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iardinopolis, 08 de novembro de 2019. 

OFICIO N. 2  295/2019 
PROJETO DE LEI N.2  095/19 
Mensagem fl. 2  095/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter a apreciaçào 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 A0 PREDIO PUBLICO MUNICIPAL A COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE MATERIAlS RECICLAVEIS ATITUDE AMBIENTAL DE JARDINOPOLIS E REGIAO-
COOPM-, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Tenho a honra de submeter a apreciaç3o 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 
TRABALNO DE MATER/AIS RECICLAVEIS A T/TUDE AMBIENTAL DE JARDINOPOL/S E REGIAO-
COOPAA-, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A iniciativa da presente propositura que possibilita a coleta 

seletiva de resIduos sOlidos, busca a excelência de urn melo ambiente ecologicamente 

equilibrado, por ser direito de todos, protegido, alias, pela própria Constituiçâo Federal de 

1988, cujo artigo 225 o considera bern de usa cornum do povo e essencialmente a sadia 
qualidade de vida. 

Nessa linha, 0 Projeto prevé que a Cooperativa Iaça a coleta de 

modo seletivo, ficando restritos a triagern os materials oriundos de prograrna ou orientaço 

de coleta seletiva corn inclusäo social e econômica dos catadores. Tanto que proIbe a 

incineraçào de resIduos sólidos urbanos recicláveis e reaproveitáveis para geraçäo de 

energia ou corno forma de descarte de materlais. 

Como incentivo, a Executivo Municipal Iará a concessäo de 

espaço Ilsico, disponibilizará veIculo para coleta e arcará corn as despesas do galpao 
destinado a triagem do material reciclável, bern como as despesas de água e energia 

elétrica, por urn perlodo de ate dais anos e meio, podendo ser prorrogado por igual perlodo, 

sendo que depois de linda 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 num prazo rnáxirno de 15 (quinze) dias retorne a suas 

atividades, e/ou a imovel e as equiparnentos deveräo ser restituidos ao Poder Püblico 
Municipal. 
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£ importante destacar que as propostas ora apresentadas, na 

forma de Projeto de Lei, sâo fruto de amplas discussôes ocorridas, no âmbito das Secretarias 

do Meio Ambiente, Saóde e Obras. 

Säo essas, Senhor Presidente, as razöes que me levam a 
submeter a elevada apreciaçâo de Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e 
demais nobres Veread estima, consideração e apreco. 

A Sua Excelência a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N.° 095/19 
=De 08 de Novembro de 2019= 

"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
FAZER CONCESSAO DE BENS DE USO ESPECIAL 
DAS DEPENDENCIAS F±SICAS ESTRUTURAIS E 
DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO 
PREDIO PLJBLICO 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 [El, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei n. 2  095/19, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Define parceria como urn conjunto de direitos, responsabilidades e obrigaçOes 
decorrentes de relaçao juridica estabelecida formalmente entre a Adrninistraçao 
PUblica de Jardinópolis e a Cooperativa de Trabaiho de Materiais Recicláveis Atitude 
Ambiental de JardinOpolis e RegiAo- COOPM-, organizaçäo da sociedade civil, em 
regime de mUtua cooperaçâo, para a consecuçäo de finalidades de interesse pUblico e 
recIproco, mediante a execuçAo de atividade on de projeto expressos em termos de 
colaboraçao, em termos de fomento ou em acordos de cooperaçâo. 

Parâgrafo Unico. A COOPERATIVA DE TRABALHO DE MATERIAlS 
RECICLAVEIS ATITUDE AMBIENTAL DE JARDINOPOLIS E REGIAO-
COOPM-, inserita no CNPJ (MIF) no 11.452.136/0001-59, por preencher os requisitos, 
e reconhecida pelo poder püblico como catadores de materiais reciclaveis, formada 
exciusivamente por pessoas fisicas de baixa renda, ficando dispensada da licitaçAo 
conforme prevé o artigo 24, inciso XXVII, da Lei n° 8666/93. 

Art. 2° Para o disposto no art. 10  flea o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer 
concessão de bens de uso especial das dependéncias fisicas estruturais e os 
equipamentos pertencentes ao patrimônio municipal on per ele locado, para 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE MATERIAlS RECICLAVEIS ATITUDE 
AMBIENTAL DE JARDINOPOLIS E REGIAO-COOPM-, inscrita no CNPJ(MF) n° 
11.452.136/0001-59, destinados ao desenvolvimento de serviços de separaçäo e venda 
de material reciclável, no âmbito do Municipio de Jardinópolis. 

