
ESTADO DE SÃO PAULO

Documento DIgItal CETE8B.0651 1012022-48

Temo de Compnmbso pan a Logistlça Rwelsa de Embalagens em Geral

Peb presenB Tem)o de Compromisso, o ESTADA DE SÁO PAULO. por meio de sua

8ecí tôda de Estado de Infnntnitun e Belo Ambiente. doravante denominada SINA, eom
Bode na AvenldR Fndedw Hemlan JÚnIor.. n' 345. Alb de Pinhelío& CEp: 06469-010. SÜo

Pula/SP, Insaib no CNPJ/MF sab o nB 66.089.790H)001 88. npresenbda neste ata por üeu
SeçreUrio de Estado. Ferrando Chucn, podados da cüdüB de identidade RG n' Insaib

noCPF/MF8abon' aCETESB AmbientaldoEstadod+Sõo

Paulo. sociedade por açõ8B sob o controle acionárlo da Fazenda PÚNica do Estado de Sâo Paul.

ínsütulda pela Leí Estadual n'P 118. de 28 de junho de 1973. ndlada na Avenida Plofêssor Frederiço

Hermam Junbr. 34s. Alto de Pinheiros, São Paulo/SP. Inseriu rn CNPJIMF sob Q #
43.776.491/D001-70. neste ata ropnserdada na hmia de seu estatuto social por sua Direlom

Presldenb. Pairlcia Paga lglnias Lemos. parbdara da cédula do identidade RG na

Inscrito no CPF/MF sob o no por 6eu Dinlor de Avaliação de Impado Ambiemal.
Domeniço Tnmlroll. parbdor da cédula de identidade RG ne lítscrtto no CPF/MF sob o

n+ ravfanle dnlgnada 8lmplesmente CETESB; e a Signetárh: INSTITUTO

REVER. coH sede na Avenida Paul18ta. 1313. 4e andar, inscrlla no CNPJ sob a n

41 .B30.5731000146. neste alo repnnnlado por mu Dintor Executiva remando RodHgues. RG H

CPF/MF Bob o ne nte dogignada simplesmente

ENTIDADE GESTORA e demais entidades sbnat&ias relaclarndas no Anexo l

Considenndo

A Insütulção da Pollticü Nadoaal de Re6ldu08 $ólldaB. doravante denominada PNRS. por meio da

Lel Federal n' 12.305. de 02 do agosto de 201Q - 'Lei n+ 12.305/201r, regulamentada pelo Dnreto
Federal nB l0.938 de 12 dejanelío de 2022 0.936/2022';

A nspansabllldade aompadllhada e 'eniçadeada dos fabricantes. importadores. dlBbfbuldaes e

aomerciante8. pela estrutunçãQ. implemenbçâo e operação do sistema de logística rwena da8
embalagens em gemi. catfbrme Q aR. 33 da Lei ne 12.3051201D;

Que üs entidades sbnatârias nào pwsuem quaisquer obrigações de loglstla nversa dworTenles

da legislação aplicável aos nsfduos sólidas, uma vez que nãa sâo geradoras destes resldu08;
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ESTADO DE SÃO PAULO

O dbpos80 no artigo 53 da Lei Esbdual if 12.300, de 16 de maço de 2006. 'Ld ne 12.3n/2008".

que Insüüd a Pollüca Estadual de Resíduos Sólidos, doíwante denominada PERA;

O disposto no art. 19 do Decmto Estadual n+ 54.645. de 5 de agaslo de 2009. qun regulamenta a Lel

Estadual P 12.300. de 16 de maço do 2006, que Vota da responubilidade pós-consumo dos

tâbriaanb8. imporbdorn B dishbuidores. decórnnte doB prodaos de sbniücatlvo impac80
ambiental;

A Resolução SMA n' 45, de 23 do Junho de 2Q15 - 'R080lução SMA ne 45e015'. que define aB

dlrelrfzes pPm hplementaçüo e operecionalkaçüo da rosponsablldBde pós-consumo no Estado de
São Pauta. e dâ providêndas cornlda81

A Decisão de Direbria da CETESB ne 8. de 29 de jnulro de 2021. que estabelen os
procedimentos pan o licenclamenD ambienbl de estabelectmentas envoNidas no sisbma de

b9rstim reverso B pam dispensa do CADRI nto âmbito do gennclamenb das resíduos que
espwifln;

A Dnisâo de Dinbrla de CETESB n+ 127/2021/P. ou aURa que h vp nha a sund«. qu8
esbbelew prucedimenlo pam a demonstração do wmprimento da logística rweHa no âmbito do

llmncbmmto ambiental. em abndimeMo à Rewluçao SMA 45, de 23 de junho de 2015; nm
espedal atenç6a às dlsposiçõw do Kem 5.

O Decreto Federal no 11.044. de 13 de abril de 2022, que institui o CerüHcado de CrüdHo de
Recblagem Recbla +.

