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Jardinópolis, 31 de outubro de 2019. 

OFICIO N. 2  281/2019 
PROJETO DE LEI N.2 087/19 
Mensagem fl. 2  087/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência a anexa 

proposta de Projeto de Lei que AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER 

CONCESSAO DE BENS DE USO ESPECIAL DAS DEPENDENCIAS FISICAS ESTRUTURAIS E DOS 

EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL A COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE MATERIAlS RECICLAVEIS ATITUDE AMBIENTAL DE JARDINOPOLIS E REGIAO-

COOPM-, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A iniciativa da presente propositura que possibilita a coleta seletiva de 

resIduos sólidos, busca a excelência de urn rneio ambiente ecologicarnente equilibrado, por 

ser direito de todos, protegido, alias, pela própria Constituicão Federal de 1988, cujo artigo 

225 o considera bern de uso comurn do povo e essencialmente a sadia qualidade de vida. 

Nessa linha, o Projeto prevê que a Cooperativa faca a coleta de rnodo 

seletivo, ficando restritos a triagern os materials oriundos de programa ou orientação de 

coleta seletiva corn inclusão social e econômica dos catadores. Tanto que proibe a 

incineração de resIduos sólidos urbanos recicláveis e reaproveitáveis para geração de 

energia ou corno forma de descarte de materials. 

Como incentivo, o Executivo Municipal fará a concessão de espaço 

fIsico, disponibilizará veIculo para coleta e arcará corn as despesas do galpão destinado a 
triagern do material reciclável, bern corno as despesas de água e energia elétrica, por urn 

perlodo de ate dois anos e meio, podendo ser prorrogado por igual perlodo, sendo que 

depois de findo este prazo tais despesas correrão a expensas da Cooperativa. 

Adernais, caso a Cooperativa paralise suas atividades por rnais de 15 

(quinze) dias, será notificada que nurn prazo rnáximo de 15 (quinze) dias retorne a suas 

atividades, e/ou o imóvel e os equiparnentos deverão ser restituldos ao Poder Püblico 

Municipal. 

E irnportante destacar que as propostas ora apresentadas, na forma de 

Projeto de Lei, são fruto de arnplas discussOes ocorridas, no âmbito das Secretarias do Meio 

Arnbiente, Saüde e Obras. 

São essas, Senhor Presidente, as razöes que me levam a subrneter a 
elevada apreciação de Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei. 
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Aproveitamos a opo 

nobres Vereadores, Os flOSSOS 

para renovar a Vossa Exceléncia e demais 

de estima, consideraço e apreço. 

A Sua Exceléncia a Senhora 

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 

NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N.° 087/19 
=De 31 de Outubro de 2019= 

"AUTORIZA .0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A FAZER CONCESSAO DE BENS 
DE USO ESPECIAL DAS DEPENDENCIAS 
FiSICAS ESTRUTURAIS E DOS 
EQUIPAMENTOS 	PERTENCENTES 	AO 
PREDIO PUBLICO MUNICIPAL A 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
MATERIAlS RECICLAVEIS ATITUDE 
AMBIENTAL DE )ARDINÔPOLIS E REGIAO-
COOPM-, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"::::: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 
F AZ S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de 
Lei n. 9  087/19, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 10  Define parceria como urn conjunto de direitos, responsabilidades e obrigaçOes 
decorrentes de relaçao juridica estabelecida formairnente entre a Administraçâo 
Püblica de Jardinópolis e a Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis Atitude 
Ambiental de Jardinopolis e Região- COOPM-, organização da sociedade civil, em 
regime de mütua cooperaçâo, para a consecuçäo de finalidades de interesse pñblico e 
reciproco, mediante a execuço de atividade ou de projeto expressos em termos de 
coiaboraçao, em termos de fomento ou em acordos de cooperaçäo. 

Art. 2° Para o disposto no art. 1° flea o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer 
concessäo de hens de uso especial das dependéncias fisicas estruturais e os 
equiparnentos pertencentes ao patrimônio municipal ou por ele locado, para 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE MATERIAlS RECICLAVEIS ATITUDE 
AMBIENTAL DE JARDINOPOLIS E REGIAO-COOPM-, inscrita no CNPJ(MF) n o.  
11.452.136/0001-59, destinados ao desenvolvimento de serviços de separaçAo e venda 
de material reciclavel, no ârnbito do MunicIpio de Jardinópolis. 

Parágrafo ünico. Espaço fisico, equipamentos e velculo de que trata a concessão 
constatho do termo/ajuste, piano de trabalho e metas a serem atingidas na parceria. 

