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PRoJETo DE LEr N. 3\ìí 12020

AUTORA: Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis - 2a Vice Presidente.

DISPOE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DOS
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS DE PROMOVER O
RECOLHTMENTO E DESTTNAÇÃO
AMBIENTAL CORRETA DOS
PNEUS INSERVíVEIS NO ÂIVE O
DO ESTADO DO AMAZONAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DEGRETA:

Art. 1e. Ficam os estabelecimentos comerciais do Estado do Amazonas,

compreendidos por distribuidores, comércio varejistas, atacadistas e

prestadores de serviços que comercializem pneus novos ou usados, obrigados

na modalidade legal da responsabilidade compartilhar, a promover o

recolhimento compulsório dos pneus inservíveis no momento da troca por um

novo, devendo dar destino ambientalmente correto.

51n. Os estabelecimentos Íicam obrigados a Íixar placas inÍormando aos

consumidores que, após, as trocas, os pneus inservíveis, serão recolhidos e

destinados aos locais de reciclagem.

S2e. As placas deverão ser fixadas em local visível com os dizeres

especiÍicados no parágraÍo 1q do presente artigo.
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Arl.2o. Os locais de armazenamento deverão

l- ser compatíveis com o volume e a segurança do material a ser

armazenado;

ll- ser cobertos e Íechados de maneira a impedir o acúmulo de água;

lll- ser sinalizados corretamenïe alertando para os riscos do material ali

armazenados.

Art. 3e. Os pneus inservíveis deverão ser armazenados no estabelecimento de

maneira ordenada e classiÍicada de acordo com suas dimensões.

Art. 4e. Os estabelecimentos mencionados no caput do artigo 1q que não

cumprirem o estabelecimento nesta Lei ficam sujeitos à Íiscalização ambiental

podendo ser multados em caso de inobservância da lei.

Art. 5s, Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação

PLENÁRIO RUY ARAÚUO ON ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de julho de 2020.

Dra. ya heiro Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade dos

estabelecimentos comerciais de promover o recolhimento e destinação

ambiental correta dos pneus inservíveis existentes no Estado do Amazonas.

Dessa forma, caberá aos estabelecimentos comerciais do Estado,

compreendidos por distribuidores, comércio varejistas, atacadistas e

prestadores de serviço que comercializem pneus novos promover o

recolhimento compulsório dos pneus inservíveis no momento da troca por um

novo, devendo dar destino ambientalmente correto.

O descarte de pneus no meio ambiente é um grande problema

ambiental especialmente por conta de seu elevado tempo de deteriorizaçâo,

causando poluição do solo e contaminação de áreas. Além disso, quando estão

expostos à luz solar e às chuvas, os pneus começam a se desfazer tanto em

líquido quanto em gases, contaminando ecossistemas inteiros e a atmosÍera.

Os pneus também são Íontes para diversas doenças, sendo que a

dengue, malária e Íebre amarela são algumas das enÍermidades que advém do

descarte dos pneus de forma incorreta. Acumulando água e sujeira, os pneus

também contaminam o solo, podendo causar inÍecções nas pessoas e

atingindo até os animais que se alimentam de recursos naturais contaminados

pela eliminação de resíduos químicos que Íazem parte da consistência dos

pneus.

Portanto, devido o tempo de degradação do pneu ser indeterminado,

é Íundamental que ele seja descartado corretamente.

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3.950.
Parque Dez, Manaus -AM 69050-030
Fone:3183-4455 -Sala da 2! Presidência.
3L83-4382 * Gabhìete.



4

PODEF LEGISIAÏIVO
AssÊMBLEIA LECISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

Gabinete Deputada Dra. Mayara Pinheiro Beis

Diante da relevância e do alcance da matéria, espero contar com o

apoio dos nobres membros desta Assembleia Legislativa, para a aprovação do

presente projeto de lei.

PLENÁRIO RUY ARAfuO ON ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de julho de 2020.

Dra, eiro Reis
Deputada - PP

2a Vice Presidente
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