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RESUMO

CONSTANTE, Juliano. Regularização da atividade de catador de lixo no

município de Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2005.

Orientador: Professor Dr. Pedro Carlos Schenini
Defesa: 17/11/2004
A imagem de catadores de resíduos revirando o lixo é muito comum nos grandes
centros e, em Florianópolis, não é diferente. Estas pessoas realizam a atividade por
inúmeras razões, entre elas, a falta de empregos que assola a economia e a busca

por uma forma de sustento. 0 presente trabalho teve como objetivo realizar estudos
para a criação de uma cooperativa como alternativa empresarial para regularizar a
situação dos catadores de lixo no município de Florianópolis. Para isto, fez-se uso

de pesquisa bibliográfica e coleta de dados, identificando as necessidades legais e
operacionais para a implementação de uma cooperativa de catadores de lixo. Foi
delineado o peril l da população envolvida, analisou-se o potencial econômico do
reaproveitamento do lixo e apresentou-se o processo para constituição legal e

administrativa de uma cooperativa de trabalho. Após a análise, concluiu-se que a
implementação de uma cooperativa não é a melhor opção para legalizar a atividade

dos catadores. Primeiro, porque é extremamente burocrática. Segundo, devido à alta
carga tributária. Terceiro, devido a difícil operacionalização, ocasionada pela enorme
burocracia exigida. E, por fim, pela falta de capacitação e instrução da população
envolvida. Contudo, existem alternativas para a solução do problema. Entidades
como Associações e Oscips, são menos complexas em sua constituição e
administração, já que situação desta população e sua reintegração de uma maneira
digna a sociedade, se apresenta como um dos grandes desafios para

o

desenvolvimento econômico e social de nosso município.
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I INTRODUÇÃO

1.1 TEMA E PROBLEMA

A exclusão social, prôpria das realidades sociais marcadas pelas
desigualdades, apresenta, em sua essência, duas características maiores: a
econômica, cuja pobreza se faz revelar, e a social, que aponta para as injustiças
decorrentes da discriminação. Competitividade e individualismo associam-se, hoje .
As transformações do mundo do trabalho, determinadas pela globalização e pelas
políticas neoliberais, que vem se tornando mais restritivo, com a intensa redução de
postos e a precariedade das condições e das relações de trabalho.
Com o crescimento desenfreado das cidades, causado pela migração de
pessoas vindas do interior, principalmente de Areas rurais, aumentam, de forma
gradual, os bolsões de pobreza nelas existentes. Em geral, estes migrantes são
pessoas já pobres que vêm para a cidade em busca de uma vida melhor. No
entanto, por serem despreparadas, encontram extrema dificuldade para obter um
modo de subsistência digno, procurando, então, alternativas não-convencionais para
sua sobrevivência.
Dentre as diversas atividades que estas pessoas realizam, uma em especial
tem destaque nos grandes centros urbanos: a dos catadores de lixo.
Devido As variáveis expostas, esta é uma atividade muito comum nos grandes
centros urbanos. As pessoas que, por não possuírem qualificação, não encontram
uma possibilidade "comum" de obter emprego e renda, vêem-se obrigadas a buscar
uma forma de sobreviver.
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Essa conjuntura também tem afetado deveras o município de Florianópolis,
onde se vê um enorme número de pessoas trabalhando como catadores de lixo,
atividade exercida informalmente e ilegalmente, sob condições absolutamente
precárias. A despeito da importância social que têm para a questão ambiental, tais
pessoas ainda não constituem categoria profissional. Pode-se dizer que a sociedade
não reconhece seu i valor como coletores daqueles materiais que poluem o ambiente,
chegando a confundi-los com seu material de trabalho: o lixo. Percebe-se que este
grupo é composto por idosos, aposentados, mulheres, jovens, alguns usuários de
drogas e outros com problemas graves de saúde, enfim, por pessoas excluídas do
espaço formal de trabalho, que buscam nesta atividade complementar a renda ou o
sustento da família. Paralelamente à exclusão social de que são vitimas, esses
catadores são compulsoriamente explorados pelos "atravessadores", que pagam um
preço vil pelo produto de seu trabalho.
No entanto, a contribuição destas pessoas é muito importante do ponto de
vista ambiental. As políticas públicas de coleta e tratamento de resíduos sólidos
urbanos são ineficazes, tanto na coleta, pois atingem somente uma parcela da
população, quanto no tratamento, pois, devido à falta de recursos, estes resíduos
são despejados nos chamados "lixões", não sofrendo o tratamento ambiental
necessário.
Segundo Prandini et all (1995), em torno de 35% dos resíduos coletados no
Brasil apresentam potencialidade para a reciclagem, transformando-se, assim, em
matéria-prima a ser inserida no processo produtivo de bens industrializados e
gerando renda a uma parcela da população.
0 processo de reciclagem é apontado como uma opção importante no
gerenciamento de resíduos, uma vez que estes são introduzidos, como insumos, em
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um novo processo industrial. Entretanto, para que esta metodologia . seja aplicada é
necessário que os resíduos sejam previamente separados e/ou não misturados,
utilizando-se, para isso, o processo de coleta seletiva ou diferenciada (CEMPRE,
2005).
A Companhia Melhoramentos da Capital (COMCAP) possui um programa de
coleta seletiva, mas infelizmente, o programa atinge somente uma parcela da
população de nosso município.
É neste ambiente, onde uma grande parcela da população busca a renda
para sustentar as alas famílias, através da coleta de lixo urbano, que se apresenta o
seguinte problema de pesquisa:
0 cooperativismo é viável como forma de regularizar a situação dos catadores
de resíduos sólidos urbanos no município de Florianópolis?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Considerando a realidade do município de Florianópolis, este trabalho tem
como objetivo realizar estudos para a criação de uma cooperativa como alternativa
empresarial para regularizar a situação dos catadores de lixo no município de
Florianópolis, enfatizando os aspectos legais, tributários e operacionais.
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1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são:
a)

caracterizar o município de Florianópolis;

b)

caracterizar a coleta e o tratamento de resíduos sólidos urbanos do município

de Florianópolis;
C)

identificar os aspectos legais para implantar uma cooperativa;

d)

caracterizar as necessidades de estrutura e funcionamento para a implantação

de uma cooperativa;
e)

identificar os procedimentos para constituição e registro de uma entidade

cooperativa;
0

identificar os tributos pertinentes ao funcionamento de uma cooperativa, e

g)

analisar o cooperativismo como alternativa para a regularização empresarial da

atividade exercida pelos catadores de lixo no município de Florianópolis, enfatizando
os aspectos legais, tributários e operacionais.

1.3 JUSTIFICATIVA

A pesquisa se justifica por tratar de um assunto muito atual e porque todos os
cidadãos convivem diariamente com a pobreza que assola as cidades brasileiras.

Nesse sentido, a atividade realizada pelos catadores de lixo sólido urbano tem
uma dupla importância. Primeiro, porque contribui, com seu trabalho, para a
reciclagem de lixo, que é um dos grandes problemas do mundo moderno. Segundo,
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porque busca uma forma alternativa de renda para um grupo de pessoas
marginalizadas pela sociedade.
Ë relevante, também, porque pretende apontar uma forma legal de estas
pessoas exercerem sua atividade, hoje considerada ilegal.
Dentro desta visão, a pesquisa procura servir ainda como fonte de informação
para trabalhos futuros nesta diva. 0 assunto não foi esgotado, pelo contrario, a cada
leitura, mais questionamentos surgem. Assim sendo, a pesquisa pode servir de
estimulo para que outros pesquisadores investiguem mais profundamente a
problemática dos catadores, dos resíduos sólidos e suas complexidades.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

De modo a estruturar a pesquisa acerca do tema proposto, a monografia foi
dividida da seguinte forma:
0 capitulo 1 apresenta uma introdução ao tema proposto, a justificativa da
escolha e a relevância do tema, bem como os objetivos a serem alcançados e a
forma como o trabalho se encontra estruturado.
O capitulo 2

consiste na Fundamentação Teórica, evidenciando

o

Desenvolvimento Sustentável, o Terceiro Setor, o Cooperativismo e a Coleta
Seletiva e Reciclagem.
0 capitulo 3. conste na apresentação da Metodologia utilizada para a
realização do trabalho.
0 capitulo 4 apresenta a Análise dos Dados e tem por finalidade responder
aos objetivos específicos propostos no trabalho.
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0 capitulo 5 apresenta a conclusão do trabalho, as contribuições e limitações

da pesquisa, bem como as sugestões para trabalhos futuros.
A parte de REFERENCIAS tem por objetivo compilar as fontes bibliográficas
mencionadas no decorrer do trabalho, bem como a bibliografia de apoio utilizada.
Por fim tem-se os ANEXOS, que visam acrescentar informações à pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Um dos objetivos deste trabalho é o de compreender o papel de organizações
da sociedade civil frente a questões sociais e ambientais. Porém, primeiramente,
faz-se necessário conhecer o conceito do desenvolvimento sustentável, suas
premissas e seus objetivos.
Desenvolvimento sustentável

é aquele que "satisfaz as necessidades

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas
próprias necessidades" (BRUNDTLAND, 1998).
Portanto, pode-se afirmar que o desenvolvimento sustentável almeja o
crescimento econômico e a justiça social, ambos em uma relação harmônica com o
meio ambiente.
Este conceito começou a ser discutido no pós-guerra, na metade do século
passado.
Em 1972, a conferencia de Estocolmo, assim como os encontros
preparatórios que a precederam, firmaram as bases para o novo entendimento dos
vínculos entre meio ambiente e desenvolvimento. Realizado na Suíça, o Painel
Técnico em Meio Ambiente, de Founex, foi um desses encontros preparatórios.
encontro em Founex analisou a relação intensa e circular entre meio ambiente e
desenvolvimento (SACHS, 1993).
Segundo Sachs (1993), o Relatório de Founex identificou os principais tópicos
relacionados ao binômio meio ambiente - desenvolvimento, presentes até hoje na
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agenda internacional, rejeitando as abordagens reducionistas do ecologismo
intransigente e do economicismo estreito e rigoroso.
A Conferência de Estocolmo foi fortemente marcada por acaloradas
discussões sobre meio ambiente e desenvolvimento. Foi a primeira das grandes
conferências da ONU a debater intensamente sobre os vínculos existentes entre
desenvolvimento e meio ambiente. Em 1973, o Secretário-Geral de Estocolmo -72,
Maurice Strong, utilizou pela primeira vez a palavra ecodesenvolvimento para
definir uma proposta de desenvolvimento ecologicamente orientado, capaz de
impulsionar os trabalhos do então recém-criado United Nations Environment
Programme

—

UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente —

PNUMA) (LEIS, 1999).
Mas foi Ignacy Sachs quem formulou os princípios básicos desta nova visão de
desenvolvimento. Desta forma, Sachs (1993) assegura que, para planejar o
desenvolvimento, é necessário considerar, simultaneamente, cinco dimensões de
sustentabilidade, quais sejam:
a)

Sustentabilidade social - promover uma sociedade com maior eqüidade na

distribuição de renda, garantindo direitos e condições de uma vida digna a
população, diminuindo a distância entre ricos e pobres.
b)

Sustentabilidade econômica - viabilizar uma alocação e gestão de recursos

mais eficientes e um fluxo regular do investimento público e privado. "A eficiência
econômica deve ser avaliada mais em termos macrossociais do que apenas por
meio de critérios de lucratividade empresarial" (SACHS, 1993, p.25).
c)

Sustentabilidade ecológica - desenvolver os seguintes mecanismos:
c.1) intensificação do uso dos recursos potenciais dos vários ecossistemas,
com o menor prejuízo aos sistemas de sustentação da vida, para propósitos
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socialmente válidos;
c.2) utilização de recursos renováveis e/ou abundantes e ambientalmente
inofensivos, limitando o consumo de recursos facilmente esgotáveis;
redução de resíduos e de poluição, conservando e reciclando energia e
recursos;
c.3) autolimitação do consumo material pelos países ricos e pelas camadas
sociais mais abastadas espalhadas pelo mundo;
c.4) intensificação de pesquisas que busquem tecnologias limpas;
c.5) definição de normas para uma correta proteção ambiental.
d)

Sustentabilidade espacial - promover programas voltados para o equilíbrio de

áreas rurais e urbanas, além de uma melhor distribuição territorial de assentamentos
humanos e atividades econômicas.
e)

Sustentabilidade

cultural - promover

o

conceito do desenvolvimento

sustentável, buscando soluções particulares, que respeitem as especificidades de
cada ecossistema, de cada cultura e de cada lugar.

Portanto, Sachs (1986a:110) define ecodesenvolvimento como

"o

desenvolvimento socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente
prudente".
Para Lago & Pádua (1984), o grande mérito da teoria do ecodesenvolvimento
está em deslocar o problema do aspecto puramente quantitativo — crescer ou não
crescer — para o exame da qualidade do crescimento, sendo o ponto central da
questão o 'como crescer', implicando, portanto, na necessidade de uma mudança
qualitativa das estruturas produtivas, sociais e culturais da sociedade.
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Sachs (1993) enfatiza que a expressão ecodesenvolvimento continua a ser
bastante utilizada em diversos países europeus, latino-americanos e asiáticos, tanto
por pesquisadores quanto por governos. Cita o exemplo do Equador, pais em que a
década de 90 foi considerada 'A Década do Ecodesenvolvimento'. Segundo Sachs
(op.cit.), os debates sobre o ecodesenvolvimento difundiram-se e, posteriormente, os
pesquisadores anglo-saxões substituíram

o

termo ecodesenvolvimento por

desenvolvimento sustentável. Sachs usa frequentemente os dois conceitos como

sinônimos.
Deste modo, o "desenvolvimento sustentável é o processo que melhora as
condições de vida das comunidades humanas e, ao mesmo tempo, respeita os
limites da capacidade de carga dos ecossistemas", segundo a União Internacional
para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais (apud SACHS, 1993, p.24).
Porém existem grandes dificuldades na implementação de políticas de
desenvolvimento sustentável. Segundo Guimarães (1996), a conclusão a que se
chega quando se examina o componente das mais de cem definições de
desenvolvimento sustentável, é a de que há necessidade de um mercado regulado,
que vise o longo prazo, pois o mercado só é eficiente para algumas variáveis.
Exemplos, como a biodiversidade e a camada de ozônio, são difíceis de serem
tratados com mecanismos de mercado. Esta necessidade ocorre justamente num
momento global em que há um consenso geral contra a presença do Estado e o
planejamento em longo prazo.
Introduzido na década de 80 e amplamente divulgado pela sociedade civil, o
termo desenvolvimento sustentável demorou quase uma década para ser
reconhecido nos círculos politicos brasileiros e de diversos outros países, sendo
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consolidado com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Rio 92.
Segundo Veiga (1998), foi na Rio 92 que todas as organizações
internacionais sacramentaram o desenvolvimento sustentável como expressão
normativa do vinculo biunivoco e indissolúvel que deveria existir entre crescimento
econômico e meio ambiente — produzindo a sensação de um histórico salto

qualitativo nesse sentido: tudo indicava que governos e movimentos sociais haviam
definitivamente optado por um meio termo, deixando de lado tanto o otimismo
cornucopiano dos idólatras do crescimento, quanto o pessimismo malthusiano
acerca do esgotamento dos recursos naturais.
Foi também dentro da Rio 92 que a Agenda 21 foi criada, sendo uma espécie
de guia prático de desenvolvimento sustentável. Foi assinada por 178 países que se
comprometeram a desenvolver pianos nacionais, municipais, regionais para

o

desenvolvimento sustentável e estabeleceram metas diversas a serem alcançadas
até 2002.
0 GEO-3 (2002, p. 17) qualifica a Agenda 21 como "o instrumento mais
significante no campo ambiental atual, servindo como estrutura básica para o
gerenciamento ambiental na maioria das regiões do mundo". 0 documento contém
40 capítulos, divididos em quatro áreas-chave:
a)

Dimensões socials e econômicas (ex.: cooperação internacional, combate

pobreza, mudanças nos padrões de consumo, inter alia);
b)

Preservação e manejo de recursos para desenvolvimento (ex.: proteção da

atmosfera e água; conservação da diversidade biológica; manejo de resíduos
tóxicos, inter alia);
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" c)

Fortalecimento do papel de "grupos principais" (major groups) (mulheres,

crianças e jovens; indígenas; ONGs; autoridades locais, trabalhadores e uniões;
empresas e indústria; fazendeiros e a comunidade cientifica e tecnológica); e
d)

Meios de implementação (recursos financeiros, meios tecnológicos,

instrumentos legais e educação, inter alia).

Cabe ressaltar que, dentro de cada urna dessas áreas, é de responsabilidade
de cada pais definir as suas prioridades para implementar o desenvolvimento
sustentável. Por exemplo, nos países da Europa, os elementos não-sustentáveis
mais agudos identificados são: a mudança climática, a saúde pública, o sistema de
previdência social diante da população atuante e o desemprego crescente (EREC,
2002). No Brasi!, as seis prioridades identificadas para

o desenvolvimento

sustentável incluem: agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infra-estrutura e
integração regional, manejo de recursos naturais, redução de desigualdades sociais
e ciência e

tecnologia para

o

desenvolvimento sustentável (AGENDA 2

BRASILEIRA, 2002).
Uma nova mega-conferência das Nações Unidas ocorreu em Johannesburg,
na Africa do Sul, em setembro de 2002. A conferência, denominada The World
Summit on Sustainable Development (Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável), é também conhecida como Rio+10.
Com o propósito de debater os últimos dez anos e os resultados obtidos
desde a Rio 92, a Rio-'-10 teve como objetivo impulsionar um novo espirito de
cooperação e urgência embasados nas ações acordadas na busca comum do
desenvolvimento sustentável.
Entretanto, o encerramento da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento
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Sustentável, foi marcado pela frustração. A conferência não avançou, em relação
Rio-92. Não foram definidos prazos nem metas de implementação de acordos. Na
maioria dos temas, a declaração final prevê vago compromisso dos Estados. A
avaliação dominante é a de que o fracasso da Rio+10 se deve à postura dos EUA,
de seus parceiros do Juscanz, e da maior parte dos governos, que não tiveram força
nem vontade política para se contrapor à geopolitica de Washington. 0 maior ganho
foi o aumento da articulação mundial de ONGs e movimentos. A perspectiva sócioambiental do planeta, porém, permanece inalterada (AGENDA CARTA MAIOR,
2005).
Percebe-se, que o desenvolvimento sustentável ocupa, muitas vezes, posição
contraditória aos interesses dos !Daises centrais, pois, ao mesmo tempo em que
incentiva o crescimento econômico da periferia, determina sua subordinação
primazia da preservação ambiental, o que encarece e muito a produção de bens de
capital.
Sendo assim, a "consecução do desenvolvimento sustentado e eqüitativo,
continua sendo o maior desafio frente à raga humana" (BANCO MUNDIAL, apud
GOULET, 2001, p. 72).

2.2 TERCEIRO SETOR

2.2.1 Contextualização

0 terceiro setor compreende organizações com objetivos e valores diversos, e
estudá-lo sem a devida delimitação pode conduzir a conclusões inadequadas. As
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organizações sem fins lucrativos atuam em diversas
recreação, educação

e

pesquisa,

saúde,

áreas, como: cultura e

assistência social,

ambientalismo,

desenvolvimento e defesa dos direitos, religião e associações profissionais, entre
outras.
Salamon (2000) estabelece quatro desafios críticos para que o Terceiro Setor

possa transformar-se numa força permanente e sustentada que efetivamente
contribua para a melhoria das condições humanas. Estes desafios são:
a)

desafio da legitimidade: disseminar informações básicas sobre o que é e o

que faz o Terceiro Setor; conscientizar a população, através da educação pública, a
respeito do papel do setor; estabelecer, de forma clara e inequívoca, o setor na
legislação; e exigir transparência contábil das organizações;

b)

desafio da eficiência: demonstrar a capacidade e a competência do setor,

através do aperfeiçoamento constante de seus sistemas de administração e de seu
desempenho, buscado com o treinamento de gestores e o estabelecimento de infraestruturas eficientes;

c)

desafio da sustentabilidade: manter a sustentação financeira e de recursos

humanos das organizações do setor, através da consolidação da base filantrópica
privada para apoio ao setor, da busca de outras abordagens de captação de
recursos além da privada, e do fortalecimento do Terceiro Setor como carreira
profissional;

d)

desafio da colaboração: fortalecer a colaboração mútua entre o Terceiro Setor

e os setores estatal e empresarial, além da cooperação entre as próprias
organizações do setor.

Dentro destes aspectos, Salamon (2000) destaca: a) o papel vital da ação das
organizações do terceiro setor na melhoria social; e b) a imensa variedade de
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caminhos possíveis para essa ação, refletida na diversidade de tipos de
organizações que atuam no setor.
A importância do terceiro setor pode ser evidenciada ao se verificarem alguns
dados estatisticos.
Durante a década de 90 do século passado, 6% (seis por cento) do Produto
Interno Bruto nos Estados Unidos e 9% (nove por cento) do emprego da nação eram
derivados do terceiro setor (RIFKIN, 1995).
É importante ainda destacar as informações citadas por Melo, Neto e Froes
(2001), que apresentam uma pesquisa realizada pela Universidade Johns Hopkins,
na qual se concluiu que, em 1995, o terceiro setor representava 5% de todos os
empregos em oito países (Alemanha, EUA, França, Grã-Bretanha, Itália, Hungria,
Japão e Suécia).
No Brasil, o crescimento do índice de emprego no Terceiro Setor superou o
índice do setor de serviços, e estimou-se, em 1995, segundo pesquisa citada pelo
autor, um total de 1,1 milhão de pessoas empregadas no setor. Domeneghetti (2001)
cita a participação do Terceiro Setor no Produto Interno Bruto do Brasil, que chega a
uma representação de 1,5% (um e meio por cento) ao final do século XX, o que
ressalta seu fortalecimento.

2.2.2 0 que 6 o terceiro setor e como este se classifica

Quando se aborda o tema "terceiro setor", pressupõe-se a existência de um
primeiro e segundo setor. Fernandes (1994, p. 10) apresenta estes setores da
seguinte forma: "o primeiro setor é composto pelo estado (público), o segundo pelo
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mercado (privado) e o terceiro setor não é publico nem privado." Scherer-Warren
(1996, p 27), evidencia que:
a sociedade civil esta referenciada a um terceiro setor, que se distingue e se
relaciona com dois outros: o Estado (sistema burocrático-administrativo e
governamental) e o mercado (sistema produtivo-lucrativo). Portanto, o
terceiro setor é não governamental e sem fins lucrativos. Por outro lado, tem
fins públicos, mas é organizado a partir de agentes privados, da chamada
sociedade civil.

0 terceiro setor caracteriza-se, segundo Tenório (1997, P. 7), por ser
constituído de "organizações sem fins de lucro, autônomas, isto 6, sem vinculo com
o governo, voltadas para o atendimento das necessidades de organizações de base

popular, complementando a ação do Estado". E Tenório (1997, p. 7) continua sua
caracterização do terceiro setor, a fi rmando que essas entidades "atuam através da
promoção social, visando a contribuir para um processo de desenvolvimento que
supões transformações estruturais da sociedade. Sua sobrevivência independe de
mecanismos de mercado ou da existência de lucro."
Já Dimenstein (1998, p. 12), define assim o terceiro setor:
0 conjunto de atividades das organizações da sociedade civil, portanto das
organizações criadas por iniciativas privadas de cidadãos, com o objetivo de
prestação de serviços ao público (saúde, educação, cultura, habitação,
direitos civis, desenvolvimento do ser humano, proteção do meio ambiente).
Alardeado como um novo setor da economia na mais franca expansão,
pode ser o equilíbrio buscado entre as atividades capitalistas — por gerar
empregos — e os de assistência social — por não ter o lucro como meta

principal, mas o bem estar da sociedade.

Esse setor caracteriza-se por suas organizações, cujos objetivos principais
são sociais, em vez de econômicos. 0 setor engloba instituições de caridade,
organizações religiosas, organizações comunitárias, sindicatos, associações
profissionais, cooperativas, entre outras (TENÕRIO, 1999).
Sobre tais organizações, Hudson (1999, p. 6) afirma que:
o termo "terceiro setor diferencia essas organizações do "setor privado" e
do "setor público". 0 trago comum que une todas essas organizações é que
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são orientadas por valores, são criadas e mantidas por pessoas que
acreditam que mudanças são necessárias e que desejam, elas mesmas,
tomar providencias nesse sentido [...]. Ao contrario de organizações do setor
privado, não distribuem lucros a seus proprietários e, diferente das
organizações do setor público, não estão sujeitas a controle politico direto.
Essas organizações tem independência para determinar seu próprio futuro.

