
Câmara Municipal de Fortaleza
GABINETE DA VEREADORA TIA FRANCISCA - PL

INDICAÇÃO N° 72022
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Cria o Programa Municipal de Incentivo
Económico às Cooperativas e Associações
de Catadores de Materiais Reutilizáveis e
Recicláveis - RECICLA +, no âmbito do
Município de Fortaleza.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CAMARÁ MUNICIPAL DE

FORTALEZA:

A Vereadora abaixo signatária, no uso de suas atribuições legais e na forma

regimental, conforme o estatuído no art. 138 do Regimento Interno, vem

submeter à apreciação desta Augusta Casa de Leis a Indicação em epígrafe, a

qual depois de aprovada será enviada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que

este a encaminhe ao Poder Legislativo na forma de Mensagem.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em abril de 2022.
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Ao Projeto de Lei 11° 72022.

Cria o Programa Municipal de Incentivo
Económico às Cooperativas e Associações
de Catadores de Materiais Reutilizáveis e
Recicláveis - • RECICLA +, no âmbito do
Município de Fortaleza.

A CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA:
Art. 1° Fica criado o Programa Municipal de Incentivo Económico às
Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais Reutilizáveis e
Recicláveis RECICLA +, objetivando a inclusão social e emancipação
económica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.
Art. 2.° Para os efeitos desta Lei, aplicam-se ao RECICLA + as diretrizes
instituídas pela Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentada pelo
Decreto n. 10.936, de 12 de janeiro de 2022.
Parágrafo único. O RECICLA + priorizará o sistema de coleta seletiva de
resíduos sólidos, com a participação de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, constituídas por
pessoas físicas de baixa renda, com vistas à formalização da contratação, ao
empreendedorismo, à inclusão social e à emancipação económica.
Art. 3.° São objetivos desta Lei:
I - fazer o cadastramento dos catadores ainda não incluídos no Cadastro Único,
Programa Social do Governo Federal, como forma de garantia dos direitos
sociais relativos à saúde, educação e moradia, estabelecida pela Lei Federal n.
14.284, de 29 de dezembro de 2021;
II desenvolver, em parceria com o setor empresarial e com previsão de
pagamento dos serviços executados às cooperativas e associações, trabalhos de
coleta, triagem, beneficíamento, comercialização e tratamento dos resíduos
sólidos recicláveis orgânicos e compostáveis, ações e procedimentos na
operacionalização do sistema de logística reversa;
III - realizar coleta dos materiais recicláveis provenientes dos órgãos públicos de
todas as esferas administrativas municipais e aqueles resultantes da atividade
Art. 4.° Compete à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos
(SCSP) apoiar a estruturação e implementação das ações visando à inclusão
social e à emancipação económica das cooperativas e associações, e terá sob a
sua responsabilidade:
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I - o credenciamento e descredenciamento de cooperativas e associações, desde
que estejam legalmente constituídas, cadastradas e habilitadas;
II - a definição da área geográfica de atuação de cada cooperativa ou associação;
III o apoio para a organização em redes de comercialização e cadeias
produtivas integradas de associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis; e,
IV - intermediação de ações de capacitação técnica voltadas à implementação e
continuidade desta Lei.
Art. 5° Os projetos e ações voltados ao cumprimento desta Lei serão amplamente
divulgados, de forma a propiciar a efetiva participação da sociedade civil.
Art. 6° Compete à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos
(SCSP) fiscalizar a execução da presente Lei.
Art. 7° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação, podendo firmar
parcerias com entidades públicas e privadas, objetivando a consecução dos
objetivos previstos neste diploma legal.
Art. 8° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentarias próprias, consignadas no orçamento vigente, a serem
suplementadas, se necessário, e serão incluídas na Lei de Diretrizes
Orçamentarias - LDO e na Lei Orçamentaria anual do exercício civil seguinte à
data da publicação deste diploma legal.
Art. 9° Esta Lei entra em vigor no ano letivo seguinte ao da data de sua
publicação.
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em de abril de 2021.
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-JUSTIFICATIVA

Esta proposição visa criar o Programa Municipal de Incentivo Económico às
Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais Reutilizáveis e
Recicláveis RECICLA +, objetivando a inclusão social e emancipação
económica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. As associações e
cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis têm relatado as
dificuldades em que se encontram em função da crise sanitária que não apenas
faz com que seu trabalho na rua seja altamente inseguro como viram cair, em
todo o país, o recebimento de recicláveis em seus terrenos e galpões. As
atividades destes empreendimentos e seus profissionais, é de relevante benefícios
ao meio ambiente. Os catadores informais executam um dos principais serviços à
sociedade, muitos deles têm compreensão disso, mas mesmo assim continuam
sendo vistos como um fragmento marginalizado. Tal cultura influencia
fortemente na autoestima desses trabalhadores, sendo essa uma realidade que
precisa ser repensada e melhorada. Afinal, se temos a força de trabalho e
recursos, basta procurarmos por uma medida plausível que atenda os conceitos de
eficiência e efetividade na gestão dessa problemática. Dessa forma, serão
reutilizados uma expressiva quantidade de quilos de materiais que seriam
enviados aos aterros ou lixão. Ademais, a matéria se insere no âmbito da
competência municipal expressa nos incisos I, II e XI do artigo 6°, da Lei
Orgânica do Município, de respectivamente: "Art. 8° Compete ao Município: "I

- legislar sobre assuntos de interesse local"; "li -- suplementar as legislações
federal e a estadual, no que couber"; e "XI - promover a geração de emprego e
renda para a população excluída das atividades económicas formais, dando
prioridade ao cooperativismo e às demais formas de autogestão económica;".
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em de abril de 2021.
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