A responnbilidade como«talhada pelo cHo de vida das produtos
12.305/2010. em nu Att 3e. hc. Xyll;

mnfürme dehtldo pela Lel n

Que a laglsüca reviersa de embalagens em gKul é o processo pelo qual os tbbrlnntes.
bnportpdon$. comerciantes atnadistas e çomerdaibs vanllstas, 8qeibs à rnponnbilidade

campaMlhada e encadeada. viebiham a caneta e a restituição dos n6íduos Bólldas ao selar

pmpresadal. para naproçpeihmento. ern $eu chia ou em outros cicl08 píoduthn8. ou wtrB
deBünaçüo final ambientalmente adequada por lnelo de Certlüiada8 de Reciclageml

o Temia de Comptomlsso será implementada por meia de cooperação entre a8 partes. do
acordo oom os confeitos de responsabilidade compartilhada ê encadeada. da modo B viabilizar a

continuidade do Blstema de logl8tlca nversa de embalagens em gemi;

W

Terno de Caipron$$#o p8n Loglstin Revetse de Embalegen$ em G«81 q
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A nsinaUra. am 23 do mab de 2018 do TCLR ente SOMA. Cehsb. Flnp. Ciesp, Abnlpe. professo

Cebsb n.' 3212018f310 (TCLR Fino), que em cmjunb com as demab entidades signaürias criou o
sbtema baseado em certlflndw de íeablagem.

A fiação do Instituto Rever por entidades sbnatâíias do TCLR FieBP. diante da necessidade de

expansão do modem de wrtMcados para atendimento das empreus aderentes B entidades

signatárias do TCLR Fiesp em outros wbdos da Federaçâa, pam assumir as atMdadeB 9tê então
exercHas pela Fiesp. agora em âmbtla nnbnal.

As PARTES. na melhor turma de direito

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1. Este Tenvto de Compromino bm bw aUe80 a fbmnlliBção da continuidade da operaclonakaç8a
do sisHma de logística reveja de embalagens em gemi pó$ consumo, denominado de 'SISTEMA'

aobcadas no nnrcado nas quantüades equivaleribs pelas empre88s adenntn. visando.
pmlbrendalmente. o reaprowlbmenb elbu reinserção deshs embalagem» no cêdo praduüvo. ou

wtn desünação anal ambientalmente adequada, excotuando % R disposição final ambientalmente

adequada, tendo como bebe as dennlções wnstantw no Art. 3. irlclsw Vll e Vlll da Polfüu
Naclanal de Rnlduw Soldos(Lei n' 12.30512010).

CLÁUSULA SEGUNDA

DAS DEFINIÇÕES

Z. Aplicam-se a ente Teimo de Compíunisso as deHníções con6lanb8 do art. 5e da Lei Estadual ni

12.300. de 18 de março de 2008, do art 2' do Decreto Estadual n' 64.645. de 05 de agosto de

2008. do art 3e da Lel Federal ne 12.305 de 02 de ag06lo de 2010. do art Se do Deaeto Federal n'

11.044. de 13 de abril de 2022. ÜBdm olmo do 'Glon&io de Loglsüca Revetsa'. disponível no
Anexo it.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA DE$CHÇÀO DO SISTEMA

B
3
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3. A ENTIDADE GESTORA, composto pela ENTIDADES SIGNATÁRIAS AO PRESENTE TCLR.

lem cala ableüvo B tamialkaç80 da opwacbnializaçãa e administração do SISTEllA, que

viabilizará o cumprinenb dHS obrigaçón de laglsUce reveja pelam EMPRESAS ADERENTES. a8

quais Ingres8ar$o no SISTEMA para cumprir can a Logística Reverso por meio da aquisição de

CERTIFICADOS DE RECICLAGEM nfbrenhs às embalagens pó$ nnwmo dos produtos

comerdalkada6 no remado interno. oonsiderartdo aB meus estabelnidas na d8usula quinta desH
lemio

3.1. Os omsumldon8 poderão ehtuor a devolução após o \BO das embalagent8. 80s

OPERADORES ADERENTES e nas campanhas nalüadas pelo SISTEhIA. nmo também serão

conternpbdm no P18nla de Camuniaçâo previsto m cláusula 4.s. alínea j.

3.2. A operadonalizaçâo do $tSTEllA inbia-se pela roleta e triagem de resíduos para fins de

reaproveltamento w reinserção, das embalagenis em geral, reallzadaB por OPERADORES

ADERENTES a patir do de8car&R noB termos da lel densas embalagens pelos oonsumidon8.

3.3. Oe material8 recidâvei9 provenianbs da triagem das embalagens em gemi pós consumo

poderão sw píownlentes de dlvenas oíigon. tais cano:

a) Cabo $eleüw. ou triagem a parar de' uletg regular. realizada mmo paíle das

atlvldades teneirkadag pelo ütubr do serviço de Ihtpeza públin. e desde que lula
ptwisáo de uUlizaçüo como renih acessória no raspecüi#o contrato ou documenta
oqu»alenbl

b) Sistema privado do colete(e ewntual vagem). pu meio de Pontos de Enübega

Valuntáriw(PEVs). ou oura$ firmas de Goleia das rwíduos de embalagens junh m8

gemdnes e outras formas de participação doü consumldoes. na fanna do paíügratü 4'
do art 33 da Lei 12.30S12010

c) Emprems privadas que efetum a ncblagem, a denaracterizaçüa ou tratamento dos

materbís recicláveis píoveflientes das embalagens p6s<onsumo. desde que hmeçgm

a rasbeabilidade das Malas Físcai8 dos materiais reciclâveb, a Hm de demonstnr que

nãa tümm campubdos nas meta de logística rewrw em ebpa& anteriores do luxo de

colete. triagem e nciclagem

d) Cooperativa/Entidades de nbdore8 de matelials ncidâveis ou rwüllzáveis; e

e) Oulms p08sibflidades àproçudm pelo gibão ambbnlal competente.

