estabelecido deste Termo de Compromisso.

mediante associação à ENTIDADE GESTORA, no caso dos fabricantes e ünpartadons, ou por meio do
pnenchimento de fomtuláíio eletrõnico dsporlibilizado pela FECOMERCla SP. no caso dos dishbüdons o

mlnleniantes, pawaílda a htegrá !o e awumindo as nsponsabHidados Resto dewdtas;

Z.4. ENTIDADE GESTORA: pessoa juddica. som ãns lucm8vos. admiNstrada ou não por fabilcatttes,

distíibuidons ou cotnlerciantes, au suas associações ou sindicatos, com Q aUeüvo de gerir Q SISTEMA.

hidusive pam os fhs de instar hfomtações ao Sistema Ambiental e representar Q SISTEMA nas tmtattvas

com os tetceitos, dente autos.

CLÁUSULA TERCEIRA

3. A Cláusula Terceira do Termo de Compromisso oüginal passa a ter a seguinte redaçáo

3. Os Fabúcantes e líripodadons das P#has e Baterias f3odáteis Adenntes a este Tem» de Compromisso,

em caí$unto cam os Cameniantes Alacadstas o Varqistas das Pilhas e Baterias Portáteis Adendes 8 este

Teimo do Compromisso. tmp#ementarão. por meio da ENTIDADE GESTORA. o Sistema de Logislico

Reveja, composto de Pontos de EMnga Pilhados e Secundados. bem como pelos serviços de colete

tmnspode, amtazonamento B dosünação final ambientalmente adequada. tios temas do antigo 33o da Ldn'
Ú
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

12.305f2010, da Resolução CONAMA n' 401/2008 8 em catlfoímidade com o üsposlo neste Tem» de

Comprorüsso. Sem prqulzo das demais nsporlsabilüades constantes nleste Tema de Carvipromis8a, a

Sistema consisüM nas seguintes etapas: (-.)

3.1 O item 3.1 1 será alterado para

3.ff. Os Faódcanfes4mpo/tadons Adennfes a este Termo de Compromisso. por freio de EMTPD40E

GESTORA. nspottsabHizar-se-ãa pela desünação Ona! ambierttatrnetlte adoquoda das Plhas e Baterias pós-

consumo, mediante a confmração de Opemdorl-oglsffco e Elnpnsa Recfclod)/n/Repromssa(hm.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Na Cláusula Quarta do Tem)o de Compromisso original. referente às Responsabilidades das Partes

a$ itens 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2.1 . 4.2.2. 4-3.1 . 4.3.3 e 4.3.6, passam a ter a seguinte redaçâo

4.t. A A81NEE saia nspaflsável. apenas. por divulgar a SISTEMA pende seus associados, cietttihcando-

os da obítgatodedade de cunprünenta das tnedidas, pnzos, tnletos e demais d$posiçõos pnvistas.

4.].1 A A8iNEE não tem nsponsabilidede soba eventual descumpdmento da ENTIDADE GESTORA

eáou de suas e17pnsas associadas ou npnsenfadas náennle âs cláusulas deste Tendo de

Compromisso, tampouco faz Falte de suas obdgüçóes a openção da Sistema aqw dasçtib;

4.1.2 Não será aplicada, em nelüuma hipótese, nspatisabHidade saldada à A81NEE pelo

descumprimetilo deste Tema de Compíwüwo por parte da ENTIDADE GESTORA e/ou de suas

empnsas associadas oti npnsentadas, cabendo ãs Eívlpnsas a nspaíisabiüdade }ndvidualizada e

encadeada, na madWa de suas obrigações pnvistas em lei e neste Tema de Compromisso, quanto à

imNemetttüção do SISTEMA

4.2.1 A FECOMERCfO SP não tem nspansabaidade sobra eventual descumprímetlta das Empnsas

Adennbs ou da Erl6dade Gostam às cláusüas deste Termo de CoíllprolNsso, tampouco foz pane de

suas obrigações a operação do Sistema de Logística Reveja aqü desçdta;

