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LEI N°. 901/2011
Determina o estabelecimento de normas e
procedimentos
para
o gerenciamento e
destlnacao de lixo tecnol6gico no ambito deste
municipio de Serrinha e da outras providenctas,
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A PR,SIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de uas atribuicoes conferidas em lei, faz saber que o Plenario da Camara
aprovou e o Prefeit Municipal sanciona e faz publicar a seguinte lei:
Art. 1° - 0 Poder Executivo Municipal disponibilizara local especifico para o descarte,
por parte das empresas que produzam ou comercializem produtos eletro/eletronicos, bem coma
tarnbem sera o responsavel pela destinacao final ambientalmente adequada desses produtos e de
seus componentes, considerados lixo tecnol6gico.

§ 1° - Para efeito desta Lei considera-se destinacao final ambientalmente adequada:
I - a utiliza�o dos produtos, e ou de seus componentes, em
processes de reciclagem, com vistas a novo uso econornico:
II - a reutilizacao dos produtos, e ou de seus componentes,
respeitadas as vedacoes e restricoes estabelecidas pelos 6rgaos
federais e/ou estaduais competentes das areas de saude e meio
ambiente; e
111 - a neutralizacao e a disposicao final adequada dos componentes
tecnol6gicos equiparados a lixo quimico, conforme legislac;ao
ambiental em vigor.

§ 2° - Para efeito desta Lei, considera-se lixo tecnol6gico: componentes e peritencos
de computadores, inclusive monitores e televisores que contenham tubos de raio cat6dicos,
lampadas de mercuric, e componentes de equipamentos eletro-eletronicos de uso pessoal, que
contenham metais pesados ou outras substancias t6xicas.
Art. 2° - As empresas que produzam, importem e/ou comercializem no arnbito
municipal, produtos tecnol6gicos eletro/eletronicos sao responsavels pelo descarte em local
especifico disponibilizado pelo Poder Executivo, ficando obrigadas a dar as seguintes informa¢es
quando da comercializacao:
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I - advertencla para nao descartar o produto em lixo comum;
II - orientacao ao consumidor sobre onde entregar o lixo tecnol6gico.

Art. 3° - As empresas que produzam, importem e ou
tecnol6gicos eletro/eletronicos no ambito municipal de� manter em seus estabe cimentos
recipientes para a coleta desses prcdutos, elou �-tos para o descarte.
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Art. 4° - 0 Poder Executivo estabelecera diretrizes para que as empresas citada� o
artigo 1 ° esta lei declarem os componentes tecnol6gicos dos seus produtos e as quantida s
comercializadas anualmente.
Paragrafo unico - Fica o Poder Executivo autorizado a, atraves de Decreto,
estabelecer taxacao para as empresas que descumprirem o determinado no caput, cujos valores
arrecadados serao destinados a coleta seletiva e a destmacao final ambientalmente adequada, nos
termos do art. 1° desta Lei.
Art. 5° - 0 Poder Executivo estabetecera normas e procedimentos para o
gerenciamento e destinacao final do lixo tecnol6gico produzido, importado e ou comercializado
neste municfpio de Serrinha, quando do seu descarte, devendo levar em conslderacao as seguintes
diretrizes, caso possivel:
I - reutilizacao:
II - atuanzaceo dos equipamentos existentes;
111 - reciclagem; e
IV - incentivo ao comercio de produtos com menor proporcao de
componentes t6xicos e incentivo ao uso preferencial de materiais
nao-toxicos na producao dos componentes tecnol6gicos;
V - Banco de dados atualizado de tudo que for descartado pelas
empresas descritas no art. 1 ° da presente lei.
Art. 6° - Converuos com cooperativas de catadores poderao ser estabelecidos
visando atender as exigencias desta Lei.
Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 8° - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

ESTADO
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GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICiPAL DE SERRINHA,

A BAHIA, 15 de junho de 2011.
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