3.4. O Sistema hinclonarâ por iDeIa da utilkaçãa de Cerblicados de Reciclagem qw comprovam

o naproveitamento o/ou ninseç&o ao dolo produtivo da mana equivalente dw embalagens

após 0 uso pelo consumidor d)$ produtos camerciolizadas pelas EMPRESAS ADERENIÇ$. AS

Termo da Compíumlsso pam Loglstlm Reúna de EmbalHpn8 em Gemi
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EMPRESAS ADERENTES adquirem Certtllcedos de Reciclagem de embalagens em gemi
confümle a massa e o maledal das embalagens üloaadas nia mercado.

3.S. O vabr investido pelas EMPRESAS ADERENTES. nmuneíarâ os OPERADORES

ADERENTES, par meb do SISTEMA. com base lta lonetada de reelduos cdetBdos. orlados e

einsertdoe no cêdo píodutiw que Bnham sido oyeto de Certificados de Reciclagem,
desconladoB os custos opemcionals.

3.6. A nmuReraçüo pebB CeMficadas devera observar a prioridade do OPERADOR

ADERENTE mais pdximo do descarte pelo consumidor, cmbrme Plano de Ação Conexo VI). de
&orle que somenb serão consldendas a$ natas 6scüs de origem pós.consumo m8treadaB.

3.6.1. CabHÜ &o SISTEMA. por sua CERA'IF}CADORA. gendlr o proçesso de remunenção dos

CeHtlcadas de Rnlclagem com base na priQrização do Goleia das nsíduos reclclâvds. a fim do

gerar Incenbwe à bale da cadela da reciclagem e os n$uNados estrüurantes decorrentes. nos
tBmios do artigo 3.3.

3.6.2. Serão homolagadas no si8Bma de loglstlu reveja somente notas 6scd8 de maus que

OBtojam talalmente rasbeadas no sistema de logística rwena. desde a ealeh atõ a de8tinação

hial. Caso uma mesma massa de resíduos sela apresentada pam homologação no $1stema par
meb de naus fiscais emitidas par mais de um operador. sed feita a embsáo de ced6cado de

reciclagem somente em nlaç80 à$ nabo flscaiB emlüdas por quem esü mais pr6xirno da colou.

3.6.3. No uso de empnw príwda que efetua reciclagem. desmmclerização ou bBtamenlo dos

matedab reçidávels, somente sed emitido nrüOcado em relação â mana de resíduos póe.-
consumo colêbda dou recebida pela própria empresa.

3.7. PríoíiHiamenh. H embalagens an gemi. após 0 descarte. nos tempos da Id. peb
consumidor, serão comeiclallzada8 pelos OPERADORES ADERENTES. de temia diieh com QS

febricaMes do anbalagen8 0u indintamente. por meio do comércio alacadbta ou vanjlstat par

demais emprwBS ou par outns interesudw para de8tlno ao reciclados. desde que IBgalmeNe

estabelecidos. Os íeleltos nwltanbs das operações de triqem serão encanünhados para

dbpasiçâo &ial amblentahnenb adequada pelos OPERADORES ADERENTES e nüo gemrâo
ceiltllcados de rnldagem

3.B. Os dados relativos ês transições çom nials ebtuad08 pelos OPERADORES ADERENTES

serão ra8üeadas par empnsa ou entidade especializada. denominada 'CERTIFICADORA'.
partldpe dó SISTEMA e aprovada pela ENTIDADE GESTORA

#
Tempo de Compromisso pam Loglsthca Reverso do Embalagens om Goal
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3.9 0s ngduas nâa passlvPel$ de recicbgem. píownienbs da triagem de embalagens pós
eon$umo gemo renbidas priorltadamente pela Coopemttvas apoiadas:

3.9.1 No caso de a demanda do cerüficodw oriundos de recuperação eneíUética nâo ser suprida

pelas Cooperativas, permth-8e a recuperação energética pelam demab OPERADORES

ADERENTES que elêtuam a maleta nguhr. realçada como para daB aüvidades lemeirizada8

pelo titular do serviço de limpeza pública. con#bm)e viabilidade técnica e económica. Somente

gera conbbllizada pam 6ns de meta de logrsüca nversa;

a) a mass prweniente de embalagens póe consumo. onuminhada pam apíovelbmento
eneígétíao que lenha sido previamente cada pam recblagem;

b) que o enamlnhomento da ma$u a ser reaproveitada energeticamente se dâ através do

Nab Fiscal oom a idenüficaçâo da Coaperaliva ou OPERADOR ADEREIWE

nsponsável;

a) que atenda aos critérios a tarem esbbelnidos em renhção do sistema. submetida à
anuência da CETESB.

3.9.2. Consldam-se Certificado de Recuperoçâo Ener96tlca aqueb píovenjente de massas

ençairüthadas pem a geração de Combustlwl Derivado de Rmíduos(CDR).

3.9.3 Para fins de emissão do Certificado de Recuperação Energética, exigem duas vezes o

btal da maça ceMflcoda de CDR pelos OPERADORES em relação à meh esbbdnlda para as
mal«leis recbláviels provenientes do reciélaÓem mecânica.

