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APÊNDICE II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

RELATÓRIO COMPROBATÓRIO DO PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA (RCPLR) NA 

PLATAFORMA DIGITAL CONTABILIZANDO RESÍDUOS - SEDEST 

 

O presente Termo de Referência diz respeito aos critérios para elaboração do Relatório 

Comprobatório do Plano de Logística Reversa (RCPLR), que deverá ser apresentado na 

plataforma digital CONTABILIZANDO RESÍDUOS e conter as comprovações referentes a 

execução da logística reversa no Estado do Paraná. 

 

1. Descrição das ações realizadas referente as metas geográficas, de acordo com àquelas 

estabelecidas no Plano de Logística Reversa (PLR). 

 

2. Descrição das ações realizadas referente a implantação das unidades de recebimento, 

de acordo com àquelas estabelecidas no Plano de Logística Reversa (PLR). 

 

3. Descrição das ações realizadas referente as metas de recolhimento e destinação 

ambientalmente adequada, de acordo com àquelas estabelecidas no Plano de Logística 

Reversa (PLR). 

 

4. Descrição das ações realizadas referente ao Plano de Comunicação, de acordo com 

àquelas estabelecidas no Plano de Logística Reversa (PLR). 

 

5. Descrição das ações realizadas referente as ações de suporte, de acordo com àquelas 

estabelecidas no Plano de Logística Reversa (PLR). 

 

6. Descrição das ações realizadas referente ao apoio às cooperativas / associações de 

recicladores, de acordo com àquelas estabelecidas no Plano de Logística Reversa (PLR), 

sendo estas obrigatórias ao setor de embalagens. 

 

Observação I: o Relatório Comprobatório do Plano de Logística Reversa (RCPLR) deve 

conter uma análise dos resultados alcançados com as ações junto aos diferentes públicos-
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alvo do Plano de Comunicação, bem como apresentar sugestões de alterações e 

adequações das ações previstas para o ano seguinte. 

Observação II: o Relatório Comprobatório do Plano de Logística Reversa (RCPLR) também 

deve ser inserido em arquivo único no formato PDF na plataforma digital 

CONTABILIZANDO RESÍDUOS, contendo informações sobre o atendimento das metas 

físicas (metas geográficas e metas de recolhimento), bem como sobre o plano de 

comunicação, apoio às cooperativas, educação ambiental e outras informações que se 

façam pertinentes. 

Observação III: para fins de comprovação de tratamento e destinação final adequados, 

serão exigidos os demonstrativos/certificados da quantidade e tipologia de resíduos 

encaminhados pela entidade, no contexto do Relatório Comprobatório do Plano de 

Logística Reversa (RCPLR), em arquivo único formato PDF, a ser inserido na plataforma 

digital CONTABILIZANDO RESÍDUOS. 
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