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DELIBERAÇÃO CODEMA Nº 02/06.

Dispõe sobre destinação final, de forma ambientalmente adequada e segura, 
aos pneumáticos inservíveis.

O  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  E  CONSERVAÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE  - 
CODEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis no 3.646, de 14 de Março 
de  1985,  que  dispõe  sobre  a  proteção,conservação  e  melhoria  do  meio 
ambiente,regulamentada pelo Decreto Municipal nº 5.880, de 15 de Dezembro de 1997, e Lei 
nº 7.951, de 07 de Janeiro de 2004, que dá nova disposição ao Conselho Municipal de Defesa 
e Coservação do Meio Ambiente -  CODEMA, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 
8028, de 11/03/2005, nº 8138, de 22/06/2005, nº 8174, de 05/08/2005 e  nº 8225,  03/10/2005.
Considerando a Constituição Federal em seu Artigo nº 225;
Considerando Resolução CONAMA nº 258/99 e suas alterações;
Considerando a Lei Municipal nº 3646/85 e seu Decreto Regulamentador nº 5880/97;
Considerando a necessidade de dar destinação final, de forma ambientalmente adequada e 
segura, aos pneumáticos inservíveis, resolve:

Art.1º - Os estabelecimentos que  têm como resíduos de descarte os  pneumáticos inservíveis, 
ficam obrigadas a  coletar  e  dar  destinação final,  ambientalmente adequada,  a  estes  itens, 
oriundos de suas atividades.

Art. 2º - Para os fins do disposto nesta Deliberação, considera-se:
I - pneu ou pneumático: todo artefato inflável, constituído basicamente por borracha e materiais 
de reforço utilizados para rodagem em veículos;
II - pneu ou pneumático novo: aquele que nunca foi utilizado para rodagem sob qualquer forma, 
enquadrando-se, para efeito de importação, no código 4011 da Tarifa Externa Comum-TEC;
III  -  pneu  ou  pneumático  reformado:  todo  pneumático  que  foi  submetido  a  algum tipo  de 
processo industrial com o fim específico de aumentar sua vida útil de rodagem em meios de 
transporte,  tais  como  recapagem,  recauchutagem  ou  remoldagem,  enquadrando-se,  para 
efeitos de importação, no código 4012.10 da Tarifa Externa Comum-TEC;
IV - pneu ou pneumático inservível: aquele que não mais se presta a processo de reforma que 
permita condição de rodagem adicional.
V  -  destinação ambientalmente adequada: Nos termos do Art.1º,  alínea ''c'',  da Instituição 
Normativa  IBAMA 08/2002,  entende-se  por  destinação ambientalmente  adequada qualquer 
procedimento ou técnica, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes, nos 
quais pneumáticos inservíveis inteiros ou pré-processados são descaracterizados, por meios 
físicos ou químicos,podendo ou não ocorrer reciclagem dos elementos originais ou de seu 
conteúdo energético.A simples transformação dos pneumáticos inservíveis em retalhos, lascas 
ou  cavacos  de  borracha  não  é  considerada  destinação  ambientalmente  adequada  dos 
mesmos.

Art. 3º - Os responsáveis pelos estabelecimentos citados no Art. 1º desta Deliberação devem 
apresentar ao Departamento de Preservação Ambiental-DPA,em um prazo de 30 (trinta) dias, 
documento contendo:
a) Data da entrega dos itens.
b) Quantificação  mensal dos pneumáticos descartados.
c) Tipologia destes pneumáticos;
d) Assinatura do responsável pela entrega  bem como do funcionário que os recebeu;
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e) Documento comprovando a correta destinação dos pneumáticos inservíveis. 

Art. 4º - Os estabelecimentos citados no Art. 1º desta Deliberação poderão efetuar a destinação 
final  os  pneus  inservíveis  de  sua  responsabilidade  mediante  contratação  de  serviços 
especializados de terceiros.
PARÁGRAFO  ÚNICO.  As  instalações  para  o  processamento  de  pneus  inservíveis  e  a 
destinação final deverão atender ao disposto na legislação ambiental em vigor, inclusive no que 
se refere ao licenciamento ambiental.

Art.  5º  -  A  partir  da  data  de  publicação desta  Deliberação fica  proibida  a  destinação final 
inadequada de pneumáticos inservíveis, tais como a disposição em aterro sanitário, rios, lagos 
ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços, e queima a céu aberto.

Art.  6º  -  Os  estabelecimentos  citados  no  Art.  1º   os  consumidores  finais  de  pneus,  em 
articulação com os fabricantes, importadores e Poder Público, deverão colaborar na adoção de 
procedimentos, visando implementar a coleta dos pneus inservíveis existentes no Município.

Art. 7º - O não cumprimento do disposto nesta Deliberação implicará às sanções estabelecidas 
na Lei no 3646, de 14 de Março de 1985, regulamentada pelo Decreto no 5.880, de 15 de 
Dezembro de 1997, que em seu Artigo nº 17,Parágrafo 3º, alínea ''e'', menciona:

Parágrafo 3º: São consideradas infrações gravíssimas:
e) Causar poluição ou degradação ambiental que provoque destruição ou outros efeitos  

adversos à biota nativa ou às plantas cultivadas e às criações de animais;
e que, em seu artigo nº 19, diz:

Artigo 19 - Na aplicação da penalidade de multa serão observados os seguintes valores:
I - ...
II - ...
III - De 4334,91 a 6470 UFIR, no caso de infração gravíssima.  

Art. 8º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Deliberado em Reunião Ordinária realizada em 29 de agosto de 2006. 

ENGº RODRIGO LUZ CARVALHO 
Presidente do CODEMA   
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