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MATO GROSSO DO SUL REABRIRÁ SISTEMA PARA
REGULARIZAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul publicou portarias
tornando públicos resultados e listas de empresas, inclusive fabricantes de
colchões, com pendências relacionadas à logística reversa de embalagens
no Estado do MS
Dando sequência ao Edital de Intimação para Comprovação de Implementação de no Sistema
de Logística Reversa de Embalagens em Geral em Mato Grosso do Sul – Sisrev/MS, publicado
pelo Ministério Público do Estado (MPMS) em 25.11.20210, o IMASUL (Instituto de Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul) publicou no inicio desta semana as seguintes Portarias:
Portaria 921: tornando público o resultado da análise das justificativas apresentadas
pelas empresas que alegaram o seu não enquadramento no referido Sistema.
Anexo I: empresas que tiveram suas justificativas deferidas, ou seja, que não se enquadram
no estabelecido pelo Decreto Estadual nº 15.340/2019;
Anexo II: empresas que tiveram suas justificativas indeferidas e, portanto, devem realizar a
logística reversa de embalagens em geral em Mato Grosso do Sul.
Portaria 922: tornando pública a relação das Entidades Gestoras ou pessoas jurídicas
equiparáveis e Empresas Aderentes com pendências no Sisrev/MS.
Portaria 923: tornando pública a relação dos Fabricantes e Importadores de produtos que
não se regularizaram na forma da legislação vigente.
Portaria 924: tornando pública a relação das Entidades Gestoras ou pessoas jurídicas
equiparáveis e Empresas Aderentes que se regularizaram na forma da legislação vigente.
Diante do exposto, a Abicol recomenda que seus associados acessem as portarias e fiquem
atentos, no caso de estarem nas listas de pendências, aos prazos para regularização. Todas as
portarias estão disponíveis em: www.abicol.org/portariasms
Para esclarecer dúvidas sobre as portarias citadas e atualizar seus associados sobre a logística
reversa de embalagens nos demais estados brasileiros, a Abicol realizará, no dia 06 de julho,
às 16h, um Zoom com o Dr, Fabrício Soler, advogado com notória atuação na estruturação de
acordos setoriais e sistemas de logística reversa,
Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato conosco por email ou whatsapp.
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