3.10. A CERTIFICADORA garantirá a mstreabilidade da 81$TElIA por meio do controle das

Naus flsal8 emitHas pelas OPERADORES ADERENTES, uüllzando sbtnna Inlbrmaüzada.

mmpravando a ruins«çáo no ddo pmduUvo de detemilnada quantldeda em massa(expresso

om kg ou tonelada métíin) de embalagem em gemi. jó trtadas. e emtHrá um nlatória especifico
pam o SISTEMA, visando subsidiar o Relatório Anual de Sistema de Laglsüca Revoga a $or
apresentado à CETESB

3.t]. A CERTIFICADORA ganndrü a confidencialidade das Infomlaçóes pessoais, IndusHa18 e

canerdais. bem como outras inbm»çóes estabelecidas na legislação vigettte.

CLÁUSULA QUARTA

DAS RESPONSABIUDADES DAS PARTES

Termo de Ccvnprombw para Logl8tlce Rwern de Embelõgnu em leal
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4. Pem a cumprbnento dn finalidades deite Termo de Campiumisso. opnslituem
responsabilidades exclusivas das partlclpes do prennte Sistema:

+.l. As EMPRESAS ADERENTES wrüo nsponsáwis PK

e) Assegunr que o SISTElIA deecíilo neste TCLR Impbmenle a bgr$tica renrn das
embalagenis em geral pós oansuma na píoparçgo das embalagens calacadas no inlercado
paulista e da8 metas definidas na clâu8ula Quinta deste documenta.

b) Opeacionalbaí aõ a90es pnvistas ante TCLR. com supar]« da ENT]DADE

GESTORA, vlnndo pnfbrençialmente, o maproveitomento e/ou minsatção das

embalagens na cadeia produtiva. ou outn destlnaçüo final ambientalmente adequada.
aom ênfase ao lbmecimenb de dados para a elabançüo da Relatório Anual de Sistema
de Logística Rweru.

ç) Ençamlnhw à ENTIDADE GESTORA Inbmiaçóe8 relatíws aos dados neéossáríos pon

a Implementação e operaclonallzaçâo do SISTElIA. pan elaboração de elaMrb8.
debminação do cotas. cumpHmento de hebs qualitativas e quanüütivas. ente autra$.

d) Adqulór. cmtürme a suB necenidade 8. paa gaantí a cumprimento e canhmtidade da8

metal definidas na cláusula Qulnb desce documento. Certificados de Recldagem de

embabgens em gemi para compensação ambiental das embalagens colocadas na
mercado. de acordo cam a massa B a material das embalagens eamercblizadas

42. O$ OPERADORES ADERENTES persa rnponsâvels por:

a)

b)

é)

d)

Infbmar à CERTIFICADORA as dados de wn+eídalkaçéo dos materiais redcláwis
oriundas das embalagens em 9«al triadas. por meio de NotasFlscab.

$er agente de dissamlnação de InlümiaçóeB e mutUplludw da eduação amblenbk

Participar do Plano de açâo continua 2022. 10m caneta e Magern, wnbmie Anexo VI

Dar dostínação amblenülmente adequada a08 resldu08 pós-consumo disponibilizados
para o Bi8tema

4.3. A8 ENTIDADES SIGNATÁRIAS serão re8ponüâvei9 poc

a) Awocbr se / Hllar-w à ENTIDADE GESTORA. na lbrma do wu Esütub Social.

b) Divulgar Q SISTEMA ente seus associados/nprwentadw. denü$nndç-os da

abdgetoriedade de cumpdmonb das medidas. pnzas, metas e demais dispogiçOes
prvvíslas

c) Inlbrmar â ENTIDADE GESTORA quanto à adesão ou â Balda das EMPRESAS
ADERENTES ao SISTEMA. confomn o caso

4,
q
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d) Auxilia' a exnução das açón de campanha de divulgação do SISTEMA.

e} ' A8 ENTIDADES SIGNATÁRIAS nõo têm responsabilidade solidâda au Bub81«ária

soba eventual descumprimeílto das EMPRESAS ou OPERADORES ADERENTES. â9
cláusulas desb TCLR.

4.4. A ENTIDADE GESTORA 8eíü resporisâvel por:

a). . EstruNmr, Implementar e opernlonalinr o Sbteha de acordo nm a Cláusula
Torwira;

b)à prior seus doçumerHos de governança. contemplando podenB naímaüvo. consultivo e
deliberativo. submetendo â ciência da CETESB;

c) Esbbelenr e publiar as tegms necessârbs para concliar a rebçBo wmenial das
múlbplas «npresas padlcípes do $1STEMA de Lagfsllca Reverso de Embabgens em
Gemi;

Alar dlreUmenb. cam mei08 píúprhs ou por meio de tettelros carÉmtados. para o
desenwlvimento das anões necessárias pam gamnür o wmprünento {hs metal de
logística Bvrersa e o Pano de Anão. disputa no Anexo VI.

Promover açóes pan a manuBnçâo e ampliação do siglenu de loglslicB reverso.

pdndpalmente d08 meios de cdeta das embalagens pós-consumo B sua desünaçâa.
consldemndo íncluBNe a adesão de novas empresas ao sistema de LR.