Portanto, sob uma (Rica em que se coloca o Estado como "primeiro setor" e o
Mercado como "segundo setor", pode-se concluir que o terceiro setor 6 constituído
por organizações privadas sem fins lucrativos, que geram bens, serviços públicos e
privados, e têm como objetivo o desenvolvimento politico, econômico, social e
cultural do meio em que atuam, conforme apresentado no Quadro 1.

SETOR

-7: ii'--Yti

i i? W16.. '!''

1° - Governo
2° - Privado
3° - Social (organizações não- governamentais
sem fins lucrativos)

F 11W1

Público
Privado
Público

,

REC U RS 0 Wr¡..v:

Público
Privado
Privado

Quadro 1: Dimensões do Terceiro Setor
Fonte: Villas Boas Neto, Stefani e Pezzi Junior (2003)

Mas para caracterizar o terceiro setor, é necessário destacar os tipos de
organizações que o compõem, analisando o foco de ação e os trabalhos

executados. Desta forma, tem-se uma enorme dificuldade de se obter um consenso,
sendo difícil identificar, de forma nítida e objetiva, as entidades que fazem parte ou
não do setor.

Esta

dificuldade

deve-se, principalmente, ao fato de que algumas

organizações se enquadram somente em certos aspectos do terceiro setor. Hudson

(1999) elaborou uma distribuição que visa exemplificar estas diferenças. A Figura 1

representa esta subdivisão, permitindo observar os campos nos quais existe grande
controvérsia a respeito da questão do fazer ou não fazer parte do Terceiro Setor,
representados pelas organizações secundárias do setor, que se misturam ao setor
público e privado.
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,_,.---Terceiro Setor
Organizações Tipicas
Instituições de Caridade
Organiza0e Voluntaries
Organizações de Camapnha
Organizaçoes de Arte Subsidiada
Organizações de Empregados
Organizações Profissionais
Sindicatos
Igrejas
Clubes
.‘,
/Organizações Secundarias do:
Organizações
Terceiro Setor e
Secundárias do Terceira Setor .
Setor Privado
e Setor Público
Escolas Independentes
;
Associações de Habitação
Cooperativas
Escolas Educacionais
Associação de Previdência
Escolas mantidas
Associações da Amigos
por Doações
Sociedade de Seguro Mútuo
Quangos - Quase /
1
1
não-governamentais I
Museus

;

Setor Público
Autoridades da Saúde
Autoridades Locais
Governo Central

Setor Privado

Companhias
Parcerias
Comerciantes Autônomos

Figura 1: Fronteiras entre Terceiro Setor, setor privado e setor público.
Fonte: Hudson (1999, p. 9)

Hudson (1999) vai além, propondo uma classificação dos diferentes tipos de
organizações, separadas de acordo com as atividades especificas que realizem, o

que pode ser visto no Quadro 2.
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Grupo 1: Cultura e recreação
Grupo 2: Educação e Pesquisa
Grupo 3: Saúde

Grupo 4: Servigos Socials

Grupo 5: Meio Ambiente
Grupo 6: Desenvolvimento e
Habitação

-
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Esportes, arte, museus, zoológicos, recreação, clubes
sociais.
Escolas, educação superior, treinamento vocacional.
Pesquisa médica, ciência e tecnologia, estudos de politica
empresarial.
Hospitais, reabilitação, asilos, saúde mental.
Saúde pública, educação sanitária.
Bem-estar da criança, serviços para jovens, familias, idosos
e deficientes.
Ajuda de emergência, complementagão de rendimentos,
assistência material.
Conservação de recursos naturais, controle de poluição.
Proteção e bem-estar dos animais, vida selvagem e
preservação de ambientes rurais.
Desenvolvimento econômico, social e comunitário.
Habitaçao.
Emprego e treinamento.
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Grupo 7: Lei, Direito e Política
Grupo 8: Intermediários para
Filantropia e Promoção de
Voluntários

Grupo 9: Atividades
Internacionais
Grupo 10: Religião
Grupo 11: Negócios,
Associações Profissionais e
Sindicatos
Grupo 12: Não classificados

Organizações de direito, minorias étnicas, associações civis.
Servigos legais, prevengão do crime, reabilitação de
delinqüentes, apoio 6 vitimas.
Partidos politicos.
Grupos econômicos de concessão de recursos,
organizações de captação de recursos.
Organizações de intermediários.
Programas de intercâmbio, assistência de desenvolvimento,
amparo em desastres.
Direitos humanos e organizações pacifistas.
Organizações religiosas.
Organizações de empregados, sindicatos, associações
profissionais.

Quadro 2: Tioos de oraanizaclies do Terceiro Setor. classificadas oor atividad e
Fonte: Hudson (1999, p. 237-238)

Segundo Melo Neto e Froes (2001), a Sociedade Internacional para a
pesquisa do Terceiro Setor acrescenta alguns aspectos relevantes, que são
observados particularmente no Brasil, podendo ser vistos no Quadro 3.
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• Cultura e recreação
• Moradia e saneamento
• Assistência social
• Alimentação e nutrição
• Eduagão
• Segurança
• Trabalho, emprego e renda
• Saúde
• Desenvolvimento e defesa de direitos
• Reforma agrária
• Religião
• Previdência social
• Ambientalismo
Quadro 3: Segmentos de atividades do Terceiro Setor
Fonte: Melo Neto, Froes (2001, p. 20)
;

w

Já Fernandes (2002), objetivando elaborar uma classificação internacional

para as organizações do terceiro setor, elaborou uma interpretação através da
classificação proposta por Lester Salomon e Helmut Anheir, em 1992. A referida
interpretação é demonstrada no Quadro 4.
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Cultura e Recreação
1100 Cultura e artes
1200 Recreação
1300 Clubes de serviço
Educação e Pesquisa
2100 Educação primaria e secundaria
2200 Educação superior
2300 Outra educação
2400 Pesquisa

Grupo 1

Grupo 2

Saúde
3100 Hospitais e reabilitação
3200 Asilos
3300 Saúde mental e intervenção critica
3400 Outros serviços de saúde
Serviços Sociais
4100 Assistência social
4200 Apoios emergenciais
4300 Apoios econômicos
Meio Ambiente
5100 Meio ambiente
5200 Proteção de animais
Desenvolvimento e Habitação
6100 Desenvolvimento econômico, social e comunitário

Grupo 3

G rupo 4

Grupo 5
•

Grupo 6

6200 Habitação
6300 Emprego e formação

Direitos Civis, Defesa de Direitos, Política
G rupo 7

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

8
9
10
11
12

7100 Organizações de defesa de direitos civis
7200 Lei e serviços legais
7300 Partidos politicos
Intermediários Filantrópicos e promoção de voluntariado

Internacional
Business, Associações Profissionais, Sindicatos
Religião

Outros

Quadro 4: Grupos de atividades do Terceiro Setor
Fonte: Femandes (2002. pp. 27-28.)

Fernandes (2002) ainda manifesta oposição quando à inclusão de alguns
segmentos no terceiro setor, destacando:
a)

partidos politicos, visto que são organizados sob a ótica do estado;

b)

entidades religiosas, devido ao complexo relacionamento entre religião, estado

e mercado; e

c)

sindicatos e associações patronais, por agirem em função do mercado.
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2.2.3 0 terceiro setor no Brasil

0 Brasil criou, desde suas origens coloniais, uma sociedade "a partir" do
Estado, autoritária, centralizadora e patrimonialista que, através de esquemas
corporativistas, sempre tentou controlar grupos de interesse

e instituições da

sociedade. Isto originou uma tardia constituição do mercado e uma debilidade da
sociedade civil (LANDIM e VILHENA, 1998).
No período chamado de Republica Velha (1889 — 1930), quase tudo que
havia no pais, em termos de assistência social, saúde e educação, era de
responsabilidade e iniciativa da igreja católica (LANDIM e VILHENA, 1998). Segundo
Villas Boas Neto, Stefani e Pezzi Junior (2003, p. 32), "o Estado esteve praticamente
de costas para os problemas sociais que atingiam a maior parte da população
brasileira". As instituições religiosas desempenhavam um papel quase que exclusivo
no atendimento aos pobres e desvalidos. As oligarquias, motivadas pelos preceitos
da caridade cristã, financiavam as igrejas, delegando-lhes o papel de atenuar o
sofrimento provocado pela miséria, (COELHO, 2000).
A ultima década deste período é marcada pela crise das oligarquias e pela
ascensão dos movimentos sociais urbanos, dentro de uma agência mudancista:
greve geral em 1917; fundação do Partido Comunista; Movimento Tenencista, entre
outros. No final da década de 20, estes movimentos alcançaram força e poder
suficiente para se constituir em novo agente politico no cenário brasileiro e para
exigir uma maior atenção do Estado (VILLAS BOAS NETO, STEFANI E PEZZI
JUNIOR, 2003).
Já no período da Republica Nova (1930 — 1964), "o Estado de aliança de
Vargas reconhece a importância em atender as reivindicações populares" (VILLAS
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BOAS NETO, STEFANI E PEZZI JUNIOR, 2003, p.34). Destacam-se como obras
deste período, a criação do sistema de ensino público, a formação dos sindicatos
sob tutela do Estado, a elaboração das leis trabalhistas e a carteira nacional do
trabalho, a criação do sistema nacional de aprendizagem e da Legião Brasileira de
Assistência - LBA (LANDIM e VILHENA, 1998).
Com o final da Segunda Guerra, o Estado de Compromisso instaurado por
Vargas, autoritário, corporativista

e nacionalista, entra em crise, devido ao

fortalecimento dos sindicatos e dos setores industriais que buscavam se associar ao
capital internacional, ocorrendo, desta forma, o colapso da política de alianças e,
juntamente, o recente regime democrático (VILLAS BOAS NETO, STEFANI e PEZZI
JUNIOR, 2003).
0 Regime Militar (1964 — 1988) é marcado pela ruptura do Estado com a
sociedade. 0 Estado passa a controlar todas as políticas públicas e sociais, através
da criação de grandes estruturas hierarquizadas e centralizadas, com vistas a
reduzir a pobreza e as diferenças regionais: INPS, BNH, COBAL, CEME, MOBRAL,
são algumas dessas estruturas (LANDIM e VILHENA, 1998).
"0 Estado joga, então, a sociedade organizada na clandestinidade. Tudo que
acontece fora do controle do mesmo é ilegal", relatam Villas Boas Neto, Stefani e
Pezzi Junior (2003, p. 35).
A Igreja, pela sua tradição e força, preserva sua independência e constitui-se
no único espaço de atuação fora do controle direto do regime. Convivem dentro dela
a assistência tradicional, firmada em parte pela LBA, e movimentos emancipatários
respaldados pela Teologia da Emancipação (NASCIMENTO, 1999).
Revalorizam-se as relações interpessoais e as redes informais para o
enfrentamento dos problemas quotidianos, promovendo ajuda mútua à sociedade. É
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deste encontro da solidariedade com a cidadania que vão surgir e se multiplicar as
Organizações Não-Governamentais - ONGs de caráter publico, voltadas para a
melhoria da vida comunitária, a defesa dos direitos e a luta pela democracia. Estas
vão constituir-se nos primeiros atores sociais verdadeiramente autônomos com
relação ao Estado e, mais tarde, com relação à própria Igreja, sendo as precursoras
das primeiras ONGs brasileiras (VILLAS BOAS NETO, STEFANI e PEZZI JUNIOR,
2003).
0 momento atual, chamado de Nova República (1988), foi marcado pela
Constituição Federal de 1988, que estabeleceu como principio básico a estratégia
de ampliar a participação da sociedade na esfera pública.
Segundo Fernandes (1997, p. 23), "o surgimento das ONGs 6, talvez, o
sintoma mais claro, na América Latina, das tendências que nos levam a pensar num
terceiro setor [...],

3

primeira geração de ONGs surgiu como uma solução para a falta

de opções e oportunidades", mas não se imaginava que estas iniciativas tivessem
uma longa duração.
As ONGs nesse período, ganham visibilidade e colocam-se diante da
necessidade de buscar um novo posicionamento e uma nova institucionalidade
frente à sociedade e ao Estado.
Fernandes (1997, p. 24) ressalta que:
As ONGs tornam-se um fenômeno massivo no continente a partir da década
de 70. Cerca de 68% surgiu depois de 1975. Um número significativo (17%)
data de 1950 a 1960 e os restantes 15% distribui-se de maneira regular pela
decadas anteriores. 0 seu nome, originário das nomenclaturas do ONU, e
que e ainda objeto de algum debate, tornou-se realmente conhecido em
meados da década de 80.

Em meados dos anos 90, o Estado começa a reconhecer que as ONGs
acumulam recursos, experiências e conhecimentos sobre formas inovadoras de
enfrentamento das questões sociais, que as qualificam como interlocutoras

e
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parceiras das políticas governamentais. As ONGs, por sua vez, começam a buscar
sua legitimidade. Em 1991, foi criada a Associação Brasileira de Organizações não
Governamentais - ABONG, como forma de representar coletivamente as ONGs junto
ao Estado e aos demais atores da sociedade civil (VILLAS BOAS NETO, STEFANI e

PEZZI JUNIOR, 2003).
Até o ano de 1996, a legislação brasileira não fazia distinção entre as
diferentes organizações genericamente incluídas no terceiro setor. Foi somente a
partir de 1999, através da Lei no 9.790, regulamentada através do decreto n° 3.100,
que ficou conhecida com a "Marca Legal do Terceiro Setor", criando, assim, novos

critérios de classificação das entidades sem fins lucrativos de caráter publico e
diferenciando juridicamente associações, fundações, sindicatos, cooperativas, entre
outras (VILLAS BOAS NETO, STEFANI e PEZZI JUNIOR, 2003).
E é este o novo perfil jurídico, participante e responsável da sociedade civil

brasileira, que se traduz em novas formas de articulação e em um novo padrão de

atuação, formando novas parceiras entre o Terceiro Setor, o Estado e o Mercado.

2.2.4 Legislação do terceiro setor

Em 1916, com a publicação do Código Civil Brasileiro, apareceram as
primeiras organizações sem fins lucrativos, que posteriormente viriam a se chamar

organizações do terceiro setor. Todas as organizações que compõem o terceiro
setor são, necessariamente, sem fins lucrativos, podendo ser fundação, associação
ou instituto. A principal diferença entre a primeira e as demais sociedades é o
"capital".
Os principais títulos e certificados concedidos pelo poder público as entidades
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de interesse social são:
a) Titulo de Utilidade Pública (Lei 91/35, Lei 6639/79, Decreto 50.517/61 e Decreto
60931/67): qualquer entidade com natureza jurídica de fundação, associação ou
sociedade civil sem fins lucrativos, que seja constituída no pais, em efetivo
funcionamento nos últimos três anos, sirva desinteressadamente A coletividade e
que não remunere sua diretoria e conselhos, pode ser declarada pelo Ministério da
Justiça de Utilidade Pública Federal.

São direitos das entidades consideradas de Utilidade Pública Federal:
a.1) receber doações da União;
a.2) eceber receitas das loterias federais;
a.3) realizar sorteios;
a.4) ser isenta de recolher a cota patronal para o INSS;
a.5) ser isenta de depositar o FGTS;
a.6) permitir que pessoas físicas e jurídicas possam deduzir do Imposto de Renda
sua doação (PAES, 2000, p.415, grifo nosso).

b) Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS): a entidade que
tiver interesse em ser vinculada ao CNAS deve possuir o titulo de Utilidade Pública e
atender aos requisitos da Resolução 31/99 do CNAS.
C) Certificado de Filantropia (Resolução 177 do CNAS): isenta, junto ao INSS, o
pagamento da cota patronal das entidades assistenciais e de benemerência. A atual
Constituição restringiu expressamente o beneficio As entidades beneficentes de
assistência social.
d) Organizações sociais (Lei 9.637/98): permite A instituição firmar contrato de
gestão com o poder público, com vistas A formação de parceria entre as partes para
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fomento e execução de atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa cientifica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura
e à saúde.

Merece maior atenção, aqui, a qualificação de Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), pois, no entender da autora, essa lei delimita
adequadamente as organizações que devem compor o terceiro setor.
a) Titulo de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP):
instituída pela Lei 9790/99 e regulamentada pelo Decreto 3.100/99, conhecida como
a "Nova Lei do Terceiro Setor" ou o "Marco Legal", dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e institui e disciplina o Tetrno
de Parceria.
a.1) Em seu art. 2° , a lei estabelece claramente as instituições que não poderão
ser qualificadas de interesse público: instituições privadas de caráter comercial
ou não-assistencial e as entidades públicas ou entidades privadas criadas pelo
Poder Público, tais como: as sociedades comerciais; os sindicatos; as
associações de classe ou de representação de categoria pro fissional; as
instituições religiosas ou voltadas para disseminação de credos, cultos, praticas e
visões devocionais e confessionais; as organizações partidárias e assemelhadas,
inclusive suas fundações; as entidades de beneficio mútuo, destinadas a
proporcionar bens e serviços a um circulo restrito de associados ou sócios; as
entidades e empresas que comercializam pianos de saúde e assemelhados; as
instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; as escolas
privadas dedicadas ao ensino formal não-gratuito e suas mantenedoras; as
organizações sociais; as cooperativas; as fundações públicas; as fundações,
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sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou
por fundações públicas; e as organizações crediticias que tenham qualquer tipo
de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da
Constituição Federal.
Para obter a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público/ OSCIP, uma entidade deve atender os seguintes requisitos dos artigos 1 ° ,
2 ° , 3°, 4° e 5° da Lei 9790/99, ou seja:
a) ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos;
b)

atender aos objetivos sociais e às normas estatutárias previstas na Lei;

c) apresentar cópias autenticadas dos documentos exigidos (FERRAREZI, 2000,
p. 36).

Segundo Ferrarezi, as principais mudanças proposta por esta Lei 9790/99
são:
a) processo de qualificação (menos oneroso e mais ágil);
b) abrangência institucional; [...]
C) acesso a recursos públicos: menos burocrático e com maior controle público
social;
d) mecanismos de planejamento, avaliação e controle dos projetos que envolvem
recursos públicos (gestão estratégica); e
e) possibilidade de remuneração do dirigente (FERRAREZI, 2001, p. 29).

Apesar da diversidade das organizações que compõem o terceiro setor, todas
têm características em

GOMM.

Segundo Hudson (1999), as organizações que o

compõem, além de serem sem fins lucrativos, devem ser representativas,
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contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas e para os processos de
integração e coesão social. Ao mesmo tempo, devem ser inovadoras, sendo
desenvolvidas tanto por técnicos quanto por voluntários que estão diretamente
envolvidos com os problemas.

2.3 Cooperativismo

2.3.1 Surgimento

Em 1884, um grupo de 28 tecelões de uma fábrica da cidade de Rochdale,
localizada no norte da Inglaterra, reuniu-se para combater o avanço do capitalismo e
os intermediários que não obedeciam ao principio da justiça do trabalho. A idéia era
criar um sistema econômico que tivesse como base a ajuda mútua, a solidariedade
humana, a cooperação, a honestidade e o esforço coletivo. Surgiu, então, o
cooperativismo e estava formada a primeira cooperativa do mundo (OCESC, 2003).
Os princípios que direcionaram a organização dos tecelões, aos poucos,
foram disseminados pelo planeta.
Na época, a Revolução Industrial estava em processo na Europa, desde o
século XVIII. 0 Estado passou a controlar o avanço do capitalismo moderno e
ocorreu um crescimento acirrado da classe proletária, que estava sujeita ao controle
dos capitalistas e a condições de trabalho a ela impostas.
A idéia da cooperativa era promover uma ampla mudança estrutural, que
pudesse resultar em melhores condições de trabalho para os proletários.
Os princípios de Rochdale encontram terreno fértil onde quer que se instalem
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grandes ou pequenos grupos de artesãos, industriários, prestadores de serviço,
pescadores e agricultores, dando origem às várias modalidades de cooperativas
existentes até hoje.
Nas cooperativas de consumo, os cooperados se reúnem para comprar
mercadorias em entrepostos varejistas de propriedade coletiva e/ou para produzir e
comercializar mercadorias no atacado.
As cooperativas de produção caracterizam-se pela reunião de produtores que
prestam serviços mútuos, produzindo conjuntamente.
As cooperativas agrícolas, as mais encontradas em todo o mundo, reúnem
agricultores e criam condições para a compra dos equipamentos necessários ao
cultivo, para a venda de produtos, para o fornecimento de crédito ou para o
adiantamento de capital aos seus membros - tudo feito de forma coletiva.
Buzzoni (1992, p.22) destaca que:
As cooperativas surgiram na tentativa de reverter o quadro de proletarização
dos trabalhadores, como alternativa à empresa comercial clássica, de tipo
capitalista. Fornecendo melhores condições de trabalho e bloqueando a
ação de intermediadores, o Cooperativismo representou, naquele momento,
uma forma viável de sobrevivência econômica frente à expansão do
capitalismo.

0 movimento cooperativista, no Brasil, teve inicio em 1847, nos sertões do
Paraná, quando o medico francês Jean Maurice Faivre fundou, com um
grupo de europeus, a colônia Tereza Cristina, organizada em bases
cooperatives. Essa organização, apesar de sua breve existência contribuiu,
na memória coletiva, como elemento formador do
florescente
cooperativismo brasileiro (OCESP, 2005).

De acordo com a OCB, o cooperativismo, hoje, está enfrentando uma fase de
transição para atender as necessidades dos seus associados e ampliar sua

expansão junto ã sociedade. No futuro, as Cooperativas serão totalmente
desvinculadas do governo, agindo de maneira independente, haja vista que,
atualmente, no Brasil, existe muita interferência governamental, quer em termos de
política agrícola quer em termos de política agrária. Embora seja a melhor resposta
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para muitos dos problemas que aparecem diariamente nos jornais, é preciso divulgar
melhor o sistema ainda pouco conhecido e utilizado no Brasil.
Mesmo assim, ele vem se expandindo e, conforme os números apresentados
no Quadro 5, possui um número expressivo de cooperativas e cooperados.
: arrio:*ri;::r: ,.-• 4•
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Quadro 5: Número de Cooperativas e Cooperados
Fonte: OCB (2003)

Desta forma, o cooperativismo brasileiro cumpre sua função. As cooperativas
estão se organizando, pois, dado o contexto de globalização da economia, mais do
que nunca, o cooperativismo tornou-se uma solução viável para os pequenos e
médios empresários e também, como no caso da agricultura, para os pequenos e
médios produtores (OCB, 2005).

2.3.2 Conceito

De acordo com Pinho (1982, p. 120), "o cooperativismo é uma forma de
associação de pessoas, que se reúnem para atender ás necessidades comuns,
através de uma atividade econômica", sendo imprescindível a liberdade e
comunidade, trabalho livre e grupal. Quando esta cooperação é garantida por
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estatutos, discutidos e referendados através de uma assembléia, surgem as
cooperativas.
0 cooperativismo é uma doutrina, um sistema, um movimentos, ou
simplesmente uma atitude ou suposição que considera as cooperativas como uma
forma ideal de organização das atividades sócio-econômicas da humanidade
(OCESC, 2003).
È uma doutrina - ou Filosofia - que defende a união das pessoas em prol dos
mesmos objetivos, sendo que cada cooperado deixa de lado o individualismo e todo
e qualquer tipo de egoísmo e passa a gerar recursos que atendam e satisfaçam as

necessidades econômico-financeiras dos associados, propiciando, assim, o bem
comum de todos os filiados à entidade (COOPESERVICE, 2005).
Para Sandroni (1999, p. 132), uma cooperativa é
uma empresa, formada e dirigida por uma associação de usuários, que se
reúnem em igualdade de direitos, com o objetivo de desenvolver uma
atividade econômica ou prestar serviços comuns, eliminando os
Intermediários. 0 movimento cooperativista contrapõe-se as grandes
corporações capitalistas, de caráter monopolista. Conforme a natureza de
seu corpo de associados, as cooperativas podem ser: de produção, de
consumo, de crédito, de troca e comercialização, de segurança mútua, de
venda por atacado ou de assistência médica.