Parágrafo ünico. Espaço fisico, equiparnentos e velculo de que trata a concessäo 
constarAo do termo/ajuste, plano de trabalho e inetas a serem atingidas na parceria. 
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Art. 3° A concessâo será por periodo determinado de dois anos e meio contados da 
data de assinatura do Termo de Parceria, scm fins lucrativos Para o Poder Executivo 
Municipal, podendo ser renovada por igual periodo corn observãncia as disposiçOes 
expressas na legislaçao vigente. 

Art. 4° A Cooperativa dos catadores de residuos sólidos recicláveis ficará autorizada a 
proceder a coleta e triagern do lixo reciclável proveniente de residéncias, escolas, 
indüstria, prédios püblicos e cornércio, hem como a efetuar a venda dos residuos, 
revertendo tal importância adquirida a respectiva Cooperativa, utilizando-se do espaço 
territorial e equipamentos mencionados no artigo 1° desta Lei, indicados pelo Poder 
Pñblico. 

Art. 5° Os realizadores e/ou organizadores de eventos abertos ao püblico ficam 
obrigados a proceder coleta seletiva dos residuos sólidos secos por ocasiào 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 pñblico: shows de 
qualquer natureza, cspetáculos e rodeios prornovidos em locais ou espaços pñblicos, 
ficando estes classificados como Grandes Geradores de Residuos, em consonância 
coma Lei Federal 12.305/2010. 

§ 2° Os realizadores e/ou organizadores de eventos abertos ao püblico so poderao 
destinar os residues sOlidos secos para outras empresas mediante declaraçao emitida 
pela Cooperativa de Materiais Recicláveis regularmente inscrita na Prefeitura 
Municipal de Jardinópolis contendo a informaçao de que é incapaz de realizar a coleta 
desses resIduos. 

§ 3° Nos casos de desobediencia ao disposto no art. 4°, os infratores estarào sujeitos a 
multa de 500 UFESPs, devendo ser dobrada em caso de reincidëncia, valores que 
serão destinados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 6° Entende-se por residuos sOlidos reciclaveis os resIduos secos provenientes de 
dornicIlios ou de qualquer outra atividade que gere residuos corn caracterIsticas dos 
dorniciliares ou a estes equiparados, tais como papel, papelao, plásticos, vidros, 
madeiras, ferros, cobres, rnetais, eletrônicos, latinhas, lacre de latinhas, garrafas pet, 
tampinhas de garrafa, copos, lacres de copos, e outros materiais reaproveitãveis. 

Art. 71  Para efeito desta Lei entende-se por cooperativas ou associaçOes auto 
gestionários dos catadores de resIduos sOlidos reciclaveis aquelas formadas por 
catadores de materiais recicláveis, corn apoio a inclusao de pessoas fisicas de baixa 
renda e deficientes fisicos corn o uso de equipamentos cornpatIveis corn as normas 
técnicas ambientais e de saüde pUblica. 
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Art. 81  A Cooperativa dos catadores de residuos sólidos reciclaveis ira atuar em 
conjunto corn o Poder Executivo Municipal na triagem, beneficiamento, educaçAo 
arnbiental, entre outros, sendo de responsabilidade do Municipio o fornecimento de 
veiculo oficial para o transporte do material reciclável, de seu local de origem ate o 
Centro de Triagern. 

§1° Nao serào permitidos sistemas de triagem de rnateriais reciclãveis e 
reaproveitáveis provenientes da coleta de lixo comurn, ficando restritos a triagem os 
rnateriais oriundos do Programa de Coleta Seletiva corn inclusao social e econômica 
dos catadores. 

§2° Nao seth permitida a incineração de residues sólidos urbanos recicláveis e 
reaproveitáveis para geraçào de energia on corno forma de descarte de materiais. 

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

Art. 9° A tItulo de incentivo, o Executivo Municipal cedera e arcará corn as despesas 
do galpao destinado a triagern do material reciclável, corn as despesas de ãgua, energia 
elCtrica, telefone, internet, rnateriais de consume; distribuiçao de equipamentos de 
proteçao de acidente de trabalho (EPIs); cesta básica; café da manha; velculo de coleta 
corn sua rnanutençâo, combustiveis e licenciamento; esteira de separaçäo de resIduos; 
prensas, balança de pesagem, por urn perlodo de ate dois anos e meio, podendo ser 
prorrogado por igual periodo, sendo que depois de findo este prazo tais despesas 
correrao a expensas da Cooperativa. 

§ 1° E vedado a utilizaçao de veiculo cedido pelo Municipio ern outras atividades que 
näo sejam correlatas corn o controle de poluicao e proteçâo ao Meio Arnbiente. 