Art. 3° A concessão serã por periodo determinado de dois anos e meio contados da 
data de assinatura do Termo de Parceria, sem fins lucrativos para o Poder Executive, 
Municipal, podendo ser renovada por igual periodo corn observância as disposiçOes 
expressas na iegislação vigente. 
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Art. 41  A Cooperativa dos eatadores de residues sólidos recicláveis fieará autorizada a 
proceder a coleta e triagern do lixo recielável proveniente de residêneias, eseolas, 
indüstria, prédios pñblicos e eoméreio, bern coma a efetuar a venda dos residuos, 
revertendo tal importância adquirida a respectiva Cooperativa, utilizando-se do espaço 
territorial e equiparnentos mencionados no artigo 1° desta Lei, indicados pelo Poder 
Püblico. 

Art. 51  Os realizadores e/ou organizadores de eventos abertos ao püblico ficam 
obrigados a proceder coleta seletiva dos resIduos sólidos secos par ocasião da 
realizaçao de eventos nos espaços püblicos municipais, devendo destiná-los a 
Cooperativa de Materiais Reciclaveis. 

§ V Para disposto nesta norma, consideram-se eventos abertos ao püblico: shows de 
qualquer natureza, espetãculos e rodeios promovidos em locais ou espaços pUblicos, 
ficando estes classificados como Grandes Geradores de ResIduos, em consonância 
coma Lei Federal 12.305/20 10. 

§ 2° Os realizadores e/ou organizadores de eventos abertos ao pUblico so poderao 
destinar as resfduos sOlidos secos para outras empresas mediante declaraçao ernitida 
pela Cooperativa de Materiais Recicláveis regularmente inscrita na Prefeitura 
Municipal de JardinOpolis contendo a informaçao de que é ineapaz de realizar a coleta 
desses resIduos. 

§ 30 Nos cases de desobediencia ao disposto no art. 4° e seus paragrafos, os infratores 
estarão sujeitos a multa de 500 UFESPs, devendo ser dobrada em case de reincidéncia, 
valores que serão destinados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 6° Fica dispensada a licitaçao conforme prevê o artigo 24, inciso XXVII, da Lei 
n° 8666/93 e disposiçao contida no artigo 116, § 10 da Lei Orgânica do MunicIpio de 
JardinOpolis, no caso de contrataçAo de associaçOes ou cooperativas de catadores para 
o serviço de coleta seletiva coma ocupação principal para a prestaçäo de serviços de 
coleta, triagern , beneficiamento e comercializaçao dos materiais coletados, assirn 
credenciados pelo Poder Pñblico, através do Setor Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 7° Entende-se par residuos sólidos recicláveis os residuos secos provenientes de 
domicilios ou de qualquer outra atividade que gere residuos corn earacteristicas dos 
dorniciliares on a estes equiparados, tais coma papel, papelao, plásticos, vidros, 
rnadeiras, ferros, cobres, metais, eletrônicos, latinhas, lacre de latinhas, garrafas pet, 
tampinhas de garrafa, copos, lacres de copos, e outros materiais reaproveitáveis. 

Art. 80  Para efeito desta Lei entende-se por cooperativas ou associaçOes auto 
gestionários dos catadores de residues sOlidos recicláveis aquelas formadas per 
catadores de materiais reciclaveis, corn apoio a inclusao de pessoas fisicas de baixa 
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renda e deficientes fisicos corn o uso de equiparnentos cornpatIveis corn as normas 
técnicas ambientais e de saüde püblica. 

Art. 90  A Cooperativa dos catadores de residuos sólidos recicláveis ira atuar em 
conjunto corn o Poder Executivo Municipal na triagem, beneficiamento, educaçao 
ambiental, entre outros, sendo de responsabilidade do MunicIpio o fornecimento de 
velculo oficial para o transporte do material reciclável, de seu local de origem ate o 
Centro de Triagern. 

§1 0  Nào seräo permitidos sistemas de triagem de materiais recicláveis e 
reaproveitáveis provenientes da coleta de lixo comum, ficando restritos a triagem os 
materiais oriundos do Programa de Coleta Seletiva corn inclusao social e econômica 
dos catadores. 

§20  Näo seth permitida a incineraçäo de residues sOlidos urbanos recicláveis e 
reaproveitáveis para geração de energia on como forma de descarte de materiais. 

§30  0 cadastramento dos cooperados ficará sob a responsabilidade da Diretoria da 
Cooperativa, respondendo civil e criminalmente no caso de fraude. 

Art.10 A tItulo de incentive, o Executivo Municipal cederá e arcará corn as despesas 
do galpao destinado a triagem do material reciclável, corn as despesas de água, energia 
elétrica, telefone, internet, materiais de consumo; distribuiçao de equipamentos de 
proteção de acidente de trabalho (EPIs); cesta básica; café da manha; velculo de coleta 
corn sua manutençAo, cornbustiveis e licenciamento; esteira de separacäo de resIduos; 
prensas, balança de pesagem, por urn perlodo de ate dois anos e meio, podendo ser 
prorrogado per igual perlodo, sendo que depois de findo este prazo tais despesas 
correrão a expensas da Cooperativa. 