Segundo a OCESC (2003), os valores cooperativos são:
a) auto-ajuda;
b) auto-responsabilidade;
c) democracia;
d) igualdade;
e) equidade; e
f)

solidariedade

41
Pode-se afirmar também que o cooperativismo tem duplo caráter: social
(sociedade de pessoas) e econômico (empresa). Panzufti (1997) diz que uma
cooperativa é uma sociedade de pessoas que têm três características básicas:
a) prioridade cooperativa: significa que os usuários da cooperativa são os seus
proprietários e não aqueles que detêm o capital;
b) gestão cooperativa: implica concentração de poder decisório em mãos de
associações:e
c) repartição cooperativista: significa que a distribuição do lucro da cooperativa 6
feita proporcionalmente A participação dos associados nas operações das mesmas.
Tais características conferem, A cooperativa, caráter de "empresa-associada",
pois esta inclui:
a)

associação voluntária de pessoas que constituem uma sociedade; e

b)

empreendimento comum pelo qual esta sociedade alcança seus objetivos.

Segundo a OCEPAR (2005), existem 14 ramos de cooperativas,
apresentando-se os seguintes:

A) AGROPECUÁRIO: composto pelas cooperativas de produtores rurais ou
agropastoris e de pesca, cujos meios de produção pertençam ao cooperado. É um
dos ramos com maior número de cooperativas e cooperados no Brasil. 0 leque de
atividades econômicas abrangidas por esse ramo é enorme e sua participação no
PIB, em quase todos os países, é significativa. Essas cooperativas, geralmente,
cuidam de toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra até a industrialização e
comercialização dos produtos. Há um Comitê especifico na Ad, em que o Brasil tem
liderança expressiva.
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B) CONSUMO: composto pelas cooperativas dedicadas 6 compra em comum de
artigos de consumo para seus cooperados. A primeira cooperativa do mundo era
desse ramo e surgiu em Rochdale, na Inglaterra, no ano de 1844. Também no Brasil
esse é o ramo mais antigo, cujo primeiro registro é de 1889, em Minas Gerais, com o
nome de Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro
Preto. Durante muitas décadas, esse ramo ficou limitado a funcionários de
empresas, operando a prazo, com desconto na folha de pagamento. No período
altamente inflacionário, essas cooperativas perderam mercado para as grandes
redes de supermercados e, atualmente, estão se rearticulando, como cooperativas
abertas a qualquer consumidor.

A medida que oferecer produtos mais confiáveis ao

consumidor, principalmente alimentos sem agrot6xicos, diretamente de produtores,
também organizados em cooperativas, esse ramo tem perspectivas de crescimento.
C) CREDITO: composto pelas cooperativas destinadas a promover a poupança e
financiar necessidades ou empreendimentos dos seus cooperados. 0
Cooperativismo de Crédito é um dos ramos mais fortes em diversos países
desenvolvidos, como a França, a Alemanha e o Canadá. No Brasil, ele já estava
bem estruturado, desde o inicio do Século XX, mas foi desarticulado e desmantelado
pelo Banco Central, mediante restrições de toda ordem. Mas na década de 80,
começou a reagir e está ressurgindo com força total, já com dois Bancos, o
BANCOOP e o BANSICRED, e inúmeras cooperativas de crédito urbano e rural,
espalhadas por todo

o território

nacional. A Confederação Brasileira das

Cooperativas de Crédito — Confebras, tem um Curso Básico de Cooperativismo
Distancia, que poderá servir para todos os ramos do cooperativismo, com as devidas
adaptações.
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D) EDUCACIONAL: composto por cooperativas de professores, que se organizam
como profissionais

autônomos

para prestarem serviços educacionais; por

cooperativas de alunos de escola agrícola que, além de contribuírem para o sustento
da própria escola, As vezes, produzem excedentes para o mercado, mas têm como
objetivo principal a formação cooperativista dos seus membros; por cooperativas de
pais de alunos, que têm por objetivo propiciar melhor educação aos filhos,
administrando uma escola e contratando professores ;e por cooperativas de
atividades afins. Esse é um ramo recente, criado em ltumbiara — GO, em 1987, no
que se refere a cooperativas de pais de alunos, como resposta à situação caótica do
ensino brasileiro, tendo em vista que ensino público deixa muito a desejar e o ensino
particular se tornou oneroso demais. Em todos os Estados, essas cooperativas estão
se tornando a melhor solução para pais e alunos, pois são menos onerosas e
realizam uma educação comprometida com o desenvolvimento endógeno da
comunidade, resgatando a cidadania em plenitude. As cooperativas de escolas
agrícolas estão em dificuldades, diante de mudanças recentes na legislação
brasileira, que dificultam o funcionamento dessas cooperativas. As cooperativas de
professores seriam do ramo trabalho, pois são profissionais organizados para
prestar serviço A sociedade, mas estão no ramo educacional pela característica da
sua atividade profissional.
E) ESPECIAL: composto pelas cooperativas constituídas por pessoas que precisam
ser tuteladas ou que se encontram em situação de desvantagem nos termos da Lei
9.867, de 10 de novembro de 1999. Essa lei criou a possibilidade de se constituírem

cooperativas "sociais" para a organização e gestão de serviços sócio-sanitários e
educativos, mediante atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços,
contemplando as seguintes pessoas: deficientes físicos, sensoriais, psíquicos e
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mentais, dependentes de acompanhamento psiquiátrico, permanente, dependentes
químicos, pessoas egressas de prisões, condenados a penas alternativas A
detenção e adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar difícil
do ponto de vista econômico, social ou afetivo. Essas cooperativas organizam seu
trabalho, especialmente no que diz respeito As dificuldades gerais e individuais das
pessoas em desvantagem, e desenvolvem e executam programas especiais de
treinamento, com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e a independência
econômica e social. A condição de pessoa em desvantagem deve ser atestada por
documentação proveniente de órgão da administração pública, ressalvando-se o
direito A privacidade. 0 estatuto da Cooperativa Social poderá prever uma ou mais
categorias de sócios voluntários, que lhe prestem serviços gratuitamente e não
estejam incluídos na definição de pessoas em desvantagem. Quanto aos
deficientes, o objetivo principal é o desenvolvimento da sua cidadania, inserindo-os
no mercado de trabalho, na medida do possível, nas mesmas condições de qualquer
outro cidadão. Nesse ramo também estão incluídas as cooperativas constituídas por
pessoas de menor idade ou por pessoas incapazes de assumir plenamente suas
responsabilidades como cidadãos.

F) HABITACIONAL:

composto pelas cooperativas destinadas à construção,

manutenção e administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.
Este ramo esteve, durante muito tempo, vinculado ao Banco Nacional da Habitação BNH e ao Instituto Nacional de Orientação As Cooperativas - INOCOOP. Mas com a
extinção do BNH e a enorme demanda por habitação, esse ramo se rearticulou e
partiu para o autofinanciamento, com excelentes resultados. 0 exemplo mais
contundente é o Projeto Aguas Claras, em Brasilia, DF, em que a maioria dos
prédios está sendo construída pelo Sistema Cooperativista.
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G) INFRA-ESTRUTURA: antes denominado "Energia/Telecomunicação e Serviços",
composto pelas cooperativas cuja finalidade é atender direta e prioritariamente o
próprio quadro social com serviços de infra-estrutura. As cooperativas de
eletrificação rural, que são a maioria desse ramo, aos poucos estão deixando de ser
meras repassadoras de energia, para se tornarem geradoras de energia. A
característica principal desse ramo do cooperativismo é a prestação de serviços de
infra-estrutura básica ao quadro social, para que ele possa melhor desenvolver suas
atividades profissionais. Nesse ramo, estão incluidas as cooperativas de limpeza
pública, de segurança e outras, sendo que a comunidade se organiza numa
cooperativa para cuidar desses assuntos. Quando os lixeiros se organizam em
cooperativa, para prestar serviços à Prefeitura ou outras entidades, essa cooperativa
é de trabalho. Quando se organizam para reciclar o lixo e vendê-lo como adubo, é
uma cooperativa de produção. Portanto, é a atividade e o objetivo da cooperativa
que define sua classificação.

H) MINERAL: composto pelas cooperativas que têm por finalidade pesquisar, extrair,
lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. É um ramo
com potencial enorme, principalmente com o respaldo da atual Constituição
Brasileira, mas que necessita de especial apoio para se organizar. Os garimpeiros,
geralmente, são pessoas que vêm de diversas regiões, atraidas pela perspectiva de
enriquecimento rápido, aglomerando-se num local para extrair minérios, sem
experiência cooperativista. As cooperativas de garimpeiros muitas vezes, cuidam de
diversos aspectos, como saúde, alimentação e educação dos seus membros, além
das atividades especificas do ramo.
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I) PRODUÇÃO: composto pelas cooperativas dedicadas à produção de um ou mais
tipos de bens e produtos, quando detenham os meios de produção. Para os
empregados, cuja empresa entra em falência, a cooperativa de produção,
geralmente, é a única alternativa para manter os postos de trabalho. Em outros
'Daises, esse ramo está bem desenvolvido, como é o caso da Espanha (Mondragon).
No Brasil, com a crise econômica e financeira, em grande parte, resultantes da
globalização devastadora, muitas empresas não conseguem sobreviver. Cada vez
mais os empregados estão descobrindo as vantagens de constituir o próprio
negócio, deixando de ser assalariados para tornar-se donos do seu próprio
empreendimento - a cooperativa.

J) SAÚDE: composto pelas cooperativas que se dedicam à preservação e promoção
da saúde humana. É um dos ramos que mais rapidamente cresceu nos últimos
anos, incluindo médicos, dentistas, psicólogos e profissionais de outras atividades
afins.

E

interessante ressaltar que esse ramo surgiu no Brasil e está se expandindo

para outros !Daises. Também se expandiu para outras áreas, como a de crédito e de
seguros. Ultimamente, os usuários de serviços de saúde também estão se reunindo
em cooperativas. Muitas cooperativas usam os serviços do ramo saúde em
convênios, cumprindo um dos princípios do sistema, que

é a integração.

Obviamente, essas cooperativas deveriam estar no Ramo Trabalho, mas pela sua
especificidade, número e importância, o Sistema OCB resolveu criar um ramo
especifico, incluindo nele todas as cooperativas que tratam da saúde humana.
Portanto, uma cooperativa de veterinários, que não trata da saúde humana, é do
Ramo Trabalho.
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L) TRABALHO: composto pelas cooperativas que se dedicam à organização e
administração dos interesses inerentes à atividade profissional dos trabalhadores
associados, para prestação de serviços não identificados com outros ramos já
reconhecidos. Certamente, este será o ramo que, em breve, terá o maior número de
cooperativas e de cooperados. Mas simultaneamente, também é o ramo mais
complexo e problemático, pois abrange todas as categorias profissionais, menos as
de professores, de saúde e de Turismo e Lazer, organizadas em ramos específicos.
Diante do surto de desemprego, os trabalhadores não têm outra alternativa senão
partir para o trabalho clandestino ou então se organizar em empreendimentos
cooperativos. Além das enormes dificuldades para conquistar um mercado cada vez
mais competitivo, as cooperativas ainda arcam com uma tributação descabida e uma
legislação inadequada. Mesmo assim, esse ramo se desenvolve em todo os
Estados, pois se trata de um novo estágio no desenvolvimento histórico do trabalho:
primeiro,

o trabalho era desorganizado, depois escravizado,

e atualmente,

subordinado (ao Capital ou ao Estado), e já está caminhando para a plena
autonomia, mas de forma organizada e solidária, por meio das cooperativas de
trabalho.

M) TRANSPORTE: criado pela Assembléia Geral Ordinária da Organização das
Cooperativas Brasileiras, no dia 30 de abril de 2002, é composto pelas cooperativas
que atuam no transporte de cargas e passageiros. Até essa data, essas
cooperativas pertenciam ao Ramo Trabalho, mas pelas suas atividades e pela
necessidade urgente de resolver problemas cruciais dessa categoria profissional,
suas principais lideranças se reuniram na Organização das Cooperativas Brasileiras
- OCB e reivindicaram a criação de um ramo próprio. Cumprindo todos os prérequisitos para esse fim, obtiveram a aprovação desse novo ramo pelo Conselho de
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Administração da OCB, reunido, no dia 29 de abril de 2002 e a aprovação pela
Assembléia Geral Ordinária da OCB, no dia seguinte.
N) TURISMO E LAZER: criado pela Assembléia Geral Ordinária da OCB, no dia 28
de abril de 2000, é composto pelas cooperativas que prestam serviços turísticos,
artísticos, de entretenimento, de esportes e de hotelaria ou atendem direta e
prioritariamente o seu quadro social nessas áreas. Este ramo está surgindo com
boas perspectivas de crescimento, pois todos os estados brasileiros têm potencial
fantástico para o Turismo Cooperativo, que visa organizar as comunidades para
disponibilizarem o seu potencial turístico, hospedando os turistas e prestando-lhes
toda ordem de serviços e, simultaneamente, organizar os turistas para usufruirem
desse novo paradigma de turismo, mais barato, mais prazeroso
educativo.

E

e muito mais

um ramo ainda em fase de organização. 0 Ramo do Turismo e Lazer

dispõe de um projeto conceitual e de um projeto operacional, a ser implantado em
três fases: a primeira, no Brasil; a segunda, na América Latina; e terceira, nos
demais países, com o respaldo da OCB e da Aliança Cooperativa Internacional ACI. As cooperativas de Turismo e Lazer podem contribuir significativamente para a
geração de oportunidades de trabalho, para a distribuição da renda, para a
preservação do meio ambiente e para o resgate da cidadania em plenitude,
desenvolvendo a consciência ativa da cidadania planetária.
0) OUTRO: Composto pelas cooperativas que não se enquadram nos ramos acima
definidos. Nenhuma classificação consegue atender As características especificas
de todas as cooperativas. É necessário criar alguns parâmetros, dentro dos quais
seja possível agrupar um certo número de cooperativas em condições de manter
uma estrutura própria de representação dentro do Sistema OCB. Talvez alguns
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ramos deixem de existir, por falta dessas condições, tornando-se um setor de outro
ramo, como também podem surgir novos ramos.

2.3.3 Princípios do cooperativismo

Os princípios cooperativos, estabelecidos em 1845, na cidade de Rochdale na
Inglaterra, são as linhas orientadoras por meio das quais as cooperativas levam os
seus valores à prática. No ano de 1995, a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) —
órgão criado em Londres, em 1895, e que tem como objetivo apoiar o movimento
cooperativo, revisou os conceitos estabelecendo os princípios a seguir, relatados da
seguinte forma por McPherson (2003):
a) adesão livre e voluntária: cooperativas são organizações voluntárias, abertas a
todas as pessoas capazes de usar os seus serviços e dispostas a aceitar as
responsabilidades da filiação, sem discriminação social, racial, política, religiosa ou
de sexo;
b) controle democrático dos sócios: cooperativas são organizações democráticas
controladas por seus membros, que participam ativamente no estabelecimento de
suas políticas e na tomada de decisões; homens e mulheres servindo como
representantes eleitos são responsáveis pela filiação. Em cooperativas primárias, os
membros possuem direitos de voto (um membro, um voto), e cooperativas em outros
níveis também são organizadas de uma maneira democrática;
c) participação econômica dos sócios: os membros contribuem eqüitativamente
para o capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse
capital 6, normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os membros recebem,
habitualmente, se houver, uma remuneração limitada ao capital integralizado, como
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condição de sua adesão. Os membros destinam os excedentes a um ou mais dos
seguintes objetivos: desenvolvimento de suas cooperativas, eventualmente através
da criação de reservas; beneficio aos membros, na proporção de suas transações
com a cooperativa; e apoio a outras atividades aprovadas pelos membros;
d) autonomia e independência: ooperativas são organizações autônomas, de autoajuda e controladas por seus membros. Quando fazem acordos com outras
organizações, incluindo governos, ou levantam recursos de fontes externas, elas o
fazem em condições que assegurem o controle democrático de seus membros e que

mantenham a sua autonomia cooperativa;
e) educação, formação e informação: as cooperativas proporcionam educação e

treinamento para seus membros, representantes eleitos, gerentes e empregados,
para que eles possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento de suas
cooperativas. Elas informam ao público em geral — particularmente, aos jovens e
lideres de opinião — sobre a natureza e os benefícios da cooperação;
f)

intercooperação: as cooperativas servem seus membros mais efetivamente

e

fortalecem o movimento cooperativo quando trabalham unidas através de estruturas
locais, nacionais, regionais e internacionais; e
g) preocupação

pela comunidade: as cooperativas trabalham para

o

desenvolvimento sustentável de suas comunidades, através de políticas aprovadas
por seus membros.

A promessa cooperativista é a de que é possível e necessário que negócios
econômicos e sociais sejam conduzidos democraticamente e com responsabilidade

para o beneficio presente e futuro dos membros e de suas comunidades, sugerindo
ser esta a melhor alternativa.
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2.3.4 Aspectos legais do cooperativismo

A) Leis e Decretos que contemplaram as cooperativas
Segundo o Portal do Cooperativismo (2005), o governo brasileiro, atento ao
desenvolvimento do cooperativismo, sempre buscou ampará-lo através de
legislações.
0 primeiro Decreto que menciona o cooperativismo surgiu no dia 06 de
janeiro de 1903, sob o n° 979, permitindo aos sindicatos a organização de caixas
rurais de crédito, bem como cooperativas agropecuárias e de consumo, sem
maiores detalhes.
Em 05 de janeiro de 1907, surgiu o Decreto n° 1.637, no qual o Governo
reconhece a utilidade das cooperativas, mas sem ainda reconhecer sua forma
jurídica, distinta de outras entidades.

A Lei n° 4.948, de 21 de dezembro de 1925, e o Decreto n° 17.339, de 02 de
junho de 1926, tratam especificamente das Caixas Rurais Raiffeisen e dos Bancos
Populares Luzzatti.
Já o Decreto n° 22.239, de 19 de dezembro de 1932, apresenta as
características das cooperativas e consagra as postulações doutrinarias do sistema

cooperativista, mas foi revogado em 1934, sendo restabelecido em 1938. Em 1943,
foi novamente revogado, para ressurgir em 1945, permanecendo em vigor até 1966.
Apesar de todos os transtornos, foi uma fase de muita liberdade para
formação e funcionamento de cooperativas, inclusive com incentivos fi scais.
A partir de 1966, com o Decreto-Lei n° 59, de 21 de novembro, e
regulamentado pelo Decreto n° 60.597, de 19 de abril de 1967, o cooperativismo foi
submetido ao centralismo estatal, perdendo muitos incentivos fiscais e liberdade já
conquistadas.
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Finalmente, no dia 16 de dezembro de 1971, foi promulgada a Lei n° 5.764,
ainda em vigor, que define o regime jurídico das cooperativas, sua constituição e seu
funcionamento, sistema de representação e órgãos de apoio. Enfim, contém todos
os requisitos para a viabilização do Sistema Brasileiro de Cooperativismo.

B) Considerações sobre a constituição
A abertura e, principalmente, a administração de uma cooperativa não é uma
tarefa fácil. Portanto, a Organização das Cooperativas Brasileiras (2005) relaciona
alguns requisitos e procedimentos que devem ser tomados para constituir uma
cooperativa:
B.1) Reunir um grupo de pessoas interessadas em criar a cooperativa, com as
seguintes finalidades:
b.1.1) Determinar os objetivos da cooperativa.
b.1.2) Escolher uma comissão para tratar das providências necessárias à criação da
cooperativa, com indicação de um coordenador dos trabalhos.
B.2) Realizar reuniões com todos os interessados em participar, a fim de verificar as
condições mínimas necessárias para a viabilidade da cooperativa, procurando
respostas aos seguintes questionamentos:
b.2.1) A necessidade é sentida por todos os interessados?
b.2.2) A cooperativa é a solução mais adequada? Ou uma associação poderia ser o
primeiro passo?
b.2.3) JA existe alguma cooperativa nas redondezas que poderia satisfazer aos
interessados?
b.2.4) Os interessados estão dispostos a entrar com o capital necessário para
viabilizar a cooperativa?
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b.2.5) 0 volume de negócios é suficiente para que os cooperados tenham
benefícios?

b.2.6) Os interessados estão dispostos a operar integralmente com a cooperativa?
b.2.7) A cooperativa terá condições de contratar pessoal qualificado para administrala e um contador para fazer a contabilidade da cooperativa, que tem características
especificas?
B.3) Procurar a Organização das Cooperativas no seu Estado - OCB - UF, para
solicitar as orientações necessárias à constituição da cooperativa, inclusive um
modelo de estatuto e formulários a serem preenchidos.
b.3.1) Participar de um curso sobre Cooperativismo, a ser ministrado pela OCB -UF
ou entidade por ela indicada.

C) Procedimentos para a constituição de uma cooperativa:
Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras — OCB (2005), para ser
constituída e entrar em funcionamento, uma sociedade cooperativa deve seguir as

seguintes regulamentações, no que tange os seus aspectos estruturais:
c.1) ter um número mínimo de 20 cooperados;
c.2) constituir e operar segundo a Lei n° 5.764171;
c.3) ter seus documentos arquivados na junta comercial;
c.4) registrar-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CPPJ;
c.5) obter concessão de alvará da Prefeitura Municipal;
c.6) obter registro na Secretaria Estadual da Fazenda (dependendo do ramo);
c.7) obter registro na OCB;
c.8) possuir cadastro dos associados como contribuintes do INSS;
c.9) possuir a documentação de todos os associados como sócios;
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c.10) possuir todos os livros obrigatórios atualizados: livros de Atas das Assembléias
Gerais, das Reuniões do Conselho Fiscal, da Diretoria ou Conselho de
Administração, entre outros;
c.11) comprovar a participação democrática dos associados nas Assembléias
Gerais;
c.12) Comprovar a atualização de todos os atos administrativos e contábeis.
Portanto, pode-se perceber que não é uma tarefa fácil constituir e administrar
uma cooperativa, seja qual for a sua natureza. Para tanto, necessita-se de pessoal
qualificado e com formação, tendo em vista a enorme burocracia.
De qualquer maneira, o cooperativismo é uma excelente forma de se buscar
renda para um grupo de pessoas com objetivos em comum.

2.4 COLETA SELETIVA E RECICLAGEM

2.4.1 Conceitos gerais sobre o lixo

0 lixo, também chamado do resíduo ou dejeto, acompanha o homem desde
sua existência, embora, no inicio, fosse formado apenas por material orgânico. Com
o desenvolvimento da humanidade e de novas tecnologias, este lixo também passou
por uma evolução.
Segundo Baasch (1995), o manejo dos resíduos existe desde que os seres
humanos passaram a se congregar em tribos, vilas e comunidades e o acúmulo de
resíduos tornou-se uma conseqüência das atividades desenvolvidas pelo homem.
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Na visão de Calderoni (1998), lixo é todo material inútil. A palavra designa
também todo material descartado, posto em lugar público. Lixo é tudo aquilo que se
"joga fora". É o objeto ou a substância que se considera inútil ou cuja existência em
dado meio é tida como nociva.
Com a evolução do consumo em massa, o lixo tem sido um dos grandes
desafios da sociedade contemporânea. Perin (1999, p 22) ressalta que:
0 problema do lixo, associado à degradação ambiental, remonta ao final do
século XVIII. Foi com o advento da Revolução Industrial — que marca o
inicio da era capitalista moderna — que começaram a ser produzidas
quantidades maiores de bens de consumo. Com o crescimento populacional
das cidades da época, começaram a surgir as primeiras conseqüências
notáveis em relação ao meio ambiente, como, por exemplo, poluição de rios
e do ar. Porém, como a população mundial era bem menor, o problema
passou despercebido por décadas.

Hoje, segundo dados do IBGE (2002), o cidadão brasileiro tem um consumo
médio de 1 kg de lixo por habitante, e se considerarmos a população brasileira, temse um número expressivo de lixo produzido diariamente. Ao se analisar a produção
de lixo em 'Daises desenvolvidos, como os Estados Unidos, tem-se uma média de
consumo quatro vezes maior do que a brasileira, ou seja, são produzidos,
diariamente, nos Estados Unidos, cerca de 1,16 bilhões de toneladas de resíduos
por dia.
Fazendo uma análise dentro deste prisma, nota-se que o planeta está se
tornando um enorme monte de entulho (REINFELD, 1994).