Reunir as inbrmações lbmecidas pelas EMPRESAS ADERElvTE$. ENTIDADES

SIGNATÁRIAS, OPERADORES ADERENTES. e CERTIFICADORA, pam cadastro do

Pano de Logística Reverso Coletlvo B do Relatório Anual de Resultados no Blstema

htürrnothado d8 Ceteab, quando disponibilkadol

g) Atuelkar. no prazo máximo de 30 dias R contar da dela da asBütetum da TGLR. o Plena

de Lagí8tica RoverBa Coletivo, cadastrado no RIGOR Logística Reverso;

h) Aprneritar & CETESB. anualmenh, até 31 de março, Relatório conbndo o$ dados

opernionalB 8 nsultadw do Slsbma no ano anterbr, çobdndo o período de l de
Janebo a 31 de dezembro. pw meio do mdastro no RIGOR Logística Reúna.

D Alualkar. em um sItIo na rede mundbl de mmputadores {lnternet). exclustw pam o$
tomas do SISTEMA:

cam ' acesso Irnstrib: a relação de todas as ENTIDADES SIGNATÁRIAS.

EMPRESAS ADERENTES e OPERADORES ADERENTES desb TCLR; as

mmpanhas de dtvulgaç&o e. caso seiwn uülizada8. os loc8ls onde se encontram

Instalados os eventuais Pontos de Entrega/maleta do SISTEMA; e

i. oam acesso restrito: as Inbmnçóes Baba a impbmentaçâo e opemdonallzação.
bem Gamo os nsultados do SISTEMA

d)

B)

D

Termo de Camprumiuo pan Logisüu Reverso de Embabgons «n Gemi



ESTADO DE SÀO PAULO

1) Elabamr e exewhr um Pano de Comunicação Social. voltado para o wnsumldor em

gemi e o públiw espoclnco do setor, de acordo com as dlnbizes estabelecidas no
Anexo lll

1. o Plano de Comunlc8ção Social deverá s« oubmeüdo õ CIMA no prazo máximo
de 3(tr&e) meses a oont« desta data

ii. a CIMA poderá encomendar altenções ao Plano pera fbis de atendimento do
conteúdo mínimo definido no Anexo lll;

iN. quando o slgnatúrio do Tomo da CompiçKnisso considerar que. pam o $w
Slsbma, náo wÜa powlvíel atender algum dos lbns lisHdos no Anexo 111. nd
submetida justtncaüvajunbmente çom o Plano de Comunicação Sodal;

k) Informar à CETESB quanto â ades80 0u à salda das Aderentes aa Sistema. o qua 8e

dad oom o envb de mensagem por corno êletrânlco aa oonbta Indicado pela
CETE8B. noB tempos da Clâuwla 7.3;

Realçar o proces80 de homalogaç$o de operadores e notam fbcals can16nne dbposlo

na chusula 3.4 e em regrar 0pencionab Inhrnas, as quais deverão nr submetidas â
clênda B anuência da CETE$B;

m) Fabrb8n@s, Importadons. dishbuidarea ou wmenbntes do produtos cujas
embalagens em gemi e$tüo sÚBItas ü logfstice reveja objoto deste Termo de

Compromisso poderão adere eo Sistema a qualquer momm80 por meb de um Temo

de Adesão Junta à sua entidade signatáda ou entidade gestora cqo modelo consta do
Anexo IV.

1)

4.4.1. A ENTIDADE GESTORA saía organizada e composta pebs seguintes órgãos de sun
adminlstraç8o:

R) Aswmblel8 Gemi - órgão sobejam de deliberação da ENTIDADE GESTORA. formada

por deus aseaciados em pleno gaze dos deus direibs eatatuHrio& munidos pára
tomada de decisóeB. oonfümie 8eu estatuto social.

b) Connlha Ge8lor -; órgão que hm como objeüva e8hbelecer a gavemança da
ENTIDADE GESTORA, disciplinando a organização. as competêndas B o
hnçionamenb da $19TElIA

c) Connltn Fiscal - órgão que bm Gamo abjeUvo examiw documentos. emita parenres
e analbar o balança geral de ennrmmento do exenlçb e demos conb8

4.5. O ESTADO DE SAO PAULO sela n6ponsâvet

4.5.1 Por meio de Secretarls de Infrawtmtura e Meio Ambiente CIMA a

Temia da Camprat®80 põa Loglstlu Revefn de Embolagenls em G«al @



ESTADO DE SÃo PAULO

a) AcanpBnhar o cumprimento dos nmpranissw B dbpwlçóes pnvisbs neste Termo de

Compromisw;

b) Recopdonar e propor aos órgãos nmpetentes propeslas esbalógice! por parte das

enãdades signatárias referentes a estrat6gíes. mecanismos. Insbumenta$ econ&nicos

e medidas de Inçerttivpo Hscal para tbmenhr a IndúsHa de redclagem e produtos

conlboclanadosPcam material reciclada. beM como os demalB elas da cadela de

nsponsabtlidade oampart#lada daB embalagens pós'consuma abrangidas pelo
Blstemal

c).i Divulgar. sempn que poufvdi o Slslelnla através dos anais institucionais de
comunicação dlsponívds;

d)

e)

ParOclpar dos programas de diwlgaçâo deite Temia de Compromiwol

sem Ingeí$ncía e prejuízo ao pnsente Instnimento. apnnntar â coordenação do

Slslema as anões em andamento que viram promover a ngionalkaç80 e soluções

consomiadas.. com o objetivo de incnmenhr aç6es intumunicipals. canbmie
ncumbência da Pdltlca Nacbnal de Resíduos Sólidos.