§ 1 1  E vedado a utilizaçao de veiculo cedido pelo MunicIpio em outras atividades que 
nào sejam correlatas corn o controle de poluiçao e protecAo ao Meio Arnbiente. 

§2° Em razão da realizaçao dos serviços de coleta, triagern, beneficiamento e 
comercializaçao de resIduos sOlidos reciclaveis, o Municipio poderá permitir a 
Cooperativa parceria pela coleta seletiva municipal corno forma de apoio, a utilizaçAo 
de bens mOveis municipais, mediante concessäo de uso, através do Terrno de Parceria 
firmado entre a Cooperativa e o executivo Municipal, de acordo corn o previsto nesta 
Lei. 

§3° 0 Executivo Municipal flea desobrigado de qualquer responsabilidade trabaihista 
ou civil, ainda que subsidiariarnente, em relação aos catadores que irão atuar na coleta 
seletiva do municIpio, especialrnente em relaçao aos que participarAo da coleta dos 
materiais recicláveis no veiculo disponibilizado pela rnunicipalidade e aqueles que irão 
trabalhar na triagem, beneficiarnento e cornercializaçao de tais materiais. 
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§40 E dever do motorista portar documento de habiiitaçao apto e especifico da 
categoria e compatIvel coin as atribuiçoes do cargo de direçäo do velculo ora cedido. 

Art. 11 0 pagarnento do remuneraçäo da equipe contratada pela Cooperativa corn 
recursos da parceria não gera vInculo trabalhista corn o poder pübiico. 

Art. 12 0 Piano de Trabaiho da coleta seletiva seth elaborado e aprovado em conjunto 
entre Cooperativa e Setor Municipal de Meio Ambiente, corn vistas a realizar a coleta 
de materiais recicláveis de 100% do todos os bairros do rnunicIpio e do Distrito de 
Jurucê, sendo ole urbano ou rural. 

Art. 13 0 Poder Executivo Municipal corn a finalidade do apoiar a estruturaçäo e 
irnplernentaçao, para fins das açOes do prograrna de coieta seletiva corn inclusãn dos 
catadores associados on cooperados, deliberará sobre parcerias sem fins lucrativos 
para o Poder Executivo Municipal a serern firmados entre as partes, apresentacâo do 
plano de trabaiho, cadastro dos catadores associados ou cooperados, e ajustes ou 
outros instrurnentos de colaboraçào das açOes providas através de verbas concedidas 
através de flindo do Estado, come, FECOP on CADEC, Orgãos ou entidades da 
AdrninistraçAo Püblica Estaduai on Federal. 

Parágrafo ünico. Compete ao Setor Municipal do Meio Ambiente, supervisionado 
pela Secretaria de Obras Pñblicas e Serviços (SEOPS) e Secretaria do Meio Arnbiente 
(SEAMA), responsãvel pela revisão do Piano Municipal de Gerenciamento Integrado 
de ResIduos SOiidos: 

I - Coordenar e acompanhar de forma plena Os serviços do prograrna de coleta seletiva 
em Jardinópolis e Distrito de Jurucê; 

II - Cadastrar e credenciar a Cooperativa dos catadores do Residues Sólidos 
Reciclaveis que integra os serviços do Prograrna de Coleta Seletiva em JardinOpolis e 
Distrito do Jurucê; 

In- Apoiar a organizacAo em redes de cornercializaçào e cadeias produtivas integradas 
por Cooperativas/AssociaçOes/Entidades de catadores de rnateriais reciclaveis; 

IV - Aprovar o Termo de Parceria e Piano do Trabalho de coieta seletiva; 

V - Fiscalizar a utihzaçao dos rocursos repassados; 

VI- Supervisionar a operaçAo dos sorviços do Programa do Coleta Seletiva em 
JardinOpolis o Distrito de Jurucé; 

VII- Dirimir düvidas e gerir conflitos no ârnbito dos serviços do Programa de Coleta 
Seletiva em Jardinópolis e Distrito de Jurucê; 
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Art. 14 A pareeria de concessão do espaço fisico, velculo, maquinários e 
equipamentos pertencentes ao Poder Executivo Municipal seth realizada através de 
assinatura do Termo de Parceria entre as panes. 

Parágrafo ünico A Cooperativa devera ser cadastrada no Cadastro Nacional de 
Pessoas Juridicas e deverá, também, pertencer ao MunicIpio, assim como seus 
membros, e apresentar situaçAo regular para flincionamento perante o Poder Püblico. 

Art. 15 Caso a entidade do caput do art. 10  paralise suas atividades por mais de 15 
(quinze) dias, seth notificada que num prazo máximo de 15 (quinze) dias retome a suas 
atividades, e/ou o imOvel e os equipamentos deverão ser restitujdos ao Poder Püblico 
Municipal. 

Art. 16 As despesas decorrentes da execuço desta Lei correrão por conta de dotaçoes 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçOes 
em contrário. 

Prefeitura M bro de 2019. 