§ 2° Ern razäo da realizaçao dos serviços de coleta, triagern, beneficiarnento e 
comercializaçao de resIduos sólidos reciclaveis, o MunicIpio poderá permitir a 
Cooperativa parceria pela coleta seletiva municipal corno forma de apoio, a utilizaçao 
de hens mOveis rnunicipais, mediante concessAo de uso, através do Terrno de Parceria 
finiiado entre a Cooperativa e o executivo Municipal, de acordo corn o previsto nesta 
Lei. 

§ 3° 0 Executivo Municipal flea desobrigado de qualquer responsabilidade trabalhista 
on civil, ainda que subsidiariarnente, em relaçao aos catadores que iräo atuar na coleta 
seletiva do rnunicipio, especialrnente em relaçAo aos que participarAo da coleta dos 
rnateriais reciclãveis no veiculo disponibilizado pela municipalidade e aqueles que irão 
trabalhar na triagem, beneficiamento e comercializaçao de tais materiais. 

§ 4° E dever do motorista portar docurnento de habilitaçao apto e especifico da 
categoria e cornpatIvel corn as atribuiçOes do cargo de direçao do veiculo ora cedido. 
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Art. 10 0 pagamento de rernuneraçäo da equipe contratada pela Cooperativa corn 
recursos da parceria não gera vinculo trabaihista corn o poder pUblico. 

Art. 110 Piano de Trabaiho da coleta seletiva seth elaborado e aprovado ern conjunto 
entre Cooperativa e Setor Municipal de Meio Arnbiente, corn vistas a realizar a coleta 
de rnateriais reciciáveis de 100% de todos os bairros do rnunicipio e do Distrito de 
Jurucé, sendo ele urbano on rural. 

Art. 12 0 Poder Executivo Municipal corn a finaiidade de apoiar a estruturaçâo e 
irnplementaçao, para fins das açOes do programa de coleta seletiva coin inclusao dos 
catadores associados on cooperados, dehberarã sobre parcerias sern fins lucrativos 
para o Poder Executivo Municipal a serem firmados entre as partes, apresentação do 
pIano de trabaiho, cadastro dos catadores associados on cooperados, e ajustes on 
outros instrumentos de coiaboraçao das açOes providas através de verbas concedidas 
através de fundo do Estado, como FECOP ou CADEC, órgäos on entidades da 
Adrninistraçao PUbhca Estadual on Federal. 
Parágrafo ünico. Compete ao Setor Municipal de Meio Ambiente, supervisionado 
pela Secretaria de Obras PUbhcas e Serviços (SEOPS) e Secretaria do Meio Ambiente 
(SEAMA), responsável pela revisäo do Plano Municipal de Gerenciarnento Integrado 
de ResIduos Sólidos: 

I - Coordenar e acompanhar de forma plena os serviços do programa de coieta seletiva 
em Jardinopolis e Distrito de Jurucé; 

II - Cadastrar e credenciar a Cooperativa dos catadores de ResIduos Sólidos 
Recicláveis que integra Os serviços do Prograrna de Coieta Seletiva ern Jardinópoiis e 
Distrito de Jurucé; 

III- Apoiar a organizaçâo ern redes de comercializaçào e cadeias produtivas integradas 
por Cooperativas/AssociaçOes/Entidades de catadores de materiais recicláveis; 

IV - Aprovar o Termo de Parceria e Plano de Trabaiho de coieta seletiva; 

V - Fiscalizar a utilizaçao dos recursos repassados; 

VI- Supervisionar a operaçào dos serviços do Prograrna de Coieta Seletiva em 
JardinOpolis e Distrito de Junicé; 

VII- Dirimir düvidas e gerir conflitos no ârnbito dos serviços do Programa de Coieta 
Seletiva em Jardinópolis e Distrito de Jurucé; 

Art. 13 A parceria de concessäo do espaco fisico, veIculo, maquinários e 
equiparnentos pertencentes ao Poder Executivo Municipal será realizada através de 
assinatura do Terrno de Parceria entre as partes. 
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Parägrafo ünico A Cooperativa deverá ser eadastrada no Cadastro Nacional de 
Pessoas JurIdicas e deverá, também, pertencer ac, Municipio, assim como seus 
membros, e apresentar situaçào regular para flincionarnento perante o Poder Pñblico. 

Art. 14 Caso a entidade do capuz' do art. 10  paralise suas atividades por mais de 15 
(quinze) dias, serã notificada que num prazo máximo de 15 (quinze) dias retome a suas 
atividades, e/ou o imovel e Os equipamentos deverAo ser restituldos ao Poder Püblico 
Municipal. 

Art. 15 As despesas decorrentes da execuçâo desta Lei correrAo por conta de dotaçOes 
orçamentárias prOprias, suplernentadas se necessário. 

