
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Diretoria de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Drenagem de Águas Pluviais 

  

Memorando.SEMAD/DIRAP.nº 216/2021 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2021. 

Para: SEMAD/SUGES  

Subsecretário 

   
  Assunto: Ofício 017/2021 INER 
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 
1630.01.0002682/2021-61]. 
   

Prezado Subsecretário, 

  

Acusamos o recebimento do Ofício n° 017/2021 - INER - GP 
(33200200),  encaminhado pelo INER – Instituto Nacional Elogistica Reversa, que tem 
como objetivo “dar ciência da implantação do Sistema INER de resíduos sólidos em 
todo o estado, com capacidade de resolver 100% (cem por cento) do problema dos 
resíduos sólidos através da iniciativa privada, sem fazer uso de verbas públicas”. O 
INER requer ainda que seja emitida certidão nos termos da Lei 9.051/95 em seus 
artigos 1º e 2º para que a mesma seja postada em seu portal na Internet. 

Em relação à certidão requerida, informamos que esta 
Superintendência não possui competência para emissão de certidões. Ademais, não 
foi informado pelo requerente que situação se pretende esclarecer. 

Sobre a implantação do Sistema INER de resíduos sólidos, inicialmente 
esclarecemos que os serviços de saneamento são atividades de interesse local e, 
portanto, de titularidade municipal nos termos da Lei 11.445/2007. A prestação dos 
serviços por empresa privada requer a concessão dos serviços pelo titular, mediante 
processo licitatório. 

Sobre a tecnologia apresentada, expôs-se descritivo do Sistema INER – 
Instituto Nacional Elogistica Reversa por meio de informações genéricas e links e que 
não permitiram a avaliação técnica detalhada da solução proposta. Para melhor 
avaliação, faz-se necessário a apresentação de dados técnicos, econômicos, 
ambientais e sociais acerca do Sistema. 

Frisa-se ainda a necessidade de adaptar a solução de manejo de 
resíduos sólidos urbanos à realidade local e atender a hierarquia da gestão de 



resíduos prevista nas Políticas Nacional (Lei 12.305/2010) e Estadual de Resíduos 
Sólidos (Lei 18031/2009). 

Sobre a implantação do projeto, é oportuno informar que, 
previamente à sua instalação, é necessário que seja requerido licenciamento 
ambiental para a atividade junto à Superintendência Regional de Meio Ambiente 
(SUPRAM) competente ou ao município, caso este tenha assumido a competência 
originária para realizar o licenciamento. 

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

 