2.4.2 Classificação do lixo

Segundo a empresa Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE,
2000), são várias as formas possíveis de se classificar o lixo. Por exemplo:
a) por sua natureza física: secos e molhados;
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b) por sua composição química: matéria orgânica e inorgânica;
C) pelos riscos potenciais ao meio ambiente: perigosos, não inertes e inertes.
Outra importante forma de classificação do lixo é quanto à origem: domiciliar,
comercial, varrição e feiras livres, serviços de saúde e hospitalar, portos, aeroportos
e terminais ferroviários e rodoviários, industriais, agrícolas e entulhos.
A) Lixo domiciliar
0 lixo domiciliar é todo material sólido ao qual seu proprietário ou possuidor
não atribui mais valor e dele deseja descartar-se, atribuindo ao poder público a
responsabilidade pela sua disposição final (CALDERONI, 1998).
0 lixo domiciliar pode ser também aquele originado na vida diária das
residências, constituído por restos de alimentos (cascas de frutas, verduras, sobras),
produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel
higiênico, fraldas descartáveis e uma diversidade de outros itens. Este tipo de lixo
contém, ainda, alguns resíduos que podem ser tóxicos, como tintas, solventes,
pesticidas, inseticidas, óleos lubrificantes, pilhas, frascos de aerossóis em geral,
lâmpadas fluorescentes, entre outros (CEMPRE, 2000).
B) Lixo comercial
A composição dos resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais
depende, fundamentalmente, da natureza do estabelecimento gerador. 0 lixo
comercial é também aquele originado nos diversos estabelecimentos comerciais e
de serviços, tais como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares,
restaurantes e outros (CEMPRE, 2000).
C) Lixo público
0 lixo público é aquele originado de limpeza pública urbana, incluindo-se
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todos os serviços de varrição, limpeza de praias, limpeza de córregos e terrenos,
restos de podas de árvores, corpos de animais, limpeza de feiras-livres, restos de
vegetais diversos, embalagens e outros resíduos atirados ao chão pelos usuários
(CEMPRE, 2000).
D) Lixo de serviços de saúde e hospitalar
0 lixo proveniente dos serviços de saúde ou hospitalar é constituído de
resíduos sépticos, ou seja, aqueles que podem conter germes patogênicos, como:
agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodão, órgãos e tecidos removidos, meios
culturais e animais usados em testes, sangue coagulado, luvas descartáveis,
remédios com prazo de validade vencido, instrumentos de resina sintética, filmes
fotográficos de raio X (CEMPRE, 2000).
E) Lixo dos portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários
Os lixos incluídos nesta classificação são constituídos de resíduos sépticos,
que contém ou podem conter germes patogênicos, produzidos nos portos,
aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários. São constituídos, basicamente, por
materiais de higiene, asseio pessoal e restos de alimentos, os quais podem veicular
doenças provenientes de outras cidades, estados e países (CEMPRE, 2000).
F) Lixo Industrial
0 lixo industrial é aquele originado nas atividades de diversos ramos das
indústrias. 0 lixo industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas,
lodos, óleos, resíduos, alcalinos ou ácidos, plásticos, papéis, madeira, fibras,
borrachas, metais, escórias, vidros e cerâmicas e outros. Nesta categoria, inclui-se a
grande maioria de lixo considerado tóxico - Classe I e não-tóxico - Classe II
(CEMPRE, 2000).
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G) Lixo agrícola
0 lixo agrícola constitui-se de resíduos sólidos das atividades agrícolas e da
pecuária, incluindo embalagens de fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações,
restos de colheita e outros. As embalagens de agro-químicos, geralmente tóxicos,
necessitam de cuidados na sua destinagão final (CEMPRE, 2000).
H) Entulhos
0 entulho é o resíduo da construção civil, composto por materiais de
demolições, restos de obras, solos de escavações diversas. É geralmente inerte,
passível de reaproveitamento, porém, pode conter uma vasta gama de materiais

tóxicos, com destaque para restos de tintas, solventes, peças de amianto, metais
diversos, cujos componentes podem ser remobilizados caso o material não seja
disposto adequadamente (CEMPRE, 2000).
I) Tempo gasto para a decomposição do lixo
Todo resíduo solido demanda certo tempo no processo de decomposição de
sua matéria. Conforme o CEMPRE (2005), são os seguintes os períodos para a
decomposição de alguns dejetos:
•

Jornais —2 a 6 semanas.

•

Embalagens de papel — 1 a 4 meses.

•

Cascas de frutas —3 meses.

•

Guardanapos — 3 meses.

•

Pontas de cigarros —2 anos.

•

F6sforos — 2 anos.

•

Chicletes — 5 anos.

•

Nylon —30 a 40 anos.
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•

Latas de alumínio — 100 a 500 anos.

•

Tampas de garrafas — 100 a 500 anos.

•

Pilhas — 100 a 500 anos.

•

Sacos e copos plásticos — 200 a 500 anos.

•

Garrafas e frascos de vidro/plástico — tempo indeterminado.

J) Coleta seletiva
A elevação dos custos da disposição dos resíduos sólidos urbanos, na forma
de aterro sanitário, a redução do espaço para a construção destes e as dificuldades
em encontrar áreas para a implantação de novos aterros levaram ao
desenvolvimento de políticas buscando uma nova estratégia de gerenciamento para
os resíduos domiciliares (NOEHAMMER & BYER, 1997).
Definida como a separação prévia de materiais passíveis de reaproveitamento
(PIERONI apud CAMPOS, 1994) ou como coleta de material reciclável previamente
separado, a coleta seletiva teve um considerável desenvolvimento em vários países,
sendo iniciada nos Estados Unidos, no inicio do século passado.
Já a ABNT (2005) define a coleta seletiva como sendo "a coleta que remove
os resíduos previamente separados pelo gerador, tais como, papel, latas, vidros e
outros" (norma NBR 12.980).
Os Estados Unidos e a Europa e, sobretudo, o Japão, assumiram a
vanguarda das iniciativas no campo da reciclagem, numa ação direta dos governos,
atuação freqüente das empresas, das instituições da sociedade civil e da população
em geral. Durante a Segunda Guerra Mundial, todos os países reciclavam,
sobretudo metais, para a indústria bélica. Entretanto, na Europa, a coleta seletiva
propriamente dita, iniciou-se na Itália, em 1941, em decorrência das dificuldades
acentuadas pela guerra. (SANTOS, 1995).
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Como ocorreu em grande número de 'Daises, também no Brasil a coleta
seletiva ganhou considerável desenvolvimento, em função da crescente consciência
da necessidade da reciclagem. No Brasil, a coleta seletiva foi iniciada na cidade de
Niterói, no bairro de São Francisco, em abril de 1985, como o primeiro projeto
sistemático e documentado. A partir dai, um número cada vez maior de municípios
passou a praticá-la, tendo sido identificados 82 programas de coleta seletiva em
1994, iniciados, de modo geral, a partir de 1990 (Cennpre, 1995).
Os países que mais buscam soluções sustentáveis, em que a reciclagem é
fator importante para a redução do volume de resíduos sólidos urbanos, são
Alemanha, Japão, Holanda, Canadá e EUA. Ao longo da última década, os governos
europeus, através da legislação, incrementaram várias normas para reduzir o
impacto ambiental causado pelas embalagens, enfocando, principalmente, três
aspectos (EIGENHEER, 1998):
a) regras para dep6sito em vários tipos de "containers", principalmente fábricas de
bebidas;
b) proibição de embalagens com materiais que causem danos ao meio ambiente,
principalmente PVC;
c) impressão de selos nas embalagens indicando que o material é reciclável.

Confunde-se facilmente a coleta seletiva com o processo de reciclagem, no
entanto, a coleta seletiva é parte integrante do processo de reciclagem, sendo que a
abrangência do sistema de coleta depende da capacidade das indústrias para
reciclarem os materiais por ela selecionados. A reciclagem estabeleceu-se no Brasil
através de sistemas criados pelo setor privado, envolvendo catadores, carrinheiros,
sucateiros e indústrias (CALDERON!, 1998).
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2.4.3 Reciclagem

De acordo com Jardim (1995), reciclagem é o resultado de uma série de
atividades por via de materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo e são
desviados, sendo coletados, separados e processados para serem usados como
matéria-prima na manufatura de bens feitos anteriormente apenas com matériaprima virgem. Traz benefícios, como a diminuição da quantidade de lixo a ser
aterrada (conseqüentemente aumenta a vida 60 dos aterros sanitários); preservação
de recursos naturais; economia de energia na produção de novos produtos;
diminuição dos impactos ambientais; novos negócios; e geração de empregos
diretos e indiretos através da criação de indústrias recicladoras. A reciclagem não
pode ser vista como a principal solução para o lixo, é uma atividade econômica que
deve ser encarada como um elemento dentro de um conjunto de soluções.

2.4.4 Histórico da reciclagem

Segundo Taguchi (2001), a reutilização e reciclagem são práticas bastante
antigas, os "sucateiros" da antiguidade recolhiam espadas nos campos de batalha
para fazer novas armas. No Brasil, as cidades não possuíam serviços públicos de
coleta de lixo, e em Sao Paulo, somente em 1869 a Camara Municipal resolveu
contratar carroceiros para recolher o lixo das casas.
A partir do final da década de 70, segundo Wells (1997), as primeiras ações
de reciclagem de lixo associadas à programas de coleta seletiva começaram a
surgir, no pais, sendo que a prefeitura de Pindamonhangaba, no Estado de São
Paulo, foi pioneira, com uma experiência implantada em 1978, em que a coleta era
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realizada com apoio de charretes a tração animal. Pereira (2000) explica que a
reciclagem já é utilizada no Brasil e em varias partes do mundo, pelas indústrias de
transformação, sendo que um programa bem conduzido tende a desenvolver, na
população, uma nova mentalidade sobre questões que envolvem a economia e a
preservação ambiental. O cidadão, acondicionando corretamente o lixo de sua
residência, passa a se colocar como pega integrante de todo um sistema de
preservação do meio ambiente, transformando-se em algo bem maior e mais
concreto do que um mero espectador de todas as campanhas comumente
veiculadas em favor da preservação de sua própria espécie.

2.4.5 A importância da reciclagem

Nas palavras de Jardim (1995), o maior objetivo de um programa de
reciclagem é o componente ambiental, pois, através do reaproveitamento deste
resíduo como matéria-prima, em processos industriais, tem-se uma redução do lixo
acumulado, bem como uma redução na extração de matéria-prima bruta da
natureza. Os indicativos do tempo que a natureza leva para decompor materiais
recicláveis, como jornais (de 2 a 6 semanas); embalagens de papel (de 1 a 4
semanas); sacos e copos de plásticos (de 200 a 450 anos); latas de alumínio ( de
100 a 500 anos); garrafas e vidros (tempo indeterminado), somam prejuízos
incalculáveis se ficarem na natureza. 0 retorno econômico-financeiro das iniciativas
de reciclagem e reutilização de material reciclado, conforme James (1997), no
processo produtivo, é a principal motivação para a indústria de embalagens.
Segundo D'Almeida (2000), para cada tonelada de papel reciclado são poupadas
aproximadamente 20 arvores que, além da preservação das florestas, proporcionam
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uma economia de energia em torno de 70%; com o plástico, chega-se a uma
economia de 50%, portanto, além do retorno em termos ecológicos, tem-se também
economia de energia e água na produção; também há vários materiais recicláveis
que geram atividade artesanal, possibilitando que inúmeras pessoas tenham o
sustento por meio da confecção e comércio de adornos, brinquedos, acessórios
feitos, por exemplo, com plástico de garrafas.
Como ensina Vilhena (1999), a reciclagem tem sido responsável pela criação
de muitos negócios novos, e a ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos e o CEMPRE - Compromisso Empresarial para

Reciclagem promoveram levantamentos que mostraram a existência de 510
empresas que atuam como fabricantes de equipamentos para reciclagem ou como
estabelecimentos que compram e vendem materiais recicláveis. Juntos, esses
negócios tarn conseguido criar centenas de novos empregos, com investimento

relativamente baixo, favorecendo, principalmente, a

população

com menor

qualificação profissional.

2.4.6 A Reciclagem e o seu processo

Segundo Calderoni (1998, p. 33), a reciclagem é entendida como sendo "o
processo sistemático de transformação do lixo sólido tipicamente domiciliar em
novos produtos".
0! autor afirma que o processo de reciclagem abrange as etapas de coleta

seletiva, triagem, beneficiamento e acondicionamento, armazenamento, transporte
final e processamento industrial, que serão detalhadas a seguir:
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a) Coleta - A coleta pode ser realizada de forma seletiva ou convencional (os
materiais orgânicos e secos são coletados juntamente). Os carrinheiros participam
dos dois tipos de coleta. Utilizando pequenas carroças, recolhem os materiais
selecionados ou realizam a seleção na própria calçada, enquanto os catadores
realizam a separação dos materiais recicláveis junto aos lixões.
b) Triagem - Mesmo quando os materiais são coletados de forma seletiva,
necessitam passar por um processo de separação mais minucioso, o qual objetiva
adequar os materiais As exigências do mercado.
C) Beneficiamento e acondicionamento - Esta etapa refere-se A preparação dos
materiais para a comercialização. Fazem parte desta etapa: a limpeza,

o

enfardamento, a picotagem e outras.
d) Armazenamento - Depois de preparados, os materiais devem ser armazenados
para aguardar o momento de serem comercializados.
e) Transporte - Nesta etapa, faz-se o encaminhamento do material armazenado As
indústrias recicladoras.
f) Processo industrial - A última etapa consiste na utilização da sucata como matériaprima para novos produtos.

Para o melhor entendimento do processo e da política de coleta seletiva
estabelecida pelos municípios, Calderoni (1998) ensina que é indispensável que as
prefeituras estabeleçam políticas para incentivar este procedimento, já que elas
tendem a se beneficiar com a redução no volume de lixo coletado.
Uma das conseqüências da omissão do setor público neste processo pode
ser observada verificando-se a forma com que estas sucatas geralmente chegam As

65

empresas recicladoras. A maior parte dos resíduos recicláveis 6 obtida através de
uma rede informal e desorganizada de sucateiros.
A coleta seletiva pode acontecer de várias formas, por exemplo: coleta de
porta em porta, simultânea (quando os materiais recicláveis são coletados
juntamente com os não recicláveis), coleta em pontos pré-determinados ou em dias
pré-determinados, coleta por catadores de rua.

2.4.7 Os recicláveis e seu mercado

Dentre os diversos produtos que podem ser reciclados, o Compromisso
Empresarial para a Reciclagem — CEMPRE (2004) faz uma análise do mercado
brasileiro e destaca os seguintes produtos:
a) Alumínio - 0 Brasil reciclou mais de 8,2 bilhões de latas de alumínio,

o que

representa 112 mil toneladas. A diminuição da quantidade de latas recicladas, de
2002 (9 bilhões) para 2003, ocorreu devido a uma queda de 10% no consumo de
latas. 0 material é recolhido e armazenado por uma rede de aproximadamente 130
mil sucateiros, responsáveis por 50% do suprimento de sucata de alumínio A
indústria. Outra parte é recolhida por supermercados, escolas, empresas e entidades
filantrópicas. 0 mercado brasileiro de sucata de latas de alumínio movimentou, em
2003, cerca de R$1,1 bilhão. Nos EUA, o negócio envolve 3.500 postos de coleta e
gira em torno de US$ 1.2 bilhão.
b) Vidroi- 0 Brasil produz, em média, 890 mil toneladas de embalagens de vidro por
ano, usando cerca de 45% de matéria-prima reciclada na forma de cacos. Parte
destes cacos foi gerado como refugo nas fábricas e parte retornou por meio da
coleta.
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0 principal mercado para recipientes de vidros usados é formado pelas
vidrarias, que compram o material de sucateiros na forma de cacos ou recebem
diretamente de suas campanhas de reciclagem. Além de voltar à produção de
embalagens, a sucata pode ser aplicada na composição de asfalto e pavimentação
de estradas, construção de sistemas de drenagem contra enchentes, produção de
espuma e fibra de vidro, bijuterias e tintas reflexivas
No Brasil, 45% das embalagens de vidro são recicladas, somando 390 mil
ton/ano. Desse total, 40% é oriunda da indústria de envasamento, 40% do
mercado difuso, 10% do "canal frio" (bares, restaurantes, hotéis) e 10 % do
refugo da indústria.
c) Papel - No Brasil, a disponibilidade de aparas de papel é grande. Mesmo assim,
as indústrias precisam, periodicamente, fazer importações de aparas para abastecer
o mercado. Quando há escassez da celulose e o conseqüente aumento dos preços
do reciclado, as indústrias recorrem à importação de aparas em busca de melhores
pregos. No entanto, quando há maior oferta de celulose no mercado, a demanda por
aparas diminui, abalando fortemente a estrutura de coleta, que s6 volta a se
normalizar vagarosamente. No Brasil, há pouco incentivo para a reciclagem de papel
Em 2003, 35% do papel que circulou no Pais retornou à produção através da
reciclagem. Esse índice corresponde a 1 milhão de toneladas.
d) Plástico - O CEMPRE (2004) classifica os plásticos de três formas distintas:
- Plástico films: Plástico filme é uma película plástica normalmente usada como
sacolas de supermercados, sacos de lixo, embalagens de leite, lonas agrícolas e
proteção de alimentos na geladeira ou microondas.

0 Brasil recicla, em média, 17,5% dos plásticos rígidos e filme , o que
equivale a cerca de 200 mil toneladas por ano. Não há dados específicos para o
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plástico filme. Em média, o material corresponde a 29% do total de plásticos
separados pelas cidades que fazem coleta seletiva. A taxa de reciclagem de
plástico, na Europa, há anos está estabilizada em 22%, sendo que, em alguns
países, a prática é impositiva e regulada por legislações complexas e custosas para

a população local, diferentemente do Brasil, onde a reciclagem acontece de forma
espontânea.
- Plástico rígido: 0 principal mercado consumidor de plástico reciclado na forma de
grânulos são as indústrias de artefatos plásticos, que utilizam o material na produção
de baldes, cabides, garrafas de água sanitária, conduites e acessórios para
automóveis, para citar alguns exemplos. Mas os avanços técnicos da identificação e
separação das diversas resinas, bem como equipamentos e tecnologias mais
modernas de reprocessamento, vêm abrindo novos mercados para a reciclagem do
plástico.
Segundo estimativas da ABREMPLAST (Associação Brasileira de
Recicladores de Materiais Plásticos), 17,5% dos plásticos rígidos e plástico filme
consumidos no Brasil retornam à produção como matéria-prima, o que equivale a
cerca de 200 mil toneladas por ano. Deste total, 60% provem de resíduos industriais
e 40% do lixo urbano.

- PET: Utilizado para a fabricação das garrafas de refrigerantes de 11, 1,51, 21, 2,51 e
0,61 descartáveis, o material está em franca ascensão no Brasil. 0 material, que é
um poliéster termoplástico, tem como características a leveza, a resistência e a
transparência, ideais para satisfazer a demanda do consumo doméstico de
refrigerantes e de outros produtos, como artigos de limpeza e comestíveis em geral.
No Brasil, 40% das embalagens pós-consumo foram efetivamente recicladas
em 2003, totalizando 120 mil toneladas. As garrafas são recuperadas através de
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catadores, além de fábricas e da coleta seletiva operada por municípios.

2.4.8 0 Papel do catador no processo de recuperação do lixo
Os catadores têm um papel fundamental no processo de coleta e reciclagem
de resíduos em nossas cidades.
0 catador é "o agente da reciclagem que retira os materiais recicláveis
diretamente dos lixões ou aterros, ou do lixo deposto nas calçadas, entregando-os a
carrinheiros ou a sucateiros" (CALDERON!, 1998, p.298).
Este universo é composto por pessoas que buscam no lixo uma fonte de
subsistência. Este é um dos principais dramas da sociedade atual: a exclusão de
trabalhadores que, por diversos motivos, não conseguem acompanhar o ritmo de
evolução do mercado de trabalho, o qual oferece cada vez menos vagas.
Conforme o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, a
participação dos catadores, como agentes da coleta seletiva, é importantíssima para
o abastecimento do mercado de recicláveis e como suporte para a indústria
recicladora.
Estima-se que hoje, no Brasil, existam 200 mil catadores de rua (autônomos,
associações e cooperativas), responsáveis pela coleta seletiva de vários tipos de
materiais. Muitos deles estavam à margem da sociedade e, ao ingressar no trabalho
de catação, passaram por um processo de "resgate de cidadania", tendo um papel
definido e importante na sociedade, bem como uma fonte regular de renda (ABREU,
2001).
Segundo Bursztyn (2000, p.210), "a remuneração dos catadores está acima
do salário mínimo oficial brasileiro. Ser catador, portanto, continua a ser uma das
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mais acessíveis formas de se vencer no mundo da rua". Isto quer dizer que, na sua
maioria, os catadores conseguem se sustentar vivendo do seu trabalho.
Entretanto, é necessário organizar estes catadores para que eles tenham
mais força, aumentando seus ganhos. A organização dos catadores em associações
e cooperativas possibilita que eles tenham mais força e também mais material para
barganhar preços, pois os intermediários e a indústria costumam pagar o que lhes
convém, já que as desigualdades sociais garantem a disponibilidade de milhares de
pessoas (sem proteção trabalhista) para a tarefa de abastecer o mercado de
materiais recicláveis (EIGENHEER, 1999).
Desta forma, a administração pública, em conjunto com uma entidade de
assistência às populações carentes, (ONG's) pode incentivar a formação de
associações de catadores, formalizando uma atividade que, de longa data, é
marginal, auxiliando com a dotação de uma infra-estrutura minima e ajudando a
resgatar a cidadania desse segmento excluído. Neste sentido, o CEMPRE, a
Organização do Auxilio Fraterno - OAF, a Cooperativa dos Catadores Autônomos de
Materiais Recicláveis - COOPAMARE e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC criaram um Kit educativo para formação de cooperativas:
"Cooperar Reciclando — Reciclar Cooperando" (CEMPRE, 2000).
A organização desses trabalhadores pode racionalizar a coleta seletiva e a
triagem, reduzindo custos e aumentando o fluxo de materiais recicláveis. Para atingir
este objetivo, a Prefeitura deve incentivar a formação de cooperativas de catadores.
Exemplos de sucesso são: a COOPAMARE, no município de Sao Paulo, que, com
cerca de 50 cooperados, foi montada por uma iniciativa espontânea da OAF,
entidade dirigida para as populações de rua; e a ASMARE - Associação dos
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Catadores de Papel,Papelão e Materiais Reaproveitáveis, no município de Belo
Horizonte (ABREU, 2001).
A criação do Kit educativo tem por objetivo ajudar os catadores na formação
(
de cooperativas e, consequentemente, aumentar os seus ganhos e ajuda-os a se
integrarem A sociedade, fornecendo as ferramentas para que uma entidade
religiosa, comunitária ou assistencial possa dar um curso de aproximadamente 10
aulas a um grupo de cerca de 20 catadores (CEMPRE, 2000).
Com o advento das cooperativas de catadores, foi aumentando o número de
postos de trabalho e, para os que conseguem organizar-se nestas cooperativas ou
empresas, há um crescimento em sua remuneração

e sua situação de

semiclandestinidade tende a ser superada com o crescimento do mercado e da
consciência social (CALDERON!, 1998).
Portanto, percebe-se que desenvolver políticas de tratamento sustentado de
resíduos sólidos é uma tarefa que exige investimentos, educação e cooperação
mútua entre o governo e a sociedade. E a implementação de programas, visando
melhorar as condições de trabalho de catadores, pode ajudar na coleta de lixo
urbano e melhorar a renda desta parcela da população.

3 METODOLOGIA

Para se atingir os objetivos propostos, a utilização de procedimentos
metodológicos é de fundamental importância, pois possibilita que o estudo seja
conduzido de forma mais adequada.
A metodologia tem como objetivo estabelecer o tipo de pesquisa e os
conseqüentes procedimentos de coleta e análise de dados a serem aplicados nesse
projeto (MATTAR, 1999).
0 planejamento da pesquisa inicia com o estabelecimento das formas de
elaboração do trabalho. Esta elaboração nada mais é do que escolher os métodos
adequados para a coleta, formatação, análise, apresentação e arquivamento de
dados, buscando um melhor apontamento dos resultados.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa foi trabalhada em duas etapas: a descritiva e a exploratória. A
etapa descritiva descreve as características da população estudada. A etapa
exploratória delineia mais claramente, à medida que

o estudo se desenvolve

(LUDKE e ANDRÉ, 1996).
Na primeira etapa da construção da monografia, que visa resgatar o tema na
literatura pertinente, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa
documental, contextualizando a temática e construindo o referencial teórico. A

pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em "material já elaborado,
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constituído principalmente de livros e artigos científicos" (GIL, 1999, p. 65),
analisando criteriosamente os trabalhos levantados, já que utilizar dados coletados
ou processados de forma equivocada poderia comprometer o resultado deste estudo
(GIL, 1999). Trata-se de importante etapa, que compreende ampla pesquisa, para
"dar conta do 'estado' do conhecimento atual sobre o assunto" (MINAYO, 1996).
Foram levantados os estudos especificos já desenvolvidos, determinando quais
conceitos serão utilizados ao longo da pesquisa.
Na sua abordagem, esta pesquisa se classifica como qualitativa, pois
aprofunda-se no mundo dos significados e das ações. Para Minayo (2000, p.21):
A pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode
ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que
não podem ser reduzidos A operacionalização das variáveis.