4.2.2 Não será enleada. em nenhuma hipótese. nspaílsaUlidade salidáíia ou subsidiária ê

FECOMERCIO SP pelo descunipómento deste Termo de CompíuMssa par pede das Empmsas

Ade»files ou da Entidade Gesbm. cabendo às Empnsas Adonntes a nsponsabiHdade individualizada

o encadeada. na medida de suas obrigações pnvistas em iei e neste Tem» de Compromiwo. quanto à

ilvipleiwtaçáo da Sistema;
#
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

4.3.1. Fabricantes, ímpodadons. DisUbuidüns ou Caltterciatites de Pilhas o Baterias Paítátds. abioto

deste Tema de Campíumissa, poderão aderir aa SISTEMA a qualquier momento.

õ. A adesão dos Fabíicarltes B Impadadoms, bom coma dos Pontos do Entrega Secundados. ocatntâ

por meio de Tem» de Adesàojunto ê ENTIDADE GESTORA. de ecoido com o modelo constante
do ,4nexo /V.

b. A adesão de Distdbuidans 8 Comerdaafes, n8 quaHdado do Ponto de Entnga Pümâüo. oconleü

por üínpies requeíilwto, mediante o preencMrnento de fomlufáíia eletr6nico disparlívd 110 s#e da

FECOMERCIO SP. seguido de cona digHaHzeda do cartão do CNPJ. bem como de declaração de

adesão. na qual a Empresa declara que esta ciente das condições estabelecidos nto pmsente Termo

de Complomisw. bem colHIa nconü do nsponsablidado comparWhada invista pela Resolução

CONAMA 401/20a8. pela Pofibca Nacíanat de Resíduos Sólidos {Lei 12-305/2010) e pela Resolução

SA#H no 45?0f5.

4.3.3. Os Fabricantes e tmpoitadons de Pilhas e Baterias Portáteis. adenntes a este Tema de

Compromiwa. permeio da ENTIDADE GESTORA. sãa ©spaíisáveis par;

4.3.6. A ãm de otÊmizar a implantação do SISTEMA, podeí$o afiar como Ponto de Entrega Secundário

as dndcatas e outras entidades quite venham a fimtar parwHo pam npnsontar Q comércio como Ponto

de Entnga Socundárfo. Os demais palitos quis possam vir a ser pleüeados canto Palitos de Entrega

Secundâtíos devem ser aprovados pela ENTIDADE GESTORA.

4.2 Em deçorrência do disposto na Cláusula I' deste Aditivo. inserem-se o item d.lO na Cláusula 4.2, 8

a Cláusula 4.3.8 no Termo de Compromisso original, com a seguinte redução:

4.2 A FECOMERCIO SP será nsponsãve} pw:

d. 10 Stlgestão ao dsUbu©ar/ comerciante de pilhas e baterias portáteis quanto à pnfeórlda na

aquisição destes produtos de fabHcantes 8 impaítadons adenntes ao pnsente Tema de
Compromisso.

4.3.8. A ENTIDADE GESTORA será nsponsávd poc

Gerir o SISTEMA aqui implementado. mediante as seguintes ações: corltmtação de operador

}oglstbo e recicfadoC realização do cadastro e adesão das Fabricados. Impodadans. e.

ainda. dos Comerciantes, Distübuidons e outros atuns cadastrados colvlo Pontos de Entrega

Secundários; controle dos dadas e inronlttaçáa do SISTEMA 8, par 6m, intorhce 8

camunbação com nww pandros B adonntos.

b. fnfom)ar à CETESB queRIa à adesão oti à saída do SISTEMA. de Fobricantes e importadons

A(bmnfes. bam pomo a m/anão das empnsas cadasfmdas colHIa Pomos de Õ6lrega

»
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SAO PAULO

P#médos e Sectindádm. o que se doía com o enwo de mensagem porçornlo elefrúnico ao

cantata indicado pala CETESB. nas temas da Cláusula 7.4;