4.5.2. Por meia da CETESB a

R)

b)

Acompanha o cumprimento das compromissos e dfBposições previstas no pnsente
Termo de Compromisso. inclusive com a realização de veríHcaçâa Irt bco;

Envidar esforços pwa anegumr que os prondimenlos e fitos admlnístraüvos sab sua

respmnbllldade, como licencinnentos e autorizações. permthm a Impbntaçâo e a
expansão do Sistema de acordo aom o cronograma acordado neste Termo de

Comprombso;

c) FlscaBzar B impor sanções a tew das suam atribuições estabelecidas na Le1 118, de 2e

de junho de 1973. duas aRemçoes e 8eu regulamento.

CLÁUSULA QUllyTA

DA IMPLANTAÇÃO E DAS IETA8 DO SISTEMA

5. O SISTEMA pasul es seguintes meus. como segue

5.1 As empnsas edenpntes. por meio do RelaUíb Anual de ResuHados do síBtema de laglstlca

reverso deverão demon8üar o cumprimento das metal quanütaüvas de nimedr na processo

produtivo 22.5% em mansa para 2022. 23% para 2023, 23,5% para 2024. 24% p«a 20;6.v24,5%

Teimo de Colnpíomisso para Loglsllm Rewrsa de Embalagens em Gemi .a,,#,F.. 7/+
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pem 2026 e 25% para 2027. em relação à quantldBde autodedamda de ombulagens em gemi

colocadas par essa empnBaB no mercado Inhmo paulista conlsidenndo o penedo de 01 delane+ro
R 31 de dezembro do ano anterior.

5.2 As empresa adenntes. por meio da RelaHrio Anual de Rasuradas do sktema de lagrstica

reverso diverso demontstrar o cumprimento das metas quenübüws de ninsedr no procedo

ptodutlv0 2B.6% em nlaçáo à quantidade autodecbrada de Embel8gents vazias de aço de fintas

imoblllâdas oolondas pw e8$a$ empra8as nlo mercado Intimo poulisb oonsidemndo o período de

01 de janeiro ü 31 de dezembro da ana anterior.

5.2.1. CABO wuom firmada nave Instrumento de loglBüa mv8na a partir da date de asslnatum

deste TCLR. com metas mais nstr#ivas pwa as Embalagens vazias de aço de tintas imabiliârias

colocadas no mercado Intimo paulista. essas mesma meus deverão nr ahndidas par esb
SISTEMA

6.3 Caso haja dennlçâo de novla8 metas mais resUüvas em âmblo nnlonal. essas deverão ser

caneidemdn para fins de ostabelnlmenb das meus â$ quais se refez as alínea "5.1' e "5.2'
deita dâusula.

5.4 Pam abndimento n objetivo prevbto no alt. 3o. inciBO 1. da Decreta Federal n' 11.044/2022. o

SISTEMA demonstn a malização de açües ntruturantes junto aoe operadores logíBücn
homologados can a desthação de wlares qua possibilitam a amplaçüo da opacidade de edema.
contam)e Plano dp Ação CAnexo VI).

5.5 0 SISTEMA deverá atender. como meb googrüfiu, as 8 regiões administmtivras do Estado de

São Pauta, oonhíme Declsáa de Dirotoria da Cetesb n.' 127a021 . ou juba que venha a substitui.la

e $er sugclenh pan atender às metas quenttbtNas.

5.8 0a hbricanteB que colocam na 'm«Gado seus ptodulos em embabgens em g«al de vidro

retornâvoíB poderio ter nduçüo na n»ta quantltaüva do ncüpemçâo de embalagens de vidro

dese8rlávois da nguhte lbmH pan ada S% da taxa de embalagens de vidro ntornáveis

colocadas no mercado seta descontado 1% da meta necnsária para o cumprimento da meb

quantitõtNa de embalagens de vldío descartáveis, tendo como metas mlrtlmas a nmm cun»lidas
para os embalagens descartáveis. os seguires valores para cada ano:

2022=11.S% .f:, ! ,' ú./

2023 - 12%

Termo de Comprombeo para Loglsüca Reverso de Embalagens em Geral
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2024 - 12.6%

202S - 13%

2026 -; 13.S%

2027 - 14%

5.7 PaH a aplbação do item S.8, dwerá nr medido e aprenntado o volume em massa de

ombalügBm de vl«o rotnnáwls 8 dnurtâwb cdoeadas no merecido. nada que as embabgens

de vidro nlomâvels que nâo nlornarem para a Hbrõm por seu sbtemo píúpHo de logística rnersa

dwer8a ser somados â8 embalHgeít8 descarUvPeb. pam o devido atendimenb do meta aplicÊwl às
embobgens descartáveis.

B.8 As embalagens de vidro rebmáveis que nbmamm após o u80 e leram encamlnhBdn pam
recidagem pelam fabíicanbes podem ser considerada nBldu09 pós-consumo para fins de
8tendimenb às metas de laglsüm rwersa, desde que atendldoB w itens 6.7 e 5.9.