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçoes 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinôpolis, 08 de novembro de72019. 
-e 



FOLHA RESUMO CADASTRO (JNICO - vi' 

I - INFORMAçOEs RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMILIA 

1.01 Côdigo Familiar; 	40800476-22 

RENDA PER CAPITA DA FAMiLIA: 33.00 

II - ENDEREçO DA FAMILIA 

1.11 -LocaIidad; 	VILA REIS 

1.12- Tipo: 	RUA 

1.14- Nome: 	BRAULINO ORIOLE 

1.15- NOmero: 	205 

1.17 . Complemento Adicional: 

1.18-Cep: 14680-000  

1.10 Data da Entrevista; 	18/1012017 

1.13- Titulo: 

1.16- Complemento do NOmero: 

1.20 -Referencia para Localizaçao: 

III - COMPONENTES DA FAMILIA 

4.02 - Name Completo: 	ELEN CATHERINE CARVALHO SANTOS 

4.03 . NIS; 	16092285656 	 4.06- Data de Nascimento: 	12103/1996 

4.07 - Parentesco corn Responsável Familiar; 	FILE-IO(A) 

4.02 - Nome Completo; 	YASMIN DANIELE PEREIRA DOS SANTOS 

4.03 . NIS 	23686821881 	 4.06 . Data de Nascjmento: 	0911012011 

4.07 - Parentesco corn Responsável Familiar: FILHO(A) 

4.02 - Nome Completo: 	SOPHIA GABRIELE OARVALHO ROSA 

4.03 - NIS: 	23799136203 	 4.06 - Data de Nascimento; 	22/0312017 

/ o?/1dIofS. 
/ Local e data 

Assinatura do Rsoiavel pela Unidade Familiar(RF) 

Assiriatura do Entr 	âdor/ResponsAvel pelo Cadastramento 

Caso o RF nâo saiba assinar, 0 entrevistador registraré a expressão 'A ROGC' e, a seguir, a name do RF. 

(A ROGO 6 a expressâo luridica utflizada para indicar qua a identificaçâo, substituindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa 



FOLHA RESUMO CADASTRO ONICO - V7 

I - INF0RMA96Es RELATIVAS AC CADASTRO DA FAMILIA 

1.01 Codigo Familiar: 	17906733-80 

RENDA PER CAPITA DA FAMILIA: 5.00 

II - ENDEREO DA FAMILIA 

Ill - Localidade: 	CENTRO 

1.12- Tipo: 	RIJA 

1.14 - Nome: 	PRIJOENTE DE MORAlS 

1.15-N6mero: 	966 

1.17- Complemento Adicional: 

1.18- Cep: 14680-000  

1.10 Data da Entrevista: 	12/07/2016 

1.13- TItulo: 

1.16- Complemento do Niimero: 

1.20- Referéncia Para Localizaçao: 

III - COMPONENTES DA FANIILIA 

!$SPbNSA7V5LJAMIUARr 

4.02 - Nome Completo: 	FRANCINI OF CASSIA PEREIRA DA SILVA 

4.03- NIS: 	20670607880 	 4.06- Data tie Nascirnento: 1710211981 

4.07 - Parentesco corn Responsével 	 FILHO(A) 

4.02 - Nome Completo: 	LETICIA GABRIELLY SILVA TEIXEIRA 

4.03 - NIS: 	20670607937 	 4.06 - Data tie Nascimento: 16102/2000 

4.07- Parentesco corn Responsavel 	 FILHO(A) 

4.02- Nome Completo: 	LAURA GRAZIELLY DA SILVA TEIXEIRA 

4.03- NIS: 	16477498961 	 4.06- Data tie Nascirnento: 31/12/2004 

4.07- Parentesco corn Responsavel 	 FILHO(A) 

4.02- Nome Completo: 	KALIA GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA 

4.03 - NIS: 	16498401673 	 4.06 - Data de Nascimento: 26101/2007 

4.07 - Parentesco corn Responsavel 	 FILHO(A) 

4.02- Nome Complete: 	KAYNA RAFAEL DX SILVATEIXEIRA 

4.03 - NIS: 	23829889697 	 4.06- Data de Nascirnento: 
A 

01107/2018 

4j/,i '1 
e 

Assinatura do Responsavel pela Unidade Familiar 

Assinatura do En evistador/Responsavel pelo 

Caso o RF no saiba assinar, o entrevistador registraré a expressão 'A ROGO" e, a seguir, o nome do RF. 

(A ROGO é a expressão juridica utilizada para indicar que a identiflcaçào, substituindo a assinatura, foi delegada a outra 