Cavalcanti (1995, p.287) destaca que "o método de pesquisa qualitativa
propõe que o investigador veja o mundo através dos olhos dos atores sociais que o
integram, e dos significados que estes atribuem As situações sobre as quais agem".

3.2 TIPOS E TÈCNICAS DE COLETA DE DADOS

Este item trata em primeiro lugar, da coleta e registro de informações, da
análise e interpretação dos dados reunidos e, finalmente, da classificação dos
mesmos.
Quando se pensa no levantamento de dados, verifica-se a necessidade de
relacionar os instrumentos a serem usados nesta fase. A preocupação reside na
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definição de uma série de normas para que o instrumental para registro de
mensuração de dados tenha validade e confiabilidade.
Segundo alguns autores, os dados coletados podem ser classificados em
primários e secundários. Entende-se como fontes primárias os dados coletados
diretamente na unidade pesquisada. As fontes secundárias são constituídas por
informações contidas na literatura existente, relatórios de pesquisas anteriores, sites
de universidades e faculdades e visitas informais A campo.
Para isso foi utilizada a pesquisa bibliográfica ou documental, a fim de se
coletarem dados a partir de seus registros documentais, recolhendo analisando e
interpretando as contribuições teóricas já existentes sobre os diversos aspectos que
englobam a reciclagem.

3.3 ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

A análise de dados constitui-se num conjunto de instrumentos metodológicos,
que asseguram a objetividade, sistematização e influência aplicada aos discursos
diversos.
Ë atualmente utilizada para estudar e analisar material qualitativo, buscandose melhor compreensão de uma comunicação ou discurso, de aprofundar suas
características gramaticais As ideológicas, além de extrair os aspectos mais

relevantes.
No presente trabalho, o enfoque foi dado nas relações entre a reciclagem e
seus impactos. Parte-se portanto de uma visão global, embora indeterminada, do
texto ou livro para operação de análise. Esta envolveu os processos de
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diferenciação ou busca das idéias diretrizes, das idéias secundárias e seus detalhes;
de compreensão ou atendimento das idéias; de julgamento ou atribuição de valor,
utilidade e importância que possuem.
Os critérios de julgamento serão os propósitos do trabalho: assim, as idéias
terão valor e serão úteis ou imponentes se interessarem A pesquisa.
Para Cervo e Bervian (1983), "[...] sem a análise, todo o conhecimento é
confuso e superficial; sem a sintese, é fatalmente incompleto".

4 ANALISE DOS DADOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS

4.1.1 Histórico

Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, está situada na Ilha de
Santa Catarina. Seus primeiros habitantes foram os índios tupis-guaranis. Indícios
dessa cultura estão presentes na Ilha e se encontram nos sambaquis e sítios
arqueológicos cujos registros mais antigos datam de 4.800 A.C.
Os primeiros registros da passagem de navegadores que se aventuraram
bacia do Rio da Prata e ao estreito de Magalhães datam do século XVI. A natureza
pródiga e bela, com baias que formavam ancoradouros seguros, protegidos dos
ventos, além da hospitaleira população dos índios Carijós, servia muito bem para
efetuar reparos nas embarcações e para abastecê-las com Agua e viveres.
Essa situação privilegiada, aliada à exploração intensiva da madeira por
aventureiros de diversas procedências e origens, foi marcada por uma continua
ocupação europeia neste território. Em meados do século XVII, o bandeirante
paulista Francisco Dias Velho, junto com sua família e outros agregados, iniciou o
efetivo povoamento da Ilha, com a fundação da Póvoa de Nossa Senhora do
Desterro, o segundo núcleo de ocupação mais antigo do Estado, ainda fazendo
parte da vila de Laguna.
Esse feito intensificou o fluxo de colonos oriundos do centro-leste brasileiro
e Nossa Senhora do Desterro passou a desempenhar importante papel politico na
colonização do território português meridional, razão pela qual é elevada à categoria
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de vila em 1726 para, em 1823, ser catalogada no rol das cidades do Brasil já
independentes de Portugal, tornando-se Capital da Província de Santa Catarina.
Ainda no período de domínio dos portugueses, com a fundação da Colônia
de Sacramento, no sul do continente, a ilha de Santa Catarina, por sua invejável
posição estratégica, passou a ser uma importante base militar da Coroa Portuguesa.
Em 1738, foi criada a capitania de Santa Catarina, e a vila de Nossa
Senhora do Desterro passou a ser a sua sede. Foi nesse período que as
construções das fortalezas, necessárias à defesa de seu território, iniciaram. Esse

feito resultou num grande passo para o desenvolvimento de Florianópolis e outras
localidades do litoral, inclusive, com a vinda de colonizadores das ilhas de Açores e
Madeira, que formaram, com os luso-brasileiros, a rica composição cultural dessa
região.

Este período, das guarnições e da campanha migratória, contribuiu para a
prosperidade da agricultura e a instalação da manufatura do algodão e linho.
Algumas dessas atividades ainda permanecem entre a população atual, como
resquicios de um passado criativo. Eram afazeres artesanais ligados à moagem do

café, à confecção da farinha de mandioca e ás rendas de bilro, e tiveram reflexo na
economia, na educação e nas atividades turísticas, típicas das chamadas freguesias,
como Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa, Sao João do Rio Vermelho e
Ribeirão da Ilha, hoje importantes focos turísticos artesanais.

Até o século XIX, os períodos de prosperidade foram marcados por
situações especiais. Em 1845, a visita do imperador deixou suas marcas nas
construções antigas da Ilha, como o prédio da Antiga Alfândega, inaugurado em
1876, patrimônio histórico de uma arquitetura neoclássica e que foi desativado em
1964, com o fechamento do porto de Florianópolis, e a Catedral Metropolitana,
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considerada uma das construções mais antigas da Ilha, que remonta ao ano de
1748 e levou 25 anos para ser concluida. Entre outras construções, existe a Igreja
de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, construída na segunda metade do
século XVIII, um belo exemplo da arquitetura lusitana. Também o Mercado Público,
com características arquitetônicas ecléticas, erguido em 1898, é hoje um dos pontos
mais tradicionais da Ilha de Santa Catarina
Florianópolis emancipou-se de Laguna em 1726 e, por sua vez, deu origem
aos municípios de São José e Biguaçu, em 1833. Com o advento da República, em
1889, foi palco de fortes resistências em 1893, com a presença dos revoltosos da
Armada do Rio de Janeiro e dos separatistas da Revolução Federalista, os quais, ao
serem derrotados, deram aos vitoriosos a oportunidade de impor o nome de
Florianópolis 5 cidade, em homenagem ao marechal Floriano Peixoto.
Nos anos novecentos, a cidade firmou-se como Capital do Estado de Santa
Catarina, urbanizando-se, com a implantação da rede de energia elétrica, o sistema
de abastecimento de água e captação de esgotos, além da ligação Ilha-continente, e
passou a sustentar-se economicamente pelo comércio, pela administração pública e
pela indústria da construção civil. Somente nas últimas três décadas do século XX é
que a atividade turística começou a se fortalecer como um dos pilares da economia
da Ilha.
Florianópolis conta com o principal aeródromo do Estado, o aeroporto
Herdlio Luz, que desde 1989 opera vôos internacionais. A sua parte insular está
ligada à 'parte continental por duas pontes de concreto e uma em treliças de ferro, a
ponte pênsil Hercilio Luz, de 1926, que é o cartão postal da cidade. As três pontes
estão construídas sobre uma faixa estreita do mar, entre as baias Norte e Sul. A
cidade, com seus quase 370 mil habitantes, tem taxa de crescimento populacional
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em torno de 1,21%, sendo estes dados referentes aos anos de 1991/96, uma
densidade demográfica de 621,49 hab/km 2, levantada em 1996, tendo sido
considerada pela ONU, em 1998, como a melhor capital do pais em qualidade de
vida.
Com a chegada do século 20, Florianópolis passou por profundas
transformações urbanas, incluindo a construção da Ponte Hercilio Luz, e por um
forte desenvolvimento urbano. Com a criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul)
em 1991, Florianópolis ganhou o titulo de Capital Turística do Mercosul.

4.1.2 Dados Sócio-Econômicos

O município de Florianópolis passou, nestes últimos anos, por grandes
mudanças em seu cenário sócio-econômico, apresentando um crescimento
substancial nos mais diversos indices. Na Tabela 1, tem-se a População Total,
Urbana e Rural, Taxa de Urbanização e Densidade Demográfica do Município de
Florianópolis em 2003.

Tabela 1: População no município de Florianópolis
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A Tabela 2, por sua vez, mostra a evolução do PIB no município de
Florianópolis, em Santa Catarina e no Brasil.

Tabela 2: Produto Interno Bruto de Florianópolis, Santa Catarina e Brasil, 1991
a 2002
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Analisando a Tabela 02, percebe-se que o crescimento do PIB de
Florianópolis mais que duplicou nesta última década, enquanto o PIB de Santa

Catarina quadruplicou. 0 Brasil em geral, por outro lado, não chegou nem a duplicar
o seu PIB.

Na Tabela 3 tem-se a composição do PIB por setor econômico na cidade de
Florianópolis.

Tabela 3: Composição do PIB, Empregos e Setores de Atividade Econômica
em Florianópolis -2000.
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Note-se que o setor de serviços é o carro chefe da economia do municipio,
representando 66% da atividade econômica.

4.1.3 Aspectos geográficos da ilha de Santa Catarina

A) Limites geográficos
Divididos em duas porções de terra, os limites geográficos do município
estão assim configurados: uma porção refere-se 6 Ilha de Santa Catarina, que

possui uma Area de 424,4 Km2, com forma alongada no sentido norte-sul - 54/18 Km
(a leste é banhada pelo Oceano Atlântico, ao norte pela baia norte e ao sul pela baia
sul); e a outra porção é localizada no continente, com Area de 12,1 Km2, sendo por
isso mesmo conhecida como Continente, limitando-se a oeste com o município de
São José.
Florianópolis possui 42 praias, duas grandes lagoas: a Lagoa da Conceição
e a do Pen, além de três pequenas lagoas, que são a Lagoinha do Leste, que possui

diversas trilhas para passeio, a lagoa da Chica e a Lagoinha Pequena.

B) Geologia
Geologicamente, a Ilha de Santa Catarina é constituída por duas formações
básicas: os terrenos cristalinos e os terrenos sedimentares de formação recente.

Os terrenos cristalinos formam as partes mais elevadas da ilha, como a
cadeia central de direção norte/sul e os pontos rochosos que se sobressaem na
periferia. Os terrenos sedimentares formam as partes mais baixas, onde ocorre a
formação de manguezais, dunas e restingas.
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C) Relevo
Apresentando uma morfologia descontinua, seu relevo é formado por cristas
de montanhas, com altitudes que variam de 400 a 540 metros, e por morros
isolados, com altitudes inferiores, intercalados de pequenas planícies.
A altimetria é baixa em direção Leste, onde ocorrem, esparsamente,
planícies costeiras e fluviais ao longo do litoral e nos baixos vales dos rios. Todo o
litoral é recortado, com inúmeras praias, pontas, promontórios, ilhas e lagoas.
Algumas serras como a de Tijucas, dos Faxinais, da Boa Vista e do Tabuleiro
funcionam como divisores de águas.

D) Hidrografia
Há várias bacias hidrográficas, sendo as principais as seguintes: de
Ratones, do Saco Grande, da lagoa da Conceição, do ltacorubi, do Rio Tavares, da
Lagoa do Pen. Os principais rios que fazem parte do contexto ecológico da ilha são
os rios: Tavares, Itacorubi, Ratones e Ribeirão.
Quanto aos espelhos de água, a Ilha possui importantes lagoas, como a
Lagoa da Conceição, importante pólo turístico da cidade e ponto cultural da ilha de
Santa Catarina; a Lagoa do Pen, com suas trilhas e natureza quase intocada,
seguida das lagoinhas do Leste, da Chica e Pequena.

E) Clima
A ilha de Santa Catarina possui características climáticas inerentes ao litoral
sul brasileiro. As estações do ano são bem caracterizadas: verão e inverno bem
definidos, sendo o outono e a primavera similares e com características
semelhantes. A precipitação é bastante significativa e bem distribuída durante o ano.
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O verão é a estação que apresenta maior índice pluviornétrico, sendo que as
grandes precipitações ocorrem nos meses de janeiro, fevereiro e março. De abril a
dezembro há pouca variação, com uma média em torno de 100 mm mensais. Os
valores mais baixos ocorrem de junho a agosto.
A umidade relativa do ar é alta e sua média anual é de 82%. A insolação
apresenta o valor médio anual de 2025,6 horas, representando 46% do total
possível, o que permite dizer que durante mais da metade do ano o sol permanece
encoberto. A taxa média anual de evaporação é de 1019 mm, sendo que mês de
dezembro apresenta 106,7 mm e junho 64,8 mm.
Seguindo os critérios de Meppen, a classificação climática da região da Ilha
de Santa Catarina é a do tipo Cfa, situada em zona intermediária subtropical,
pertencente ao grupo mesotérmico úmido, com chuvas distribuídas uniformemente
durante o ano.

4.1.4 Características ambientais biológicas

A situação litorânea e insular do município de Florianópolis propicia uma linha
de costa formada por praias de águas calmas, baias, praias de mar aberto, costões,
promontórios, mangues, lagunas, restingas e dunas. A ocupação urbana alterou
quase que completamente sua pequena parte continental e tem causado impactos
ao ambiente natural insular. Contudo, suas encostas íngremes ainda guardam
características da Floresta Ombráfila Densa (Mata Atlântica) e da fauna por ela
abrigada, e, nas pequenas ilhas vizinhas, pertencentes ao município, ainda são
mantidas condições de grande expressão ecológica.
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Entretanto, grande parte da área apresenta como problema básico a
descaracterização de diversos condicionantes naturais, visto que já se encontra em
avançado processo de urbanização, com forte impacto sobre a paisagem e o
ambiente.
A seguir, expõem-se as principais características ambientais do município de
Florianópolis:

A) Manguezais
Tipo de ecossistema litorâneo que ocorre nos terrenos baixos

e

relativamente abrigados, formados por vazas lodosas e banhados por águas de
salinidade variável. Esta condição se deve à influência das marés, das correntes de
água doce e dos sedimentos carreados pelos cursos de água, sistemas ricos em
matéria orgânica, motivo pelo qual formam um contexto rico em fauna e flora,
importantes para todo o ambiente marinho.
A ilha de Santa Catarina possui cinco ecossistemas dessa natureza em seu
território. São eles: Mangue do Rio Ratones, Mangue do Saco Grande, Mangue do
Itacorubi, Mangue do Rio Tavares e Mangue da Tapera.

B) Restingas
Tipo de formação litorânea, geralmente de forma alongada e paralela à linha
de costa, resultante da deposição de sedimentos marinhos em ambientes protegidos
por ilhas ou pontais rochosos. Geralmente dão origem a lagoas e lagunas. Possuem
grande diversidade de fauna e flora, em que espécies de diferentes ecossistemas
vivem em conjunto.

84

A Ilha de Santa Catarina sofre grande influência das restingas em sua
formação. A união de um antigo grupo de ilhas, que hoje fazem parte de seu
contexto, formando os morros, teve como resultado a formação das diversas lagoas
e lagunas encontradas no território da ilha.

C) Dunas

São depósitos eólicos de areia que ocorrem isolados ou em associação,
sendo comum nas restingas situadas na costa leste da Ilha de Santa Catarina.
Formas de vegetais arbustivos, gramineas entre outros tipos de plantas se adaptam
a esse local. Nele também residem comunidades de animais diversos, compostas
principalmente por insetos, crustáceos, répteis, aves e pequenos mamíferos. As
dunas servem de escudo, protegendo o interior da ilha da ação do vento. São
ambientes naturais impróprios para a construção, devido ao fato de que seus
terrenos não possuem estrutura e são altamente permeáveis, sendo que esses
ambientes são protegidos por legislação federal, estadual e municipal.
Na Ilha de Santa Catarina, os maiores ecossistemas dessa natureza são:
Dunas dos Ingleses e do Santinho, da Lagoa da Conceição, do Campeche, da
Armação e do Pântano do Sul.

D) Lagunas
D.1) Lagoa da Conceição - Situada na região costeira, é o maior corpo de
agua da Ilha. 0 canal, situado na localidade da Barra da Lagoa, faz sua ligação com
o mar e permite o fluxo de água e organismos aquáticos entre este e a lagoa, com

isso, ela se torna uma fonte de recursos pesqueiros para a população local. É o
ecossistema que mais sofreu transformações pela mão do homem e hoje já perdeu
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muito do encanto e da diversidade que antes possuía. É também fonte de diversas
lendas e tem um folclore rico, influenciado pela cultura açoriana.
D.2) Lagoa do Pen i - Essa formação se originou de um processo natural de
sedimentação. Suas águas não são afetadas pelas oscilações da maré, pois está a
cerca de 3 metros acima do nível do mar, ligando-se a ele por um canal de
escoamento com fluxo de água unidirecional. Com uma superfície aproximada de 5
km2, é a maior lagoa de água doce do litoral catarinense. 0 local é um dos atrativos
paisagísticos mais bonitos, situando-se no sul da Ilha. Sua ocupação originou-se da
colonização açoriana, instalada no século XVIII. Possui trilhas famosas que são
muito procuradas por turistas adeptos desse tipo de evento.
D.3) Lagoinha do Leste - Localizada na costa leste, região sul da ilha, está
ligada ao mar por um canal em forma de "S", com a extensão de 1100 metros. Seu
ecossistema é rico, composto, principalmente, por espécies nativas, e dá abrigo a
uma fauna diversificada e abundante.

E) Florestas das planícies quaternárias
As planícies quaternárias são formadas por sedimentos provenientes de
antigas restingas e do desgaste provocado pelas águas nas terras altas.

F) Floresta ombráfila densa
Também conhecida como Mata Atlântica, esse tipo de floresta caracteriza-se
por sua elevada densidade e heterogeneidade em estratos de Arvores, arvoretas,
arbustos, ervas e elevado número de epifitas, servindo de abrigo e fonte de alimento
para um grande número de animais de diversos tipos.
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Também é o ecossistema que mais sofreu por ações do homem. Hoje, grande
parte de seu antigo território encontra-se alterado, tendo sido substituido pelo
reflorestamento de exploração comercial, formado de espécies exóticas com
crescimento rápido, essencialmente o pinus e o eucalipto.
Somente em pequenas áreas, como nos morros do Ribeirão da Ilha e da
Costa da Lagoa, e nas encostas As margens da Lagoa do Pen, ainda é possível
encontrar uma mata de aspecto fisionômico muito semelhante ao da floresta
primária.

G) Ilhas
Além da Ilha de Santa Catarina, outras 14 ilhotas compõem o arquipélago em
que esta localizada Florianópolis. Entre elas, as mais conhecidas são as ilhas do
Campeche, Três Irmãs, Ratones Pequeno, Ratones Grande, Francês, Ilha Fortaleza
ou Araçatuba.

H) Baias
A baia está dividida em duas partes, norte e sul, as quais estão ligadas por
um canal com aproximadamente 550 m de largura e 21 m de profundidade. Ambas
as partes, baia Norte e baia Sul, são ligadas ao Oceano Atlântico por um canal de
31 m e 10 m de profundidade respectivamente.

I) Praias
Um dos principais atrativos do verão, na Ilha de Santa Catarina, e a principal
razão para a visita de turistas são as suas praias. 0 litoral da ilha possui 42 praias,
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algumas famosas no contexto internacional, como a Praia Mole e Joaquina, que
hospedam campeonatos internacionais de Surf e outros esportes aquáticos.

4.1.5 Preservação ambiental

A) Area de preservação permanente

São áreas necessárias à preservação dos recursos e das paisagens naturais,
com importante equilíbrio ecológico.São totalmente intocáveis e só podem sofrer
alterações após autorização de órgãos competentes e se este fim for para a
educação ambiental ou pesquisa cientifica. 0 responsável por qualquer dano
causado a este meio deverá pagar pesadas multas previstas por lei.

B) Areas de preservação com uso limitado

Areas com características de declividade do solo, do tipo de vegetação ou da

vulnerabilidade dos fenômenos naturais não apresentam condições adequadas para
suportar determinadas formas de uso do solo sem prejuízo do equilíbrio ecológico ou
da paisagem natural. Podem ser liberados determinados tipos de construção, desde
que os projetos sejam autorizados pelo órgão competente.

C) Unidades de conservação
São Areas destinadas para fins científicos, educacionais e/ou de lazer,
devendo ser instituídas pelo poder público, mas podendo ser controladas pelo
domínio público ou privado.

Cl) Unidades de conservação ambiental
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Cerca de 42% da área do município de Florianópolis é constituída por
unidades de conservação, as quais são listadas nas tabelas a seguir. A primeira
delas é constituída por unidades de conservação instituidas por lei Federal; a
seguinte, por unidades institufdas por lei Estadual; e, por último, tem-se as estações
criadas pela legislação municipal. Nota-se que a maioria delas está localizada na
Ilha de Santa Catarina:
As unidades de conservação ambiental, instituidas por decreto Federal, são
quatro, sendo que algumas não se encontram em território da Ilha de Santa
Catarina, mas participam de seu contexto ambiental, e estão discriminadas no
Quadro 6 a seguir:

Instituidas por Legislação Federal
Estação Ecológica dos Carijós
Criada pelo Decreto Federal n° 94.656/87, é composta pelos manguezais de Ratones (Area =
61,87 ha) e do Saco Grande (Area = 9,35 ha), totalizando 71,22 ha.
Reserva Biológica Marinha do Arvoredo
Criada pelo Decreto Federal n.° 99.142/90 com o objetivo de proteger amostra representativa dos
ecossistemas da região costeira. Abrange as Ilhas do Arvoredo, das Gales e Deserta, o Calhau
de Sao Pedro e Area marinha que os circunda (municípios de Florianópolis e Governador Celso
Ramos), totalizando 17.800 ha.
Area de Proteção Ambiental Anhatomirim

Instituída pelo Decreto Federal n.° 528/92, compreende uma Area de 3.000 ha localizada na bafa
Sul e em terras do Município de Governador Celso Ramos. Seu objetivo 6 assegurar a proteção
da população de boto Sotalia fluviatilis, a sua Area de alimentação e reprodução, bem como Areas
remanescentes da Floresta Atlântica e fontes hldricas de interesse para a sobrevivência das
comunidades de pescadores artesanais da região.
Reserva Extrativista Marinha de Pirajubaet
Instituída pelo Decreto Federal n.° 533/92, é constituída pelo manguezal do Rio Tavares (Area =
740 ha) e o baixio a sua frente (Area = 704 ha), totalizando 1.444 ha.
Quadro 6: Instituidas por Legislação Federal
Fonte: Fundação Municipal do Meio Ambiente - Floram (2004)
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É importante destacar que a reserva do Pirajubaé, destacada como área de
preservação ambiental Federal no Quadro 6, encontra-se em estado de degradação
ambiental, com grande número de invasões e construções ilegais.
As unidades criadas através da legislação estadual são duas e estão
descritas no Quadro 7:

Instituidas por Legislação Estadual
Parque Florestal do Rio Vermelho
Criado em principio como Estação Florestal do Rio Vermelho pelo Decreto Estadual n. ° 2.006/62,
era destinado á experimentação de diversas espécies de "pinus". 0 Decreto Estadual n.° 994/74
criou o parque, o qual abrange uma Area de 1.110 ha.
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro
Criado pelo Decreto Estadual n.° 1.260/75, abrange areas de mata atlántica, dunas, restinga,
manguezais e capoeirões. Dos 90.000 ha decretados, uma área de 346,5 ha localiza-se em
Florianópolis.

Quadro 7: lnstituidas por Legislação Estadual
Fonte: Fundação Municipal do Meio Ambiente - Floram (2004)

No Parque estadual do Rio Vermelho, tem-se uma situação parecida com a
que foi destacada anteriormente na reserva do Pirajubaé. 0 Parque também se
encontra bastante degradado.

