CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO
PARA RECOLHIMENTO DE PNEUS

TERMO DE RESPONSABILIDADE – 2022
Pré-requisitos:
1) Ter um responsável no município com os seguintes dados:
•
•
•

Nome completo
Contato de e-mail
Celular

2) O responsável pela ação no município, deverá ter para o dia e horário do
recolhimento, uma equipe de no mínimo quatro (04) pessoas, para realizar o
carregamento dos pneus inservíveis ao caminhão de recolhimento.
3) A disponibilidade de uma máquina retroescavadeira facilitará o
carregamento dos pneus (Apoio Intersetorial – Secretaria de Obras ou
Infraestrutura do município).
4) Participar da Capacitação dos Coordenadores Regionais e Responsáveis
Municipais na data prevista para 31/03/2022, onde todas as etapas necessárias
que antecedem o recolhimento dos pneus inservíveis serão apresentadas
(aplicada pelo Programa Penso, Logo Destino (IMA) e Reciclanip).
5) O local de armazenagem deverá ser fechado, coberto e protegido da chuva
para armazenamento dos pneus inservíveis.
6) Receber somente pneus inteiros (veículos de passeio, caminhão, ônibus,
moto e bicicleta). Os pneus inservíveis devem ser empilhados separadamente
por tamanho e sem resíduo algum dentro da carcaça como: lixo, solo, água
etc.

7) Pneus inservíveis de tratores e linha amarela (carregadeira, patrola e outros)
não serão recolhidos. Esses casos serão analisados à parte pela Reciclanip.
8) Dia da “Ação de Recolhimento dos Pneus” prevista para segunda quinzena
de Maio/2022.
OBSERVAÇÕES:
- Importante que ocorra o Apoio Intersetorial.
- A quantidade mínima de carregamento por inscrito será de 200 pneus.
- Estes pré-requisitos devem ser atendidos para que ocorra o sucesso do recolhimento
caso algum item deste não seja atendido, o carregamento poderá ser suspenso e/ou
cancelado.
- É crime ambiental qualquer desvio de pneus inservíveis que não seja para ambientes
licenciados, ou seja, não é permitido construir muro de arrimo, açudes, bueiros e etc.
Estas ações são crimes ambientais e são passíveis de notificações e/ou autos de
infração ambiental.

DADOS CADASTRAIS
RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO:
CNPJ:
ENDEREÇO DA CAMPANHA:
BAIRRO:
CIDADE:
ESTADO:
CEP:
COMPLEMENTO:

Declaro que li e estou de acordo com as informações acima,
______________________________ , ______ /______ /_________ .
Local
Data

________________________________________________________
[Nome e Assinatura responsável]

Prefeitura Municipal de ___________________________________
(CARIMBO)

