Nº 16 – 2 de dezembro de 2020

ALERTA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO MS FAZ INTIMAÇÃO PARA INDÚSTRIAS DO RS PRESTAREM
INFORMAÇÕES SOBRE LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS
A 26 ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo da
Comarca de Campo Grande/MS convoca empresas que comercializam seus produtos no estado do Mato
Grosso do Sul para prestarem informações relativas ao cumprimento de Logística Reversa de Embalagens.
As empresas relacionadas no anexo do edital devem apresentar: a) Comprovação de cumprimento do
Decreto Estadual n. 15.340/2019 (Cadastro Junto ao órgão ambiental – IMASUL); b) Justificativa pelo não
cadastramento, em razão de não incidência nas hipóteses do Decreto Estadual n. 15.340/2019; c) Na
hipótese de não enquadramento nos itens “a” e “b”, se possui interesse em resolver a pendência mediante
eventual composição amigável via Termo de Ajustamento de Conduta.
O prazo de atendimento da intimação estipulado no edital é de 10 dias úteis a contar da data de publicação
do mesmo, ocorrida em 25 de Novembro de 2020.
No documento de intimação constam cerca de 9.720 empresas de todo Brasil, contando com
aproximadamente 440 sediadas no Rio Grande do Sul.
Caso sua indústria conste no anexo do referido edital, recomendamos que seja realizada uma avaliação
técnica e jurídica para atendimento a notificação.
Em caso de dúvida, favor entrar em contato com o Eng. Ambiental Tiago José Pereira Neto do
CODEMA/FIERGS pelo telefone (51) 3347-8882 ou e-mail: codema@fiergs.org.br.
Também recomendamos contato com a Associação de Logística Reversa de Embalagens – ASLORE como
alternativa para regularizar a situação junto aa Ministério Público do MS, por meio do telefone: (51) 994713074 ou e-mail aslore@aslore.org.br.
Confira aqui o Edital de Intimação na íntegra.
Confira aqui a Quarta Nota Explicativa sobre o Cadastro no Sistema de Logística Reversa – Sisrev/MS
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