E, por último, no Quadro 8, têm-se as unidades criadas pelo poder municipal
da cidade de Florianópolis:

Instituklas por Legislação Municipal
Dunas da Lagoa da Conceição
Tombadas pelo Decreto Municipal n.° 1.261/75. 0 Decreto Municipal n.° 213/79 amplia a área
tombada pelo decreto anterior, incluindo nas limitações do tombamento Areas limítrofes e
adjacentes As dunas, com as quais tem estreita interação e dependência, totalizando 563 ha de
área.
Parque Municipal da Lagoa do Per!
A Lei n.° 1.828/81 cria o parque e institui seu Plano Diretor e o Decreto n.° 91/82 regulamenta a
referida lei. Possui uma área de 2.030 ha.
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Dunas de Ingleses/Santinho, Campeche, Armação e Pântano do Sul
0 Decreto n.° 112/85 tomba o sistema físico natural das dunas de Ingleses (area = 953,3 ha),
Santinho (area = 91,5 ha), Campeche (area = 121 ha), Armação do Pântano do Sul (area = 5,9
ha) e Pântano do Sul (area = 24,2 ha), proibindo quaisquer atividades ou edificações nessas
areas.
Restinga de Ponta das Canas e Ponta do Sambaqui
0 Decreto Municipal n.° 216/85 tomba como Patrimônio Natural e Paisagístico do Município de
Florianópolis a restinga de Ponta da Canas, com uma area de 21,5 ha, e a ponta do Sambaqui,
com 1,3 ha de area, localizada no Distrito de Santo Antõnio de Lisboa. Ambas são consideradas
Area de preservação permanente.
Areas de Preservação Permanente e de Uso Limitado
A Lei Municipal n.° 2.193/85, que dispõe sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do solo nos
Balneários da Ilha de Santa Catarina, declarando-os area especial de interesse turístico, institui
as Areas de Preservação Permanente (APP), considerando o que determina a Lei Federal n.°
4.771/65 (Código Florestal) e Areas de Uso Limitado (APL). Totaliza 10.074,2 ha de Area de APP,
incluindo o mangue de Itacorubi (area = 150 ha) e o mangue da Tapera (area = 52,5 ha).
Região da Costa da Lagoa da Conceição
0 Decreto Municipal n.° 247/86 tomba corno Patrimônio Histórico e Natural do Município de
Florianópolis a encosta da margem Oeste da Lagoa da Conceição, desde a Ponta dos Aragás ate
a Ponta do Saquinho, e o caminho da Costa da Lagoa, totalizando 967, 5 ha.
Lagoa da Chica e Lagoinha Pequena
0 Decreto n.° 135/88 tomba como Patrimônio Natural e Paisagístico a Lagoinha Pequena, no Rio
Tavares, antes considerada area verde de lazer pela Lei n.° 2.193/85 (area = 27,5 ha), e a
Lagoinha da Chica, no Campeche (area = 3,75 ha).
Parque Municipal da Galheta
Criado pela Lei n.° 3.455/90, que considera a area de 149,3 ha como de preservação permanente.
Parque Municipal da Lagoinha do Leste
Criado pela Lei n.° 3.701/92 , que protege uma Area de 453 ha, maior que a Bacia Hidrográfica da
Lagoinha que anteriormente foi tombada como Patrimônio Natural e Paisagístico pelo Decreto
Municipal n.° 153/87.
Dunas da Barra da Lagoa
A Lei Municipal n.° 3.771/92 institui o Plano de Reestruturagão Urbana da Barra da Lagoa,
alterando a Lei n.° 2.193/85 e protege as dunas da Barra da Lagoa em uma area de 6,6 ha.
Parque Municipal do Maciço da Costeira
Criado pela Lei Municipal 4.605/95 e regulamentado pelo Decreto n.° 154/95, possui uma area de
1.456,3 ha. 0 parque esta localizado a 5 km do Centro, sendo que o acesso se faz somente por
trilhas. Abrange areas com relevo montanhoso, e visa a proteção da vegetação da Floresta
Atlântica.
Pontal da Daniela
Area de Preservação Permanente tombada pela Lei Municipal 5091/97. Com Area de 15,64 ha,
visa a proteção de ecossistemas de manguezal e restinga.

Quadro 8: Instituídas por Legislação Estadual
Fonte: Fundação Municipal do Meio Ambiente - Floram (2004)

91

Em todas estas áreas percebe-se a mão degradante do homem, encontrandose lixo a céu aberto, construções ilegais, desmatamento, invasões, entre outras
irregularidades.

C.2) Areas de preservação permanente
A Ilha de Santa Catarina possui, em seu contexto, uma enorme variedade de
ambientes naturais que compõem os seus vários ecossistemas. Originalmente, as
suas encostas eram cobertas por mata densa e suas planícies, por vegetação de
restingas, mangues e florestas.
A partir do século XVIII, com a colonização, ocorreu uma rápida degradação
desses ecossisternas como conseqüência das práticas agrícolas que levaram ao
desmatamento quase completo da Ilha. Com o declínio desse ciclo agrícola, no
século atual, iniciou-se um processo de recuperação da vegetação originária,
embora sem a riqueza da biodiversidade que foi comprometida, em grande parte.
Com o crescimento urbano, desencadeado a partir do inicio deste século, os
ecossistemas passaram a sofrer novos impactos provocados pela ocupação
desordenada do espaço natural, comprometendo a faixa litorânea, as dunas, as
lagoas, mangues e as encostas cobertas pelas matas remanescentes.
A criação de Unidade de Conservação e Areas protegidas por legislação
especifica é um dos instrumentos usados pelo Poder Público para garantir a
preservação dos ambientes naturais existentes.
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4.2 COLETA DE RESÍDUOS

4.2.1 Coleta de lixo na cidade de Florianópolis

A limpeza pública de Florianópolis

é

realizada pela Companhia

Melhoramentos da Capital — COMCAP. A COMCAP é uma empresa de economia
mista, contratada pela Prefeitura Municipal, sua acionista majoritária.
A companhia desenvolve as seguintes atividades:
a)

coleta de lixo domiciliar;

b)

remoção de lixo pesado;

c)

coleta de lixo seletivo;

d)

remoção de entulho e de varrição com caixas brooks e caminhão caçamba;

e)

programa De Olho na Sujeira - remoção de resíduos/entulhos em qualquer

parte da cidade;
f)

capina mecanizada;

g)

capina manual;

h)

rogagem;

i)

limpeza de canais e valas a céu aberto;

j)

varrição;

k)

administração de estacionamentos e sanitários públicos;

I)

limpeza em eventos, como festas populares, religiosas e promovidos pela

k

Prefeitura Municipal; e
m)

programas de mutirões desenvolvidos pela Prefeitura Municipal.
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Conforme dados fornecidos pela COMCAP (2004), a cidade de Florianópolis
produz cerca de 280 toneladas de lixo por dia, sendo que na temporada de verão
tem-se um aumento de cerca de 40% no total de resíduos coletados. A COMCAP
atende, atualmente, 90% da população do município.
0 lixo coletado é disposto na estação de transbordo do bairro ltacorubi, de onde
é transportado, por empresa privada, para o aterro sanitário do município de
BiguaçO.
Na Tabela 4, pode-se ver os volumes mensais coletados no ano de 2004.

Tabela 4: Toneladas de Resíduos Só lidos em 2004
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Analisando os dados, percebe-se que a participação da coleta seletiva ainda
é muito pequena, representando pouco mais de 1% do volume total coletado,
demonstrando o enorme potencial econômico do lixo produzido pela cidade.
Resgatando uma informação de Prandini et a// (1995), 35% do lixo produzido
no Brasil têm potencial de reciclagem. Portanto, percebe-se que Florianópolis
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aproveita apenas uma fração daquilo que poderia ser reciclado, sendo que este
aspecto tem um enorme impacto ambiental, pois estes resíduos que não são
reaproveitados são depositados nos Mies.
Pode-se ainda analisar este desperdício do ponto de vista financeiro, já que,
com um potencial de 35% de material que poderia ser reciclado, tem-se uma média
de 98 toneladas por dia de resíduos não reaproveitados. A Tabela 5 a seguir faz
uma análise financeira deste lixo não aproveitado:

Tabela 5: Análise da riqueza que poderia ser gerada pelo lixo em Florianópolis,
considerando um potencial de 98 toneladas por dia de lixo reciclivel.
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32.055,80

Como é possível observar em uma simples análise, Florianópolis joga fora, no
lixo, aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia. Dinheiro este que
serviria para construir quase 40 casas populares por mês, ou ainda, contribuir para
melhorar a renda de um grande número de pessoas.

4.2.2 Perfil dos catadores no município de Florianópolis

Sabe-se da existência de um enorme número de catadores de resíduos
atuando no município de Florianópolis, seja no centro da cidade, seja espalhado
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pelos diversos bairros. Porém, não existe um estudo que precise o número exato
desta população.
Segundo Schenini (2004), a população de catadores conhecida está estimada
em 415 indivíduos, entretanto, acredita-se que este número possa ser
consideravelmente maior.
Neste universo de 415 indivíduos, a grande maioria é do sexo masculino,
representando 77% da população envolvida. Uma grande parcela (67%) possui
idade entre 21 e 50 anos. Um fato que comprova o êxodo rural é a enorme
representatividade de migrantes (77%), sendo que 32,2% é oriunda do oeste de
Santa Catarina e 24,8% de outros estados da união (SCHENINE, 2004).
Schenine (2004) enfatiza ainda que os catadores possuem, em média, de 4 a
5 indivíduos por família, sendo que 60% possuem filhos com idade inferior a 12
anos. Do total, 73% possuem casa própria, embora muitas destas residências sejam
inadequadas, pela falta de saneamento ou pelas construções precárias em áreas de
ocupação irregular.
Considerando o nível de instrução destes indivíduos, observa-se que 22%
deles nunca freqüentaram a escola que e 61% possuem apenas o primeiro grau de
ensino (SCHENINE, 2004).
Estes catadores exercem a atividade, em média durante 5,5 dias por semana,
ocupando 8,7 horas diárias de seu tempo. Sua renda mensal é de aproximadamente
400 reais, sendo que a totalidade não contribui com o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS).
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4.3 IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COOPERATIVA

4.3.1 Aspectos legais para a implementação de uma cooperativa

A cooperativa é uma entidade formada por, pelo menos, vinte pessoas físicas
unidas pela cooperação e ajuda mútua, gerida de forma democrática e participativa,
com objetivos econômicos e sociais comuns, cujos aspectos legais e doutrinários
são distintos de outras sociedades. Fundamenta-se na economia solidária e se
propõe a obter um desempenho econômico eficiente, através da qualidade e da

confiabilidade dos serviços que presta aos próprios associados e aos usuários
(CEMPRE, 2002).
A Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, define a Política Nacional de
Cooperativismo, que se encontra em vigor, e as resoluções do Conselho Nacional do
Cooperativismo (CNC), sendo completada, nos casos específicos, pelas leis que
regulam a atividade econômica de cada cooperativa.
0 Novo Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003, também dispõe
sobre as cooperativas através da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Ambas as leis estavam devidamente expostas no anexos 1 e 2.

4.3.2 Estrutura e funcionamento administrativo para a implementação de uma
cooperativa

Para a constituição e o funcionamento de uma cooperativa, a Lei n° 5.764/71
determina a existência dos seguintes órgãos sociais:
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a) Assembléia Geral;
b) Conselho de Administração e/ou Diretoria;
c) Conselho Fiscal; e
d) Comitês, Conselhos Específicos e Gerências.
As funções especificas de cada área são definidas no Estatuto Social ou no
Regimento Interno, discutidos e aprovados em Assembléia pelos cooperantes.
E importante que os dirigentes sejam escolhidos por apresentarem real
expressão de liderança, conhecimento e vivência dos princípios básicos do

cooperativismo. Eles devem conhecer a legislação vigente, serem empreendedores
e se empenharem no exercício das atividades de planejamento, organização,
direção e controle da empresa.

Os aspectos apresentados acima,

são

alguns limitadores para a

implementação de uma cooperativa de catadores, principalmente devido ao perfil
dos catadores, composto, em sua maioria, por pessoas com pouca instrução.

4.3.3 Procedimentos para constituição e registro de uma cooperativa

0 primeiro passo para a constituição de uma cooperativa é reunir um grupo
mínimo de 20 interessados e realizar uma reunião para definir os seguintes pontos:

a) determinar os objetivos da cooperativa;
b) determinar o nome (razão social) da cooperativa;
C) escolher uma comissão para tratar das providências necessárias à criação da
cooperativa, com indicação de coordenadores dos trabalhos.
Estes três pontos demonstram também a enorme dificuldade que estas
pessoas teriam para se organizar.
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Cabe ainda resgatar fatos apresentados na fundamentação teórica, como a
necessidade de se identificar e responder a uma série de pontos, tais como:
a) 0 volume de negócios é suficiente para que os cooperados tenham benefícios?
b) A cooperativa terá condições de contratar pessoal qualificado para administrá-la e
um contador para fazer a contabilidade da cooperativa, que tem características
especificas?
c) Os interessados estão dispostos a entrar com o capital necessário para viabilizar
a cooperativa?
Após estas análises, os interessados em constituir a cooperativa ainda terão
de: elaborar a proposta de estatuto; convocar uma Assembléia Geral de Constituição
(Fundação); verificar se os fundadores não possuem restrição junto à receita federal;
ver a viabilidade do local de instalação da cooperativa, entre outras pequenas
providências.
Depois de realizada a Assembléia e constituída a cooperativa, seguindo a
Legislação vigente, deve-se registrar a mesma nos órgãos competentes. Os passos
para se efetuar o registro são os seguintes :
a) o primeiro passo é fazer o registro na Junta Comercial do Estado;
b) o segundo passo é procurar a receita Federal para dar entrada no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
C) o terceiro passo é realizar a Inscrição Estadual junto a Secretaria de Fazendo do
Estado;
d) o quarto passo é fazer a inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social;
e) o quinto passo é procurar o corpo de bombeiros para vistoriar o local que será
instalada a cooperativa;

99
f) o sexto passo é obter, junto à Prefeitura Municipal, o Alvará de Licença para o

estabelecimento, assim com a Inscrição Municipal, caso esta se faça necessária.
g) o sétimo passo é realizar o registro junto a OCESC;
h) o oitavo passo é a aquisição e Autenticação dos Livros; e
i) o nono e último passo é a impressão de notas fiscais.

4.3.4 Aspectos tributários pertinentes a uma cooperativa

Outro aspecto que dificulta a implementação de uma cooperativa é a parte
tributária, pois uma cooperativa funciona e paga seus impostos como qualquer
empresa.
Incidem sobre as operações cooperativistas os tributos relacionados
atividade e à remuneração do cooperado (Custeio da Seguridade Social, Imposto de
Renda de Pessoa Física e, se for o caso, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza) e, também, os tributos relacionados a atividades da cooperativa (Custeio
da Seguridade Social, Plano de Integração Social, Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica, além de ISS, ICMS e IPI, dependendo da atividade da empresa).
Como se pode perceber, existe uma ilusão quando se fala de cooperativa, já
que se acredita que esta seja uma forma mais desburocratizada de se trabalhar em
conjunto. No entanto, comprova-se a existência dos mesmos, quando não de outros
impedimentos e dificuldades para sua implementação.
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4.3.5 Análise

do cooperativismo como alternativa para a regularização

empresarial da atividade exercida pelos catadores de lixo no município de
Florianópolis

Apresentou-se, durante esta análise, os aspectos legais, tributários e
operacionais para a implementação de uma cooperativa. Dentre estes aspectos,
identificou-se uma série de pontos que contribuem para dificultar a implementação
de uma cooperativa de catadores em Florianópolis, destacando os seguintes:
a) baixa escolaridade e capacitação da população envolvida;
b) aspectos constitutivos muito complicados;
c) carga tributária elevada;

d) operacional complicado devido 6 enorme burocracia
Além disso, constatou-se a complexidade para a sua operacionalização, face
a série de rotinas e processos que são inerentes a sua administração e manutenção.
Dentre estas dificuldades, pode-se citar a elaboração, o preenchimento e o
acompanhamento dos livros administrativos, com destaque para os seguintes:

a) de matricula;
b) de Atas das Assembléias;
c) de Atas dos Órgãos de Administração;
d) de Atas do Conselho Fiscal;
e) de presença dos cooperados nas Assembléias Gerais; e
f) Fiscais e contábeis.
Portanto, vê-se que a atividade cooperativa é extremamente complexa, de
difícil constituição e administração, exigindo de seus dirigentes conhecimentos dos
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princípios cooperativos, conhecimentos administrativos e noções sobre tributação.
Para que com isso seja possível seu eficaz funcionamento.

5 CONCLUSÕES

A realidade dos centros urbanos brasileiros tem sido cruel e indigna em anos
recentes. A escalada dos bolsões de pobreza contribuiu para o surgimento de
atividades pouco convencionais como forma de subsistência, e a atividade dos
catadores de lixo não é diferente.
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo responder ao seguinte
problema: 0 cooperativismo é viável como forma de regularizar a situação dos
catadores de resíduos sólidos urbanos no município de Florianópolis?
Para tanto, foi resgatada uma fundamentação empírica sobre o assunto,
abalizando o trabalho com os conceitos sobre o desenvolvimento sustentável, que
visa obter o crescimento da economia de uma forma ambientalmente e socialmente
responsável.
Em seguida, contextualizou-se o terceiro setor, caracterizando seu surgimento
e sua importância para o desenvolvimento da sociedade.
Como um dos objetivos do trabalho era o de identificar formas legais para
regularizar a atividade dos catadores, apresentou-se o surgimento, os conceitos,
princípios e aspectos jurídicos do cooperativismo.
Terminada a fundamentação teórica, abordou-se o tema da coleta seletiva e
da reciclagem, dissertando-se sobre sua classificação, seu histórico, sua
importância, seu processo e sobre o mercado de reciclagem. Por fim, discorreu-se
sobre o papel do catador de lixo e sua importância para o processo de reciclagem.
0 primeiro objetivo especifico do trabalho era caracterizar o município de
Florianópolis, visando apresentar o ambiente físico e ambiental em que os catadores
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estão vivendo. Sendo assim, apresentaram-se diversos aspectos, como histórico do
município, dados sócio-econômicos, além de aspectos geográficos ambientais e
geológicos.
Caracterizar a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos em
Florianópolis era o segundo objetivo especifico. Desta forma, apresentou-se a
COMCAP, empresa responsável pela coleta e pelo tratamento do lixo, e destacaramse suas atividades. Mostrou-se também a quantidade de lixo coletado mensalmente
na cidade, concluindo que o município produz, em média, um quilo de lixo por
habitante, e que, durante a temporada de verão, a quantidade de lixo coletada
aumenta consideravelmente.
Fez-se também uma análise da riqueza que a reciclagem poderia
proporcionar ao município e a seus habitantes. Viu-se que, em média, 35% do lixo
coletado podem ser reaproveitados de alguma forma e que, se se considerar o
volume de lixo gerado pelo município e a quantidade que poderia ser reciclada,
perde-se diariamente algo em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Com isso, concluiu-se que existe a possibilidade de se gerar uma grande
riqueza através do reaproveitamento do lixo. Atualmente a cidade de Florianópolis
recicla pouco mais de 1% do que é efetivamente coletado.
Apresentou-se também o perfil dos catadores de lixo que trabalham
individualmente, coletando resíduos por toda a cidade. Percebe-se que esta
população é composta por pessoas com baixo nível de escolaridade, migrantes de
outras cidades, que vieram a Florianópolis em busca de uma oportunidade, e que
fazem do lixo sua forma de sustento.
0 terceiro objetivo especifico era o de identificar os aspectos legais para a
constituição de uma cooperativa. Desta maneira, apresentou-se a leis que regem as
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cooperativas, destacando a Lei n° 5.764/71 que define a política nacional de
Cooperativismo.
Caracterizar as necessidades de estrutura e funcionamento das cooperativas
era o quarto objetivo especifico. Para isso, apresentou-se a estrutura de uma
cooperativa, que deve ser composta através de uma Assembléia Geral, Conselho de
Administração e/ou Diretoria, Conselho Fiscal, e além disso, caso sejam criados em
Assembléia Geral, de comitês, conselhos e gerências especificas. Viu-se que as
funções especificas de cada uma dessas áreas devem estar definidas no Estatuto

Social ou no Regimento Interno, ambos também devidamente aprovados em
assembléia.
Cabe ainda destacar,a importância dos dirigentes dentro da estrutura de
funcionamento de uma cooperativa. Estes devem possuir e apresentar aspectos
como liderança e conhecimentos dos assuntos cooperativistas.
0 quinto objetivo especifico era identificar os procedimentos para a
constituição e o registro de uma entidade cooperativa. Sendo assim, apresentaramse as necessidades básicas para a sua constituição, como por exempla, a
necessidade de se ter no mínimo 20 interessados. Depois de reunido o grupo de
pessoas, deve-se determinar os objetivos da cooperativa, escolher o nome e eleger
a comissão que tratará das providências iniciais de constituição. Em seguida, devese elaborar o estatuto social e realizar uma Assembléia Geral de constituição e
aprovação do estatuto. Conseqüentemente, deve-se tomar as providências para
registrar juridicamente a entidade, seguindo uma seqüência que inicia na Junta
Comercial do Estado e termina com a impressão de notas fiscais, passando pela
Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda, Prefeitura Municipal, INSS,
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Corpo de Bombeiros, OCESC (Organização das Cooperativas do Estado de Santa
Catarina) e a aquisição, autenticação e registro dos livros cooperativos.
Caracterizar os tributos que incidem sobre uma entidade cooperativa era o
sexto objetivo especifico. Portanto, viu-se que este tipo de instituição paga impostos
da mesma forma que uma empresa qualquer, sendo os principais o imposto de
renda de pessoa jurídica, ISS, ICMS e IPI. Além disso, a pessoa física também
recolhe imposto de renda sobre pessoa física e INSS.
O último objetivo especifico era analisar o cooperativismo como alternativa
para a regularização empresarial da atividade exercida pelos catadores de lixo no
município de Florianópolis.
Embora o cooperativismo seja uma alternativa para regularizar a situação
destas pessoas, concluiu-se que devido a uma série de fatores ele se torna inviável.
Dentre estes fatores, pode-se destacar a baixa escolaridade da população
envolvida, a complexidade para a constituição legal da entidade, a carga tributária
elevada, os aspectos operacionais e administrativos complicados e burocráticos,
com diversas rotinas e processos sofisticados.
Portanto, buscar subsídios e formas de incentivar a regularização da situação
dos catadores de lixo em nossa cidade é uma tarefa extremamente complicada.
Embora existam experiências de cooperativas em outras cidades, o que se percebeu
durante este estudo foi que esta realmente não é a melhor solução.
Contudo, existem alternativas para a solução do problema. Entidades com
Associações e Oscips, são menos complexas em sua constituição e administração.
No entanto, estas entidades também necessitam de administração e contém rotinas
e processos pré-estabelecidos a para o seu funcionamento, o que poderia mais uma
vez ser um limitante aos catadores de resíduos. Assim sendo, propõe-se aqui, que a
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Prefeitura Municipal de Florianópolis promova a alfabetização desta população,
inclusive com cursos técnicos e básicos de administração e constituição de
empresas, que poderiam muito bem ser realizados em parceria com o SEBRAE.
Assim sendo, a situação desta população e sua reintegração à sociedade, de
uma maneira digna, se apresenta como um dos grandes desafios para o
desenvolvimento econômico e social de nosso município.
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Anexo I — LEI DO COOPERATIVISMO — 6764/71
Lei 5.764, de 16/12/71
Lei 7.231, de 23/10/84
Decreto 90.393, de 30/10/84
Resoluções do Conselho Nacional de Cooperativismo
Lei n.° 5.764 de 16 de dezembro de 1971
Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas e dá outras providências.
0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Capitulo II
Das Sociedades Cooperativas
Art. 3° - Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4° - As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços
aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes
características:
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade
técnica de prestação de serviços;
II - variabilidade do capital social, representado por quotas-partes;

Ill - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado,
porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais
adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;
IV - indivisibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos A sociedade;
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e
confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito,
optar pelo critério da proporcionalidade;
VI - "quorum" para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseada no
número de associados e não no capital;
VII - retorno das sobras liquidas do exercício, proporcionalmente As operações
realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;