Encaminhar. à SMA. no pmza máximo de 3 {três} meses a contar desta data, Q Plano de

Logística Reverso, descdte 1» item e.3 desta dáusula. casa o mesmo ainda nãa tenha sida

onfroguíe.

d. Apnsenfar amua/merlfe, afé 3í de meigo, os dados opemcfonais do S/S7EM4 no ano

anterior. cabíindo a período do QI de jandro a 31 do dezembro. confamte fom)üátb
dtsponibiüzado pela CETESB. constante do Anexo ltl;

Afua#zac em um s/fío na fede mundfo/ de compulad)ns flnfemef9, excfusivopan os lemas

da SISTEMA as seguintes hfomaçõos.

e.l. Com acesso ilnsUto: a mação de todas os Fabricantes e lfnpodadons Ademnles a

esmo Formo de Ccvnpromlsso; as açõos de comunicação social. lms lenhos das

dfmfdzes do Anexo k' os locais cvtde se enconfmm ínsfalad)s as Pontos de EnlrWa
Pifmádos e Secundários do SISTEMA

e.2. Com acesso nstNo: as hfomlações constantes dos tom)Diárias do Anexo it e llt. l»

que couber. sobe a impbnnntaçãa, opemciortalizaçãa 8 nst+ltados do SISTEMA.

f. Eiebaar e executar Q Pfaíla de Comunicação Social pan a Logistha Roveísa, vroHado pam

o consumidor em gela e o púbiioo especiãno do seta, de aceno com as dintõzes
estabelecidas no Anexo V. casa Q mesmo ainda não tenha sido otabondo o execúado.

g. Elaborar o nono de l.ogísllca Revfena. cofifend) as hHormações corlsfanfps do hnnufá#a

do Anexo 1}. caso o mesmo ainda não tenha sido elaborado.

4.3 Em decorrência do disposto na Cláusula l8 deste Aditivo. encontram-se excluídas todas as alíneas

da Cláusula 4.1. do Termo de Compromisso original. que passa a contar apenas com o seu caput.

nos tem)os da ndação prevista neste Termo Aditivo;

CLÁUSULA QUINTA

5 Na Cláusula Quinta do Termo do Compromisso original, referente à$ Metas do Sistema. os bens 5.2

5.3. 5.4 e 5.5 passarão a vigorar com a seguinte redaçào:

5.2. Os Fabricantes e tmportadons Adewtes a este Temia de Compforüsso. por meia da ENTIDADE

GESTORA, se comprometem 8 der 8 destinoção ombientotmente odequade pan a totalidade dayPfthas e

3aterhs Podãleis pós'Gomuma ncebidas peb SISTEMA: li a;$'+Lt@.

----% -&J'"bRõêa Malta
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SAO PAULO

5.3. Pam o cumpíiiviento da treta estabdedda no Item 5, 1, a maleta de PHhas e Baterias Podátais pós-consumo se

dará conbmle as sega/nfes meios dp abmrigénda geográ@o.

5.4, Som pm#ufza das oórfgações do mmlhfmonfo pmüsfas na Resolução Conama n.p 40í/2008, seda

instaladas. no âmbito deste Terllto de Coívlpfomlsso, em cada Município contemplado polo SISTEMA. ao

manas um Ponto de Entnga Piimátio e/ou um Ponto do Entnga Sewndâóo. enquado não ttouver cdetor

em cada estabelecimento que comeniatize pilhas,

5.5. 7êndo em üsfa a obdgafo/fedade de lodo esfabelecfmenfo cofefar as Pilhas e 8afelfas Podáfeis guie

coloca no metade. poderá ser de$nida, no âmbHo de«e TerTW de Compíumisso. uma meta para criação de

novos Pontos de Entrega Primários após o ãtiat do Z' ano de vigência deste Tem» de Corltpmmiua.