5.9 Deüerüo fitar disponíveis por um período de cinco anos para apresentação quando solbitada
pela CETESB

a) Os dwumentw Reais HIB»nb8 à quantidade de embabgeis descadâveis e
nbamáveü cabidas no mercado anuahnento;

b) O8 documenta que comprovam a$ quanHdades de embalagem rebmâveis que

retomaram pan as tâbrfca8 no período de 1+ de Janebo a 31 de dezembro de cada

e) O8 dacumentas 6suls refbnnles às quanüdadw de embalagens n80mávels que
famm enamlnhadas para rniclagem no período de le de janeiro a 3f de dezembro
de cada ano.

5.1a As embalagens de vidro mtalnüveb

d) enaminhadas pelas Hbdas para reciclagem 8áo nslduw pó&consumo e que. por

Isso. podem s# oonhUlizada8 na sistema de laglstica revPor8a e náo ingeridas na

Plano de Oennciamento de RaBlduos da Hbtica.

e) que nâo estejam aptas a senm nutilkadn deverá ber desünação ülnal

ambientalmente adequada. e, quando destinadas pare recblagem podem ser
computadas para fins de atendímenlo às metas quantltaüvPas estabelecidas.

@ a
Tema do Compronüsso pam Laglstica Romena de EmbabgenB em Geral
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r) que náa ntomarem ao sistema prÓprIo de laglütlca nverBa durante a lida de

nporle deverão tK 8 intassa perdida(náo retomada) contabilizada na dnlamção de
embalagens denartüveis subnquente.

5.11 A medição da rnupenção das embabgens ietomávels será con8idemda cano medida do

fomento na gestão das nsíduos sólld08 e potencial campensaçüo na redução da meta de

recuperaçüa da massa de embalagens dncarüvels das mesmas empresas que calaram no
mercado embalagem)s ntomüveb.

5.12 Ao apnsenbr o Relatório Antnl de Resultados pam a CETESB. o SISTEMA deverá epaíbr a
taxa de embalagens ntomáveis de vüo. dobando di8ponlvd pam consulta da CETESB a lista das

empnsas com as nspecüvas taxias de embalagens Retom4vels hdtvtduials. aB quais terão dinHa

ao beneHclo do lbm S.Z As deínai8 empresas deveMo reporbr duas metas de logística nvaya de
vbdlo contbme a nora geral do item S.b.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONOiÇOCS DE ACOMPANHAMENTO E DO CONTROLE DA IMPLANTAÇÃO

6
Sáo condições de ammpanhamenta e de con80le da Implantação

B.l. Os SignaWlos deite Tem» de Compíomlsn se canprometem a aposentar pam validação

da CETESB qualquer proposta de Tempo de PnceriR, Convénio ou Cooperaçüa a $w celebrada

eom entes públcm pam cumprlmeltto do pnsente Temo de Compromhsa. bom como qulalaquer

Heras complementares de opernionnlizaçâo do Sistema ou edlt8b relacbnados ü BW

execução, anta da diwlgaçãa pam 8eneíros.

6.2. Aü PARTES deste Termo de Compwl=o reconhnem que a eficácia do Sistema dependo

do acompanhamento da 8ua implantação B execução 8 e8 comprometem a realizar avaliações e
dellberaçón pera eventuais eornçóes. quando necBssürfo

6.3. No âmbito dn8 awliaçóes ntêrídas no Cláuwla 6.2, w dispwlçOe8 deste Temo de

Campramiwa poderão ser rwlstas do comum Mordo ente as parb& por meio de Terno Aditivo;

B.4. Pera a verificação des açóe$ de estnituraçâo e Implemenüção do sisbma de lagísüa
reúna objeta ante Termo. e do hm .3,4;1. o sistema dewrâ anualmente B JuntemenH â

entrega da Rdatória Anual de Resufbdos, apnsentaf as oçóe$ estruturantes implemontadn nas

pperadweg loglslioos. Q que inclui a demonstração da ampliação da capacidade de cdeta.

Temia de Campramis6ó pam LagíBlin Rewrsa d+ Embalagon8 em Gemi IÊ' .=::g:'#Fp' {#l.)..
q
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B.4.1. Capa sqa realçada colete por meio de slshma privado de colete aam Portto$ de

Entrega VobrttâHas. H endereços desses pontos dwerão nr infamados no Plano d8 Logístka

Rwersa e respedivw nlalód08 anual de lesultodos cadutradw no $1GOR Logística Rwers8.

8.4.2 CABO nja nalkada colete }tkníanle 8m oondomlnias nsldenclais. 0 8iBtema devera

reportar a nallzação dnsas aoleBs nos Relalórtn anuais de resulbdos cadastrados no SIGOR

Logística Rewrw nw @mpos desthadw a 'mbü i$nennte'

B.5. Aü avaliBçóes deBle TELA conBlderarüo tambêrn. sempre que p08sfwl

b)

c)

A quantidade em peso de produtos comenlalizadas na Esbdo de S&) Paubl

As quantidades em pen de produtos o embalagens pós-consumo çoletados e

encamlnt»d09 para reciclagem ou recupençáa energética. e

Q percentual do reBlduo pó8 consumo nn $eu cicb ou em outros clcbs produlivo&

n aplicável.