113
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica, Educacional e
Social;
IX - neutralidade política e indiscrim inação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados, e, quando prevista nos estatutos, aos
empregados da cooperativa;
XI - área de admissão de associados limitada As possibilidades de reunião, controle,
operações e prestação de serviços.
Capitulo Ill
Do Objetivo e Classificação das Sociedades Cooperativas
Art. 5° - As sociedades cooperativas poderão adotar por objetivo qualquer gênero de
serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindose-lhes a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua denominação.
Parágrafo único - È vedado As cooperativas o uso da expressão "Banco".
Art. 6° - As sociedades cooperativas são consideradas:
I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas,
sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por
objetivo as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou,
ainda, aquelas sem fins lucrativos;(1)
II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituída de, no
minim, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados
individuais;(2)
Ill - confederações de cooperativas as constituídas, pelo menos, de 3 (três)
federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes
modalidades.(3)
§ 1° - Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de
cooperativas serão inscritos no Livro de Matricula da sociedade e classificados em
grupos visando A transformação, no futuro, em cooperativas singulares que elas se
filiarão.
§ 2° - A exceção estabelecida no item II, in fine, do "caput" deste artigo não se aplica
As centrais e federações que exerçam atividades de crédito.
Art. 7° - As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de
serviços aos associados.
Art. 8° - As cooperativas centrais e federações objetivam organizar, em comum e em
maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas,
integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização reciproca
dos serviços.
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Parágrafo único - Para a prestação de serviços de interesse comum, é permitida a
constituição de cooperativas centrais, As quais se associem outras cooperativas de
objetivo e finalidades diversas. (1) Filiação de cooperativa singular a outra
cooperativa singular. V. Resolução CNC n.° 21. (2) Filiação entre si de cooperativas
centrais ou federações de cooperativas: V. Resolução CNC n.° 28. (3) Filiação entre
si de confederações de cooperativas: V. Resoluções CNC n.° 34.
Art. 9° - As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e coordenar as
atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender
o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações.
Art. 10° - As cooperativas se classificam também de acordo com o objetivo ou pela
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
§ 1° - Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo
órgão controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem.
§ 2° - Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de um
objetivo de atividades.
§ 3 0 - Somente as cooperativas agrícolas mistas poderão criar e manter seção de
crédito.
Art. 11 0 - As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a
responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar,
solidária e não tiver limite.
Art. 12° - As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quando a
responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal,
solidária e não tiver limite.
Art. 13 0 - A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da
sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da
cooperativa..
Capitulo IV
Da constituição das Sociedades Cooperativas
Art. 14° - A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembléia Geral
dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.
Art. 15° - 0 ato constitutivo, sob pena de nulidade, deverá declarar.
I - a denominação da entidade, sede e objetivo de funcionamento;
II - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados
fundadores que assinaram, bem como o valor e número da quota-parte de cada um;
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III - aprovação do estatuto da sociedade;
IV - o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos associados
eleitos para os órgãos da administração, fiscalização e outros.
Art. 16° - 0 ato constitutivo da sociedade e os estatutos, quando não transcritos
naquele, serão assinados pelos fundadores.
Seção I Da Autorização de Funcionamento
Art. 17° - Cancelado
Art. 18° - Cancelado
§ 1° - Cancelado
§ 2° - Cancelado
§ 3° - Cancelado
§ 4° - Cancelado
§ 5° - Cancelado
§ 6° - Arquivados os documentos na Junta Comercial e feita a respectiva publicação,
a cooperativa adquire personalidade jurídica, tornando-se apta a funcionar.
§ 7° - Cancelado
§ 8° - Cancelado
§ 9° - Cancelado
§ 10° - Cancelado
Art. 19° - Cancelado
Art. 20° Cancelado
Seção ll Do Estatuto Social
Art. 21° - 0 estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no art. 4°, deverá
indicar.
I - a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade,
fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço geral;
II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as
condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua
representação nas assembléias gerais;
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Ill - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser
subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as
condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do
associado;
IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das
perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da
sociedade;
V - o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos,
com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa
e passiva da sociedade em juizo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o
processo de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;
VI - as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria requerida
para sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos
que nelas tiveram interesse particular sem privá-los da participação nos debates;
VI - os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VII - o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade;
IX - o modo de reformar o estatuto;
X - o número mínimo de associados.
Capitulo V
Dos Livros da Sociedade
Art. 22° - A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros:
I - de Matricula;
II - de Atas das Assembléias Gerais;
Ill - de Atas dos Órgãos de Administração;
IV - de Atas do Conselho Fiscal;
V - de Presença dos Associados nas Assembléias Gerais;
VI - outros, fiscais e contábeis, obrigatórios. Parágrafo único - É facultada a adoção
de livros de folhas soltas ou fichas.
Art. 23° - No Livro de Matricula, os associados serão inscritos por ordem cronológica
de admissão, dele constando:
I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do associado;
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II - a data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão a pedido,
eliminação ou exclusão;
Ill - a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.
Capitulo VI
Do Capital Social (1)
Art. 24° - O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não
poderá ser superior ao maior salário-mínimo vigente no pais.
§ 1 0 - Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das
quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente
proporcional ao movimento financeiro do cooperação ou ao quantitativo dos
produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados, ou ainda, em
relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais em exploração.
§ 2° - Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas
jurídicas de direito público que participarem de cooperativas de eletrificação,
irrigação e telecomunicações.
§ 3 0 - É vedado As cooperativas distribuírem qualquer espécie de beneficio As
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros
ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros até o
máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.
(2)
Art. 25° - Para formação do capital social poder-se-6 estipular que o pagamento das
quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independente de
chamada, por meio de contribuições ou outra forma estabelecida a critério dos
respectivos órgãos executivos federais.
Art. 26° - A transferência de quotas-partes será averbada no Livro de Matricula,
mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e do diretor
que o estatuto designar. (1) V. Resolução CNC n.° 10, que dispõe sobre o capital
rotativo (2) V. Resolução CNC n.° 18.
Art. 27° - A integralização das quotas-partes e o aumento do capital social poderão
ser feitos com bens avaliados previamente e após homologação em Assembléia
Geral ou mediante retenção de determinada porcentagem do valor do movimento
financeiro de cada associado.
§ 1° - 0 disposto reste artigo não se aplica As cooperativas de crédito, As agrícolas
mistas com seção de crédito e As habitacionais.
§ 2° - Nas sociedades cooperativas em que a subscrição do capital for diretamente
proporcional ao movimento ou A expressão econômica de cada associado, o
estatuto deverá prever sua revisão periódica para ajustamento As condições
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vigentes.
Capitulo VII
Dos Fundos
Art. 28° - As cooperativas são obrigadas a constituir.
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de
suas atividades, constituído com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras
liquidas do exercício;
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado à prestação de
assistência aos associados, seus familiares e , quando previsto nos estatutos, aos
empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das
sobras liquidas apuradas no exercício.
§ 1° - Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar outros
fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, fixando o
modo de formação, aplicação e liquidação.
§ 2° - Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social poderão ser executados mediante convênio com entidades
públicas e privadas.

Capitulo VIII
Dos Associados
Art. 29° - 0 ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os
serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e
preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no art. 4°,
item I, desta lei.
§ 1° - A admissão dos associados poderá ser restrita, a critério do órgão normativo
respectivo, ás pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam,

vinculadas a determinada entidade.
§ 2° - Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por
produtores rurais ou extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas
atividades econômicas das pessoas físicas associadas.
§ 3° - Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão
ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações.
§ 4° - Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade.
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Art. 30 0 - A exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção
de crédito, a admissão de associados, que se efetiva mediante aprovação de seu
pedido de ingresso pelo órgão de administração, complementa-se com a subscrição
das quotas-partes de capital social e a sua assinatura no Livro de Matricula.
Art. 31° - 0 associado que aceitar e estabelecer relação empregaticia com a
cooperativa perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as
contas do exercício em que ele deixou o emprego.
Art. 32° - A demissão do associado será unicamente a seu pedido.
Art. 33° - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatuária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matricula, com os motivos que a determinaram.
Art. 34 0 - A diretoria da cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao
interessado a sua eliminação. Parágrafo único - Da eliminação cabe recurso, com
efeito suspensivo, à primeira Assembléia Geral.
Art. 35° - A exclusão do associado será feita:
I - por dissolução da pessoa jurídica;
II - por morte da pessoa física;
Ill - por incapacidade civil não suprida;
IV - por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na
cooperativa.
Art. 36° - a responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da
sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando
aprovadas as contas de exercício em que se deu o desligamento. Parágrafo único As obrigações dos associados falecidos, contraídas com a sociedade, e as oriundas
de sua responsabilidade como associados em face terceiros, passam aos herdeiros,
prescrevendo, porém, após um ano contado do dia da abertura da sucessão,
ressalvados os aspectos peculiares das cooperativas de eletrificação rural e
habitacionais.
Art. 37° - A cooperativa assegurará a igualdade de direito dos associados, sendo-lhe
defeso:
I - remunerar a quem agencie novos associados;
II - cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos associados ainda a titulo de
compensação das reservas;

III - estabelecer restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais.
Capitulo IX
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Dos Órgãos Sociais
Seção I Das Assembléias Gerais
Art. 38° - A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade,
dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios
relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao
desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que
ausentes ou discordantes.
§ 1° - As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência minima de 10
(dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados
das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, publicação em
jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo, no
horário estabelecido, "quorum" de instalação, as assembléias poderão ser realizadas
em Segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e
conste do respectivo edital, quando então serão observado o intervalo mínimo de 1
(uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação.
§ 2° - A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de
administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um
quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos.
§ 3 0 - As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de voto
dos associados presentes com direito a votar.
Art. 39 0 - È da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a
destituição dos membros dos órgãos da administração ou fiscalização. Parágrafo
único - Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade da administração ou
fiscalização de entidade, poderá a Assembléia designar administradores e
conselheiros provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 40° - Nas Assembléias Gerais o "quorum" de instalação será o seguinte:
I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;
II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;
Ill - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação, ressalvado o caso de
cooperativas centrais e federações de cooperativas, que se instalarão com qualquer
número:
Art. 41° - Nas Assembléias Gerais das cooperativas centrais, federações e
confederações de cooperativas, a representação será feita por delegados indicados
na forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria das respectivas filiadas.
(1) (1) V. Resolução CNC n.° 17.
Parágrafo único - Os grupos de associados individuais das cooperativas centrais e
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federações de cooperativas serão representados por 1 (um) delegado, escolhido
entre seus membros credenciado pela respectiva administração.
Art. 42° - Nas cooperativas singulares, cada associado presente não terá direito a
mais de um voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes.(1)(2)
§ 1 0 - Não será permitida a representação por meio de Mandatário.
§ 2° - Quando o número de associados, nas cooperativas singulares, exceder a
3.000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados,
nas Assembléias Gerais, por delegados que tenham a qualidade de associados no
gozo de seus direitos e não exerçam cargos eletivos na sociedade.
§ 3°- 0 estatuto determinará o número de delegados, a época e forma de sua
escolha por grupos seccionais de associados de igual número e o tempo de duração
da delegação.
§ 4° - Admitir-se-6, também, a delegação definida no parágrafo anterior nos
cooperativas singulares cujo número de associados seja inferior a 3.000 (três mil),
desde que haja filiados residindo a mais de 50 Km (cinqüenta quilômetros) da sede.
§ 5 0 - Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados,
poderão comparecer ás Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz e voto.
§ 6° - As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as
matérias que, nos termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de decisão da
Assembléia Geral dos associados.
Art. 43° - Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da
Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com
violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em que a Assembléia foi
realizada.
(1) Redação da Lei n.° 6.981, de 30 de Margo de 1982.
(2) V. Resolução CNC n.° 02.
Seção ll Das Assembléias Gerais Ordinárias
Art. 44° - A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará, anualmente nos 3 (três)
primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes
assuntos que deverão constar da ordem do dia:
I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço;
C) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do
Conselho Fiscal;

122
H - destinagão das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios;

Ill - eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de
outros, quando for o caso;
IV - quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de
presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do
Conselho Fiscal;
V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no art. 46°.
§ 1° - Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão
participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo.
§ 2° - A exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de
crédito, a aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração,
desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os casos de erro,
dolo, fraude ou simulação, bem como a infração da lei ou do estatuto.
Seção III Das Assembléias Gerais Extraordinárias

Art. 45 0 - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e
poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que
mencionado no edital de convocação.
Art. 46° - E da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar
sobre os seguintes assuntos:
I - reforma do estatuto;
II - fusão, incorporação ou desmembramento;
Ill - mudança do objeto da sociedade;
IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;
V - contas a liquidante.
Parágrafo único - sac) necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados
presentes, para tomar válidas as deliberações de que trata este artigo.

Seção IV Dos Órgãos de Administração.
Art. 47° - A sociedade será administrada por uma Diretoria (1) ou Conselho de
Administração, composto exclusivamente da associados eleitos pela Assembléia
Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a
renovação de, no minim, 1/3 (um terço) do Conselho de Administragão.(2)
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§ 1° - 0 estatuto poderá criar outros órgãos necessários à administração.
§ 2° - A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de
crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito e habitacionais fica sujeita
prévia homologação dos respectivos órgãos normativos.
Art. 48° - Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou
comerciais, que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições
e salários.
Art. 49° - Ressalvada a legislação especifica que rege as cooperativas de crédito, as
seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as habitação, os
administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas
obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão pelos
prejuízos resultantes de seus atos e se procederem com culpa ou dolo. Parágrafo
único - A sociedade responderá pelos atos a que se refere a última parte deste
artigo se os houver ratificado ou deles logrado proveito.
Art. 50° - Os participantes de ato ou operação social em que se oculte a natureza da
sociedade podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em
nome dela contraidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 51° - Sao inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, a fé pública ou a propriedade.
Parágrafo único - Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de
Administração, os parentes entre si até 2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral.
Art. 52° - 0 diretor ou associado que, em qualquer operação, tenha interesse oposto
ao da sociedade, não pode participar das deliberações referentes a essa operação,
cumprindo-lhe acusar o seu impedimento.
Art. 53° - Os componentes da Administração e do Conselho Fiscal, bem como os
liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeito
de responsabilidade criminal.
Art. 54° - Sem prejuízo da ação que couber ao associado, a sociedade, por seus
diretores, ou representa pelo associado escolhido em Assembléia Geral, terá direito
de ação contra os administradores, para promover sua responsabilidade.
Art. 55° - Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades
cooperativas pelos mesmos criadas gozarão das garantias asseguradas aso
dirigentes sindicais pelo art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei
n.°5.452, de 1 de maio de 1943).
Seção V Do Conselho Fiscal
Art. 56° - A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente,
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por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo
permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes.
§ 1° - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados
no art. 51, os parentes dos diretores até o 2° (segundo) grau, em linha reta ou
colateral, bem como os parentes entre si até esse grau.
§ 2° - 0 associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de
administração e de fiscalização. Capitulo X Fusão, Incorporação e
Desmembramento
Art. 57° - Pela fusão, duas ou mais cooperativas formam nova sociedade.
§ 1° - Deliberada a fusão, cada cooperativa interessada indicará nomes para
comporem comissão mista que procederá aos estudos necessários à constituição da
nova sociedade, tais como o levantamento patrimonial, balanço geral, plano de
distribuição de quotas-partes, destino dos fundos de reserva e outros e o projeto de
estatuto.
§ 2° - Aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova sociedade em
Assembléia Geral conjunta, os respectivos documentos serão arquivados, para
aquisição de penalidade jurídica, na Junta Comercial competente, e duas vias dos
mesmos, com a publicação do arquivamento serão encaminhadas ao órgão
executivo de controle ou ao órgão local credenciado.
§ 3° - Exclui-se do disposto no parágrafo anterior a fusão que envolver cooperativas
que exerçam atividades de crédito. Nesse caso, aprovado o relatório da comissão
mista e constituída a nova sociedade em Assembléia Geral conjunta, a autorização
para funcionar e o registro dependerão de prévia anuência do Banco Central do
Brasil.
Art. 58° - A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar a
nova sociedade que lhes sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 59° - Pela incorporação, uma sociedade cooperativista absorve o patrimônio,
recebe os associados, assume as obrigações e se investe nos direitos de outra ou
outras cooperativas. Parágrafo único - Na hipótese prevista neste artigo, serão
obedecidas as mesmas formalidades estabelecidas para a fusão, limitadas as
avaliações ao patrimônio da ou das sociedades incorporadas.
Art. 6O°'- As sociedades cooperativas poderão desmembrar-se em tantas quantas
forem necessárias para atender aos interesses dos seus associados, podendo uma
das novas entidades ser constituída como cooperativa central ou federação de
cooperativas, cujas autorizações de funcionamento e os arquivamentos serão
requeridos conforme o disposto nos Arts. 17 e seguintes.
Art. 61° - Deliberado o desmembramento, a Assembléia designará uma comissão
para estudar as providências necessárias à efetivação da medida.
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§ 1°- 0 relatório apresentado pela comissão, acompanhado dos projetos de
estatutos das novas cooperativas, será apreciado em nova Assembléia
especialmente convocada para esse fim.

§ 2° - O piano de desmembramento preverá o rateio, entre as novas cooperativas,
do ativo e passivo da sociedade desmembrada.
§ 30.. No rateio previsto no parágrafo anterior, atribuir-se-6 a cada nova cooperativa
parte do capital social da sociedade desmembrada em quota correspondente
participação dos associados que passam a integrá-la.
§ 4° - Quando uma das cooperativas for constituída como cooperativa central ou
federação de cooperativas, prever-se-6 a montante das quotas-partes que as
associadas terão no capital social.
Art. 62°- Constituídas as sociedades e observado o disposto nos arts. 17 e
seguintes, proceder-se-á às transferências contábeis e patrimoniais necessárias
concretização das medidas adotadas.
Capitulo XI
Da Dissolução e Liquidação
Art. 63°- As sociedades cooperativas se dissolvem de pleno direito.(1)
I - quando assim deliberar a Assembléia Geral, desde que os associados, totalizando
o número mínimo exigido por esta lei, não se disponham a assegurar a sua
continuidade;
II - pelo decurso do prazo de duração;
Ill - pela consecução dos objetivos predeterminados;
IV - devido à alteração de sua forma jurídica;
V - pela redução do número mínimo de associados ou da capital social mínimo se,
até a Assembléia Geral subsequente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis)
meses, eles não forem restabelecidos;
VI - pelo cancelamento da autorização para funcionar;
VII - pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias.
Parágrafo único - Cancelado
Art. 64° - Cancelado Art. 65° - Cancelado
§ 1° - Cancelado
§ 2° Assembléia Geral, nos limites de suas atribuições, poderá, em qualquer época,
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destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando os seus
substitutos.
Art. 66° - Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a denominação
da cooperativa, seguida da expressão: "Em liquidação."
Art. 67° - Os liquidantes terão todos os poderes normais da administração, podendo
praticar atos e operações necessários à realização do ativo e pagamento do
passivo.
Art. 68° - Sao obrigações dos liquidantes:
I - providenciar o arquivamento, na Junta Comercial, da Ata da Assembléia Geral em
que foi deliberada a liquidação;
II - Cancelado
Ill - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;
IV - convocar os credores e devedores e promover o levantamento dos créditos e
débitos da sociedade;
V - proceder nos 15 (quinze) dias seguintes ao da sua investidura e com assistência,
sempre que possível, dos administradores, ao levantamento do inventário e balanço
geral do ativo e passivo;

VI - realizar o ativo social para saldar o passivo e reembolsar os associados de suas
quotas-partes, destinando o remanescente, inclusive o dos fundos indivisiveis;
VII - exigir dos associados a integralização das respectivas quotas-partes do capital
social não realizadas, quando o ativo não bastar para a solução do passivo;
VIII - fornecer aos credores a relação dos associados, se a sociedade for de
responsabilidade ilimitada e se os recursos apurados forem insuficientes para o
pagamento de suas dividas;
IX- convocar a Assembléia Geral, cada 6 (seis) meses ou sempre que necessário,
para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação e prestar contas dos
atos praticados durante o período anterior;
X - apresentar A Assembléia Geral, finda a liquidação, o respectivo relatório e as
contas finais;

XI - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia Geral que considerar
encerrada a liquidação.
Art. 69° - As obrigações e as responsabilidades dos liquid antes regem-se pelos
preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liquidanda.
Art. 70 0 - Sem autorização da Assembléia não poderá o liquidante gravar de ônus os

127

móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis para
pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a
liquidação, na atividade social.
Art. 71° - Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as
dividas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas ou não.
Art. 72° - A Assembléia Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação, mas
depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da
partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.
Art. 73° - Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas
quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o
liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas.
Art. 74° - Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade extingue,
devendo a Ata da Assembléia ser arquivada na Junta Comercial e publicada.
Parágrafo único - 0 associado discordante terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação da Ata para promover a ação que couber.
Art. 75° - Cancelado
§ 1° - Cancelado
§ 2° - Cancelado
Art. 76° - A publicação, no Diário Oficial, da Ata da Assembléia Geral da Sociedade,
que deliberou sua liquidação, quando a medida for de sua iniciativa, implicará a
sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1(um) ano,
sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus
acessórios.
Parágrafo único - Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo
relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no
máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do árgdo citado no artigo, publicada,
com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.
Art. 77° - Na realização do ativo da sociedade, o liquidante deverá:
I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de Instituições Financeira Públicas, os
bens da sociedade;
II - proceder à venda dos bens necessários ao pagamento do passivo da sociedade,
observadas, no que couber, as normas constantes dos Arts. 117 e 118 do Decretolei n.° 7.661, de 21 de junho de 1945.
Art. 78° - A liquidação das cooperativas de crédito e da seção de crédito das
cooperativas agrícolas mistas reger-se-6 pelas normas próprias legais e
regulamentares.
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Capitulo XII
Do Sistema Operacional das Cooperativas
Seção I Do Ato Cooperativo
Art. 79 0 - Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando
associados, para consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único - 0 ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
Seção li Das Distribuições de Despesas
Art. 80° - As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante
rateio na proporção direta da fruição de serviços. Parágrafo único - A cooperativa
poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da
sociedade, estabelecer:
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os
associados, quer tenham ou não, no ano usufruído dos serviços por ela prestados,
conforme definidas no estatuto;
II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham
usufruído dos serviços durante o ano, das sobras liquidas o dos prejuízos verificados
no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item
anterior.
Art. 81° - A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da
sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do
artigo anterior deverá levantar separadamente as despesas gerais.
Seção Ill Das operações da Cooperativa
Art. 82° - A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registra-se
como armazém geral e, nessa condição, expedir "Conhecimentos de Depósitos" e
"Warrants" para os produtos de seus associados conservados em seus armazéns,
próprios ou arrendados, sem prejuízo da emissão de outros títulos decorrentes de
suas atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislação especifica.
§ 1° - Para efeito deste artigo, os armazéns da cooperativa se equiparam aos
"Armazéns Gerais", com as prerrogativas e obrigações deste, ficando os
componentes do Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, eminente do
titulo, responsáveis, pessoal e solidariamente, pela boa guarda e conservação dos
produtos vinculados, respondendo criminal e civilmente pelas declarações
constantes do titulo, como também por qualquer ação ou omissão que acarrete o
desvio, deterioração ou perda dos produtos.
§ 2° - Observado o disposto no § 1°, as cooperativas poderão operar unidades de
armazenagem, embalagem e frigorificação, bem como armazéns gerais
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alfandegados, nos termos do disposto no Capitulo IV da Lei n.° 5.025, de 10 de
junho de 1966.
Art. 83° - A entrega da produção do associado a sua cooperativa significa a outorga
a esta de plenos poderes para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la
em garantia de operações de crédito realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em
vista os usos e costumes relativos à comercialização de determinados produtos,
sendo de interesse do produtor, os estatutos dispuserem de outro modo.
Art. 84° - As cooperativas de crédito rural e as seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas só poderão operar com associados, pessoas físicas, que de forma
efetiva e predominante:
I - desenvolvam, na área de ação da cooperativa, atividades agrícolas, pecuárias, ou
extrativas;
II - se dediquem a operações de captura e transformação do pescado. Parágrafo
único - As operações de que se trata este artigo só poderão ser praticadas com
pessoas jurídicas, associadas, desde que exerçam exclusivamente atividades
agrícolas, pecuárias ou extrativas na área de ação da cooperativa ou atividades de
captura ou transformação do pescado.
Art. 85° - As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações
industriais das cooperativas que as possuem.(1)
Art. 86° - As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde
que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei.(1)
Parágrafo único - No caso das cooperativas de crédito e das seções de crédito das
cooperativas agrícolas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base em
regras a serem estabelecidas pelo órgão normativo.
Art. 87° - Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos Arts. 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88° - Mediante prévia e expressa autorização concedida pelo respectivo órgão
executivo federal, consoante as normas e limites instituidos pelo Conselho Nacional
de Cooperativismo, poderão as cooperativas participar de sociedade não
cooperativas, públicas ou privadas, em caráter excepcional, para atendimento de
objetivos acessórios ou complementares. (2)
Parágrafo único - As inversões decorrentes dessa participação serão contabilizadas
em títulos específicos e seus eventuais resultados positivos levados ao "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social".
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Seção IV Dos prejuízos