uüitzaítdo como base, Q histórico de cdeção das Pontos do Entrega Primárias dos dois píimeiíos anos de

ope/aÇõo do SfSTEA4H

CLÁUSULA SEXTA

6 Em decorrência do disposto na Cláusula le deste Aditivo. as alíneas "a', 'b'. "c'. 'e' e 'h' do Anexo

Vll -- 'Divisão de Custo do Sistema'. do Termo de Compromiwo original passam a vigorar com as

seguintes vedações

a. As despesas com a desürnçao final amUentülmenle adequada das Hthas 8 8atedas Podátois pós-

corlsurnu. doscr#as na Cláusula Segunda dapnsonh Te/ma. serão custeadas de meneia índependenre

pelos Fabricantes e Jmpodadores Aderetlles, por htemlédla da ENTIDADE GESTORA. com coso na

quanHdade de reciclada e nprocossada de cada associada. de acordo com a tHagem matizada pelo

Operador Logisüco; #
b. As despesas com a desHnação final ambieMaltnletite adequada das Pilhas e Bateáas Poítéteis p6s-

corlsulnlo descritas na Cléusda Segunda do pnsenle Tem» de Complomiuo.

Temo de Campa para a Lagi6tin RevenB de PilhBB e BatedaB Partáleb
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não fazem Falte do Sistema serão cusfead8s de maneló corisanfada entre falas as FaóiüanMs o

Impoítadons Adendes. por intemlédio da ENTIDADE GESTORA.

As despesas com Q fmte de manejo das Ptllns e Baterias Portáteis pós-consumo descútes na Clêusüa

Segunda dapnsenfe Terna de Compromfssa. na#zada peb Opemdar Laghfíço, nhnnfos aw Pontas

de Entrega Primários eüu Secundários. dispottibilizados pelos Fabricantes e Impodadons Adenntes oll

na hmla da disposto nto item 4.3.6, serão matizados de maneira consordada ontn fadas as FabHcantes

e llltportadoms Aderentes a este Tema de Coívlpromisso. por htenviêdio da ENTIDADE GESTORA:

As despesas com a frito do maneja do Pilhas 8 8atedas pós-consuma balizado pelo Opendor Logisüco.

nâennfes 8 0ulms Entidades cadasfradas colmo Pontos de Eflfnga Secundadas, que não sa enquadnm

no cortçeüo do Cometçiaíite 8 Distíibuidar. çortfannle ltom 4.3.6 do pnsente Tema de Compromisso.

serão custeadas de maneira cottsorciada ente fadas os Fabricantes e impodadoms Aderentes, pw

intomlédb da ENTIDADE GESTORA;

h. A nllrada pmüsfa no /fem 3. í2 do pnsenfe Tema de Compnomlsso, seó na#zpdo pelo Operada'
Logistbowm custaram as Pufttos de EntrWa Pdíltárias, wst das de maíloim çonwíciada eMn todos

os Fabricantes e tmpottadons AdenMes, pw intemlédio da ENTIDADE GESTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 0 presente aditivo é formalizado nesta data. começando a produzir efeitos a partir do dia 1+ de abri

de 2018, vigorando enquanto durar o Termo de Compromisso original.

B Todas as demais cláusulas e condições contidas no Termo de Compromisso om aditado permanecem

inalteradas e em pleno vigor. sem interrupção de sua força normativa

E. por estarem assim justos e acordados, assinam o presente aditivo ao Termo de Compromisso

5(cinco) vias. de igual teor e forma. na presença de duas testemunhas.

.29 de dezembro de 2017

UAURICIO BENEDINI BRUSADIN

Secretario de Estado do Meio Ambiente
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C..«, «,a., ..,. õ'
Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental

/ GERALDO AMARAL FILHO

É>- '«2
iUMBERTO BARBATa NETO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÊTRiCA E ELETRóNiCA - ABiNEE

GESTORA PARA RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS NACIONAL - GREEN
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IS. SERVIÇOS E TUR

JOSÉ GOLDEMBERG

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS. SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO -

TESTEMUNHAS:
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