CLÁU$1XA $ÉnMA

DAS DISPOSIÇÕES fiNAIS

7. A$ disp08lçóes finais süo

7.1. Tendo em vbb que o sbtema apresentado dennnstmu sua viabilidade técnlm B económica

nas ÜHimoB quatro snob de operaçüa. gerando adbionalldade aos Indins de reciclagem na estado

de $80 Paulo, esse Termo. de Compramiuo vigaarü peb prazo de 5 {díteo) anos. a partir da
publcaçãa do exbato deste dowmento no Diário Olcial do Estado. podendo ser prorrogado, bem

nmo afinado. a qualquer tempo- de comum acordo ente as parte81

7.2. O Instituto Revê. repnsenUnte da selar privado, bem como 08 representantes do Govemo do

Estado de Sáo Paul(SINA e a CETESB) Indlníáo cada qual, em at6(30) bint8 dias do mlebraçüo

posto Temia de Compomisso. a quallllcaçâa e o respectivo endereço eletr6nioo de um cantata para

as eamuniçações oHdais deçonentê$ da e)c8aição deste Termo de Compromissos

7.3. Os termos e aondlçóe8 do pnsente TCLR pod«ão ser revlsados a qualquer tempo. medbnte

mtltuo acorda ontn 8s PARTES e qualqu« alteração comente será valida. Be etêtuada PN termo
aditivo assinado par TODOS.

7.4. E8peclticamenH, o Ingnsso ou 8 exdusão de ENTIDADES SIGNATÁRIAS a este TCLR devera

acorrer por meio de associação â ENTIDADE GESTORA com o encamlnhamonb do Tema de

Paídcipaçâo. pela ENTIDADE GESTORA, à CETE3B.

@
0
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a) E8b TCLR poderá ser denumiado unBotemlmenlei em caso de descumprimenb de

suas di8p08içóe8. bem como poderá ser enuncbdo por quolqu« uma das PARTES

par qualqwr mothlo, mediante comunicação çom anbçed6nçla mÍnIma de 90 dias

oom qualquK penalidade au encargo. 'ficando assegurada a conclusão daq
aüvidede8 em andamento.

b) O nhcionamenb existente entre a$ ENTIDADES SIGNATÁRIAS, as EMPRESAS e

OPERADORES ADERENTES a ente elas. sela de cooperaçüa exclwivamente

pra atendimento à legisloçáo ambiental nlatNa ao SISTEMA no âmbito do

pnsmB TCLR. náo consüüindo associação; Jolnt venNn ou çansóido. Nenhuma

das ENTIDADES SIGNATÁRIAS. EMPRESAS. ou OPERADORES.ADERENTES

têm poderes para representar ou obrigar a outro a Incorrer em quakluer obrigação,
çmtratual ou nãa.

a. As ENTIDADES SIGNATÁRIAS, EMPRESAS e OPERADORES ADERENTES, a

SINA e a CETESB nconhn+m qu8 e hmção dos INTERVENIENTES

ANUENTES negs8 TCLR 6 apenas fücltlbr as comunlcaçóea ente o

ElITIDADE GESTORA B a SINA e a CETESB, Bando celta que cada

ENTIDADE 81GNATÁRIA. EMPRESA ou OPERADOR ADERENTE será

M8ponsówl !:par sew píóprioK. ates. sem qualquer
Bolldarledadelsubsldlarledade ente elas ou eom os INTERVENIENTES

ANUENTE9.

7.5. O descumprtnenb das obíigaçóes prwlstas nnb TCLR podem sujeitar às EMPRESAS 8

OPERADORES ADERENTES às penalidades pmvi8tas na legislação aplicável,

7.B. O cumprimenb das obrigações previstas neste TCLR não isenta as empnsa8 adennbs do

cumprlmetito das domal8 Obrigações peviBta6 na em lel;

7.7. O descumpdmenb das obrigações previstas neste TCLR paded sujeitar os adenntes à$

penalidades pnvistes na legbbção aplicável;

7.B. AS partes elegem o Foro da Camerca de Sáo Paulo. nlo Estada de Sáo Paulo. como canpebnte

pam dlrbnlr evenhials controvúrBFas oriundas deite Termo de Compromisso.

7.8. $üo partes integnntes deste Termo de Compromisso os seguintes Anexos

a) ANEXO 1 « ERüdadu signatárias

b) ANEXO ll rio de Logísüça Reveísa

c) ANEXO 111 ríenluçóes pam a elaboração de
LagfBtbc8 RevrerBa

Plana de Comunbação pom a

©
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d) AN EXO ]V Modelo de Termo de Adesão

e) ANEXO V Relação das Empresas Aderentes

0 ANEXO VI Plano de Anão Contínua

E, por estarem assim justos e acordados. assinam este Termo de Compromisso, em 6(seis) vias

de igual teor e forma via digital. na presença de duas testemunhas

São Paulo. 1 3 de junho de 2022

Original devidamente assinado

Formando Chucn

Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente

OHginal devidamente a«irado

Patrícia Faça lglecia8 Lemas
Diretora Presidente da CETESB

Original devidamente assinado

Domenico Tremarolí

Diretor de Avaliação do Impacto Ambiente

Original devidamente assinado

Fumando Rodrigues
Diretor Executivo do Instituto Rever

TESTEMUNHAS

OHginal devidamente assinado Original devidamente assinado

Nome: Edwal Casoni de Pauta Fernandes Jr

CPF n'.: H =
Nome: Lia Helena Morteiro de Limo Demande

CPF ne.:l H
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