Art. 89°- Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com
recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio,
entre os associados, na razão direta dos serviços usufruidos, ressalvada a opção
prevista no parágrafo único do art. 80.
Seção V Do Sistema Trabalhista

Art. 90° - Qualquer que seja o tipo da cooperativa, não existe vinculo empregaticio
entre ela e seus associados.
Art. 91° - As cooperativas igualam-se ás demais empresas em relação aos seus
empregados para os fins de legislação trabalhista e previdenciária. Capitulo XIII Da
Fiscalização e Controle
Art. 92° - Cancelado
I - as de crédito e as seções de crédito das agrícolas mistas pelo Banco Central do
Brasil;
II - Cancelado
Ill - Cancelado
§ 1° - Cancelado
§ 2° - Cancelado
Art. 93° - 0 Poder Público, por intermédio da administração central dos órgãos
executivos federais competentes, por iniciativa própria ou solicitação da Assembléia
Geral ou do Conselho Fiscal, intervirá nos cooperativas quando ocorrer um dos
seguintes casos:
I - violação contumaz das disposições legais;
II - ameaça de insolvência em virtude de má administração da sociedade;
Ill - paralisação das atividades sociais por mais de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;
IV - inobservância do art. 56, § 2°.
Parágrafo único - Aplica-se no que couber, ás cooperativas habitacionais, o disposto
neste artigo.
Art. 94°- Observar-se-6, no processo de intervenção, a disposição constante do § 2°
do Art. 75.
Capitulo XIV
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Do Conselho Nacional de Cooperativismo
Art. 95 0 - Cancelado
I - Cancelado
II - Cancelado
Ill - Cancelado
IV - Cancelado
V - Cancelado
Parágrafo único - Cancelado
Art. 96° - Cancelado
Parágrafo único - Cancelado
Art. 97° - Cancelado
I - Cancelado
II - Cancelado
Ill - Cancelado
IV - Cancelado
V- Cancelado
VI - Cancelado
VII - Cancelado
VIII - Cancelado
IX - Cancelado
X - Cancelado
XI - Cancelado
Parágrafo único - Cancelado
Art. 98° - Cancelado
§ 1° - Cancelado
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§ 2° - Cancelado

Art. 99° - Cancelado
I - Cancelado
II - Cancelado
III - Cancelado
Art. 100 0 - Cancelado
I - Cancelado
II - Cancelado
Ill - Cancelado
IV - Cancelado
V- Cancelado
VI - Cancelado
VII - Cancelado
VIII - Cancelado
Art. 101 0 - Cancelado
Parágrafo único - Cancelado

Art. 102° - Cancelado
§ 1° - Cancelado

I - Cancelado
ll - Cancelado

Ill - Cancelado
IV - Cancelado
§ 2° - Cancelado
§ 3° - Cancelado
Capitulo XV
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Dos Órgãos Governamentais
Art. 103° -As cooperativas permanecerão subordinadas, na parte normativa, ao
Conselho Nacional de Cooperativismo, com exceção das de crédito, das seções de
crédito das agrícolas mistas e das de habitação, cujas normas continuarão a ser
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional relativamente as duas primeiras, e
Banco Nacional de Habitação, (3) com relação à última, observado o disposto no art.
92 desta lei. Parágrafo único - Os órgãos executivos federais, visando à execução
descentralizada de seus serviços, poderão delegar se competência, total ou
parcialmente, a órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem
como, excepcionalmente, a outros órgãos e entidades da administração federal. (3)
Sucedido pela Caixa Econômica Federal (Dec.-lei 2.291, de 21.11.86, art. 1° § 1°).
Art. 104° - Os órgãos executivos federais comunicarão todas as alterações havidas
nas cooperativas sob sua jurisdição ao Conselho Nacional da Cooperativismo, para
fins de atualização do cadastro geral das cooperativas nacionais.
Capitulo XVI
Da Representação do Sistema Cooperativista
Art. 105° - A representação do sistema cooperativista nacional cabe à Organização
das Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil, com sede na Capital Federal,
órgão técnico-consultivo do governo, estruturada nos termos desta lei, sem
finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente:
a) manter neutralidade política e indiscriminagão racial, religiosa e social;
b) integrar todos os ramos das atividades cooperativistas;
c) manter registro de todas as sociedades cooperativas que, para todos os efeitos,
integram a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB;
d) Cancelado
e) Cancelado
f) Cancelado
g) dispor de setores consultivos especializados, de acordo com os ramos de
cooperativismo;
h) fixar a política da organização com base nas proposições emanadas de seus
órgãos técnicos;
i) exercer outras atividades inerentes a sua condição de órgão de representação e
defesa do sistema cooperativista;
j) manter relações de integração com as entidades congêneres do exterior e suas
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cooperativas.
§ 1 0 - A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB será constituída de
entidades, uma para cada Estado, Território e Distrito Federal, criadas com as
mesmas características da organização nacional.
§ 2° - As Assembléias Gerais do órgão central serão formadas pelos representantes
credenciados das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se proporcionalidade de
voto.
§ 3° - A proporcionalidade de voto, estabelecida no parágrafo anterior ficará a critério
da OCB, baseando-se no número de associados - pessoas físicas e as exceções
previstas nesta lei - que compõem o quadro das cooperativas filiadas.
§ 4 0 - A composição da Diretoria da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB
será estabelecida em seus estatutos sociais.
§ 5° - Para o exercício de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, as eleições se
processarão por escrutínio secreto, permitida a reeleição para mais um mandato
consecutivo.
Art. 106° - A atual Organização das Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas ficam
investidas das atribuições e prerrogativas conferidas nesta lei, devendo, no prazo de
1 (um) ano, promover a adaptação de seus estatutos e a transferência da sede
nacional.
Art. 107° - As cooperativas são obrigadas, para seu funcionamento, a registra-se na
Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver,
mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores.
Parágrafo único - Por ocasião do registro, a cooperativa pagará 10% (dez por cento)
do maior salário-mínimo vigente, se a soma do respectivo capital integralizado e
fundos não exceder de 250 (duzentos e cinquenta) salários-mínimos, e 50%
(cinquenta por cento) se aquele montante for superior.
Art. 108° - Fica instituída, além do pagamento previsto no parágrafo único do artigo
anterior, a Contribuição Cooperativista, que será recolhida anualmente pela
cooperativa após o encerramento de seu exercício social, a favor da Organização
das Cooperativas Brasileiras de que trata o Art. 105 desta lei.(1)
§ 1° - A Contribuição Cooperativista constituir-se-á de importância correspondente a
0,2% (dois por cento) do valor do capital integralizado e fundos da sociedade
cooperativa no exercício social do ano anterior, sendo o respectivo montante
distribuído, por metade, a suas filiadas, quando constituídas.
§ 2° - No caso das cooperativas centrais ou federações, a Contribuição de que trata
o parágrafo anterior será calculada sobre os fundos e reservas existentes.
§ 3 0 - A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer um teto
Contribuição Cooperativista, com base em estudos elaborados pelo seu corpo
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técnico. (1) V. Resolução CNC n.° 22.
Capitulo XVII
Dos Estímulos Crediticios
Art. 109° - Cancelado
§ 1° - Cancelado
§ 2° - Cancelado
§ 3 0 - Cancelado
§ 4° - Cancelado
Art. 110 0 - Cancelado
Capitulo XVIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 111 0 - Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos
pelas cooperativas nas operações de que tratam os Arts. 85, 86 e 88 desta lei.
Art. 112° - O Balanço Geral e o Relatório do exercício social que as cooperativas
deverão encaminhar anualmente aos órgãos de controle serão acompanhados, a
juizo destes, de parecer emitido por um serviço independente de auditoria
credenciado pela Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único - Em casos especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa, o
volume de suas operações e outras circunstâncias dignas de consideração, a
exigência da apresentação do parecer pode ser dispensada.
Art. 113° - Atendidas as deduções determinadas pela legislação especifica, As
sociedades cooperativas ficará assegurada primeira prioridade para o recebimento
de seus créditos de pessoas jurídicas que efetuem descontos na folha de
pagamento de seus empregados, associados de cooperativas.
Art. 114° - Fica estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis) meses para que as
cooperativas atualmente registradas nos órgãos competentes reformulem os seus
estatutos, no que for cabível, adaptando-se ao disposto na presente lei.
Art. 115° - As Cooperativas dos Estados, Territórios ou do Distrito Federal, enquanto
não constituírem seus órgãos de representação, serão convocadas As Assembléias
da OCB, com vogais, com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante editais
publicados 3 (três) vezes em jornal de grande circulação local.
Art. 116° - A presente lei não altera o disposto nos sistemas próprios instituídos para
as cooperativas de habitação e cooperativas de crédito, aplicando-se ainda, no que
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couber, o regime instituído para essas últimas às seções de crédito das agrícolas
mistas.
Art. 117 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrária e especialmente o Decreto-lei n.° 59, de 21 de novembro
de 1966, bem como o Decreto n.° 60.597, de 19 de abril de 1967.
Brasilia, 16 de dezembro de 1971 (Publicada no D.0 de 16/12/71).
Lei n.° 7.231, de 23 de outubro de 1984.
Lei n.° 7.231, de 23 de outubro de 1984. Transfere competência do INCRA para o
Ministério da Agricultura, dispõe sobre o regime jurídico do pessoal do INCRA e dá
outras providências.
0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Fag() saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Passam à competência do Ministério da Agricultura as atividades
relacionadas com o desenvolvimento rural, atualmente atribuidas ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no campo do cooperativismo,
associativismo rural e eletrificação rural.
Art. 2° - A fiscalização e o controle das sociedades cooperativas, de que trata a Lei
n.° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, bem como as atribuições de extensão rural e
eletrificação rural, a cargo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, passam à competência do Ministério da Agricultura.
Art. 3° - As contribuições de que trata o art. 1 0 , item I, n.°s 1 e 2, do Decreto-lei n.°
1.146, de 31 de dezembro de 1970, são devidas de acordo com o art. 6° do Decretolei n.° 582, de 15 de maio de 1969, e com o art. 2° do Decreto-lei n.° 1.110, de 09 de
julho de 1970, ao INCRA.
Parágrafo único - 0 Poder Executivo, mediante Decreto, fixará percentual das
contribuições de que trata este artigo a ser transferido ao Ministério da Agricultura,
para fazer face às despesas com as atividades previstas nos Arts. 1° e 2° desta Lei.
Art. 4° - O Conselho Nacional de Cooperativismo passa a funcionar junto ao
Ministério da Agricultura, com plena autonomia administrativa e financeira, sob a
presidência do Ministro de Estado da Agricultura, composto de representantes de
Ministérios e de representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras.
§ 1° - A Organização das Cooperativas Brasileiras contará com 3 (três) elementos
para se fazer representar no Conselho.
§ 2° - 0 Ministro de Estado da Agricultura designará o Secretário Executivo do
Conselho Nacional de Cooperativismo e este indicará o seu substituto eventual.
§ 3° - Nos seus impedimentos eventuais, o Ministro de Estado da Agricultura será
substituído, na Presidência do Conselho Nacional de Cooperativismo, pelo
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Secretário-Executivo.
Art. 5 0

(*)

Art. 6°-

(*)

Art. 7° -

(*)

Art. 8° -

(*)

Art. 9° -

(*)

Art. 10°

(*)

Art. 11 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12° - Revogam-se as disposições em contrário. Brasilia, em 23 de outubro de
1984; 163° da Independência e 96° da República.
(*) Estes artigos dispõem exclusivamente sobre o Regime Jurídico de Pessoal do
INCRA.
Decreto n.° 90.393, de 30 de outubro de 1984.
Cria a Secretaria Nacional de Cooperativismo, no Ministério da Agricultura, e dá
outras providências. 0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 81, itens Ill e V, da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei
n.°7.231 de 23 de outubro de 1984, decreta:
Art. 1° - É criada, no Ministério da Agricultura, diretamente subordinada ao Ministro
de Estado e incluída entre os órgãos relacionados no art. 2°, item V, do Decreto n.°
80.831, de 28 de novembro de 1977, a Secretaria Nacional de Cooperativismo SENACOOP, órgão autônomo, de que trata o art. 172° do Decreto-lei n.° 200, de 25
de fevereiro de 1967.
Art. 2° - Compreende-se nos objetivos da SENACOOP:
I - Fomentar, prestar assistência técnica, coordenar e fiscalizar as atividades
relativas à expansão do sistema cooperativista e do associativismo rural, de
conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC;
II - Colaborar com os órgãos do Ministério do Trabalho, incumbidos de sindicalização
rural, visando a harmonizar as atividades sindicais com os propósitos econômicos e
sociais da agricultura;
Ill - Colaborar com os órgãos do Ministério da educação e Cultura, incumbidos do
ensino rural, visando ao desenvolvimento do cooperativismo e, por intermédio dele,
da assistência técnica, capacitação e treinamento de mão-de-obra rural, através de
cooperativas-escola e universidades.
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IV - Autorizar o funcionamento, promover a fiscalização, o controle, a intervenção e a
liquidação de entidades cooperativas brasileiras, com exceção das de crédito e
seções de crédito das agrícolas mistas e das de habitação, de conformidade com as
diretrizes do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC;
V - Promover sistemas estruturais e funcionais que contribuam para o
aperfeiçoamento dos métodos operacionais das cooperativas, nos diversos
segmento que compõem as suas atividades.
Art. 3° - 0 Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, que passa a funcionar junto
ao Ministério da Agricultura, sob a presidência do respectivo Ministro de Estado, será
composto de 14 (quatorze) membros, representantes dos seguintes órgãos ou
entidades:
I - dois do Ministério da Agricultura;
II - um do Ministério do Trabalho;
Ill - um do Ministério da Indústria e do Comércio;
IV - uma da Secretária de Planejamento da Presidência da República;
V - um do Banco Central do Brasil;
VI - um do Banco Nacional de Habitação - BNH;*
VII - três da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB; e
VIII - quatro das Cooperativas Centrais ou Federações de Cooperativas.
§ 1° - 0 Conselho Nacional de Cooperativismo terá um Secretário Executivo, que
substituira o Presidente nos seus impedimentos eventuais;
§ 2° - O Secretário-Executivo do CNC é o Titular da Secretária Nacional de
Cooperativismo - SENACOOP, cabendo a esta Secretária os cargos Administrativos
do Conselho.
Art. 4° - Das contribuições de que trata o artigo 1°, item I, números 1 e 2, do Decretolei n.° 1.146, de 31 de dezembro de 1970, devidas, de acordo com o artigo 6° do
Decreto-lei n.° 582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2° do Decreto-lei
n.°1.110, de 9 de julho de 1970, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, será destacado o percentual de 15% (quinze por cento),
anualmente, ao Ministério da Agricultura, para atender As despesas decorrentes da
transferência de encargos, nos termos dos artigos 1° e 2° da Lei n.° 7.231, de 23 de
outubro de 1984, e deste Decreto. * Decreto pela Caixa Econômica Federal (Dec-lei
2.291, de 21.11.86, art. 1°, § 1°).
Art. 5° - sac) criadas e incluidas na Tabela Permanente do Ministério da Agricultura,
de que trata o Decreto n.° 77.824, de 15 de junho de 1976, três funções de confiança
- uma de Secretário Nacional de Cooperativismo, código LT-DAS-101.4, e duas de

F3 9

Adjunto do Secretário Nacional de Cooperativismo, código LT-DAS-101.2.
Art. 6° - Fica incluída a Secretaria Nacional de Cooperativismo no regime de
autonomia limitada de que trata o Decreto n.° 86.212, de 15 de julho de 1981.
Parágrafo único - A autonomia a que se refere este artigo abrange a competência
para a prática dos seguintes atos:
I - Contratar especialistas, de nível médio ou superior, e de consultores técnicos, nos
termos e sob as limitações do Decreto n.° 86.549, de 6 de novembro de 1981,
conforme Tabela a ser submetida 6 aprovação do Presidente da República pelo
Ministro de Estado da Agricultura;
II - Elaborar, com base em dotações especificas, o seu orçamento próprio, aprovado
pelos órgãos competentes, segundo classificação adotada no Orçamento da União;
Ill - Efetuar, no âmbito do próprio órgão, a discriminação detalhada das dotações
orçamentárias globais, logo que publicada a Lei Orçamentária ou o Decreto de
abertura de crédito adicional, ou aprovadas quaisquer outras receitas;
IV - Movimentar, no âmbito do árgão, seus créditos orçamentários ou adicionais;
V - Submeter, anualmente, A aprovação do Ministro de Estado da Agricultura o
Programa de atuação do órgão, a nível nacional.
VI - Elaborar a Tabela de Pregos de seus serviços, em conformidade com a
legislação em vigor, para aprovação do Ministro de Estado da Agricultura.
Art. 7° - Fica a Secretária Nacional de Cooperativismo - SENACOOP autorizada a
estabelecer convênios com qualquer órgão ou entidade da administração pública ou
privada, visando ao cumprimento da suas finalidades e, com o INCRA, para
prestação, sem ônus, de serviços administrativos.
Art. 8° - A organização, o funcionamento e as atividades da SENACOOP serão
definidas em Regimento Interno, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da
Agricultura, nos termos do Decreto n.° 68.885, de 6 de julho de 1971.
Art. 9° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasilia, 30 de outubro de 1984; 163° da Independência e 96° da República.
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Anexo II - LEI N ° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil

CAPITULO VII
Da Sociedade Cooperativa
Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente
Capitulo, ressalvada a legislação especial.
Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:
I - variabilidade, ou dispensa do capital social;
II - concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a
administração da sociedade, sem limitação de número máximo;
Ill - limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio
poderá tomar;
IV - intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade,
ainda que por herança;
V quorum, para a assembléia geral funcionar e deliberar, fundado no número
de sócios presentes A reunião, e não no capital social representado;
-

VI - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a
sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;
VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações
efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital
realizado;
VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso
de dissolução da sociedade.
Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser
limitada ou ilimitada.
§ 1 2 É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde
somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais,
guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações.
§ 22 É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde
solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.
Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes A
sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no art. 1.094.
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Anexo III

MODELO DE ESTATUTO SOCIAL

—

Terezinha Cleide Oliveira *(Organizadora) Observação:
ESTE ESTATUTO É APENAS UM MODELO E DEVE SER AMPLAMENTE
DISCUTIDO PELO GRUPO. ESTATUTO SOCIAL DA
( colocar a sigla, que é
facultativa - recomenda-se registrá-la) COOPERATIVA DE TRABALHO .... ( nome
completo da cooperativa) APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE
CONSTITUIÇÃO, REALIZADA EM ... (colocar a data) .
CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, AREA DE ATUAÇÃO,
DURAÇÃO E ANO SOCIAL.
Art. 1° - Com a denominação de Cooperativa de Trabalho
( sigla e nome
completo) foi, na data de ---I----- /----,constituída sob a forma de Sociedade
Cooperativa, de natureza civil, de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, que
se regerá pelas disposições do presente e pelas leis e regulamentos vigentes, tendo:
a) Sede e administração em
, Estado de
, Estado de
b) Foro jurídico na Comarca de
c) Area de ação, para efeito de admissão de cooperados, abrangendo
(colocar
os nomes dos municípios ou o Estado de Sao Paulo ) ;
d) Prazo de duração indeterminado e ano social compreendido no período de 1 0 de
janeiro a 31 de dezembro.
Observação : Não se pode colocar a palavra limitada ou Ltda na denominação final
de qualquer tipo de Cooperativa. É decisão da Procuradoria da Junta Comercial do
Estado de São Paulo.
CAPITULO II- DOS OBJETIVOS SOCIAIS
Observação :
Art. 5° da Lei 5764R1 : "As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto
qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se lhes o direito
exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua
denominação.
Art.2° - A Cooperativa tem por objetivo principal proporcionar o exercício e o
aprimoramento da atividade profissional dos associados, com base na elaboração
reciproca.
Paragr. 1° Para a consecução de seus objetivos, de acordo com os recursos
disponíveis e prévia programação, a cooperativa poderá :
a) contratar serviços para seus associados em condições convenientes ;
b) propiciar apoio aos associados no que for necessário para melhor execução dos
serviços;
C) providenciar e organizar os serviços aproveitando a capacidade dos associados,
distribuindo-os sempre conforme suas aptidões e o interesse coletivo ;
d) promover assistência social e educacional aos associados e respectivos
familiares, utilizando-se o FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social,
e) realizar, em beneficio de seus associados , seguro de vida coletivo e de acidente
de trabalho ;
f) proporcionar, via convênios com sindicatos, universidades, cooperativas,
prefeituras e outros órgãos, benefícios previstos em fundos sociais da entidade ;
g) promover, mediante convênio com entidades especializadas, públicas ou
-
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privadas, o aprimoramento técnico profissional dos associados, tendo sempre em
vista a educação cooperativista.
Parágr. 2° - Nos contratos celebrados, a cooperativa representará os cooperados,
coletivamente, agindo como sua mandatária.
Paragr. 3° - Os cooperados executarão os serviços contratados pela cooperativa em
conformidade com este Estatuto e o Regimento Interno.
Observação : A Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores Autônomos das Vilas
de Porto Alegre Ltda - COOTRAVIPA, detalha no Estatuto, no capitulo referente aos
objetivos sociais, o que a cooperativa se propõe a cumprir no seu programa de agar,
especificamente nas seções de trabalho e de assistência social.
Socióloga, especialista em cooperativismo, técnica do Instituto de Cooperativismo e
Associativismo, delegada na Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado de
Sao Paulo, membro do Conselho da Organização das Cooperativas do Estado de
São Paulo e assistente da Presidência do CICOPA/AMÉRICAS-Comitê das
Cooperativas de Trabalho da Aliança Cooperativa Internacional.
Email:terezinha@uol.com.br
Art.3° - A Cooperativa poderá associar-se a outras cooperativas, Federações,
Confederações de cooperativas ou a outras sociedades, visando sempre a defesa
econômico-social, o desenvolvimento harmônico e a consecução plena dos objetivos
da cooperativa e do seu quadro social.
Observação: Em seu livro" Direito Cooperativo Tributário" o professor Reginaldo
Ferreira Lima, nos explica sobre as diferenças entre objeto e fins sociais da
sociedade" No que tange ao objeto das cooperativas, entendemos que este não se
confunde com os fins sociais da sociedade, que se restringe 5 prestação de serviços
aos associados. 0 objeto reporta-se sempre à atividade exercida pelos cooperados,
podendo ser de trabalho, de consumo, de crédito, que não se confunde com a
atuação da cooperativa, que se volta sempre para a organização e planejamento
das operações coletivas dos cooperados. A finalidade da sociedade cooperativa,
assim, será sempre a prestação de serviços aos associados, atuação pela qual não
possui lucro e nem receita. 0 objeto será determinado pela atuação das pessoas
que se associam e que executam os contratos firmados em nome da sociedade.
Difere, ai, dos outros tipos societários, eis que, enquanto as cooperativas agem em
nome de seus associados, nas demais os sócios agem em nome das sociedades".
CAPITULO Ill - DOS COOPERADOS
Observação : consultar artigos 29 a 37 da Lei 5764/71
Art. 4° - Poderão filiar-se 5 cooperativa trabalhadores que exerçam atividades
compatíveis na(s) área(s) de
( por ex. informática, medicina, construção civil,
produção de alimentos, produção de móveis, transportes, sendo que algumas
cooperativas descrevem as profissões: pintor, eletricista, mecânico, vigilante,
músicos, professores, artesãos, etc) e não pratiquem outras atividades que possam
prejudicar ou colidir com interesses da sociedade, e concordem com as disposições
deste Estatuto. Observação : Algumas cooperativas acrescentam o seguinte
parágrafo : "poderão ainda associar-se à cooperativa, trabalhadores não
capacitados tecnicamente, e neste caso, receberão treinamento através de cursos
de especialização promovidos pela cooperativa ".
Art. 5 0 - O número de cooperados será ilimitado quanto ao máximo, respeitada a
viabilidade técnica de prestação de serviços, e respeitado o interesse da
cooperativa, definido em assembléia geral, não podendo, ser inferior a 20 ( vinte)
pessoas físicas.

Parágr. 1° - Para cooperar-se, o candidato preencherá proposta de admissão
fornecida pela Cooperativa e deverá antes realizar cursos e/ou assistir palestras,
para que saiba quais são as características, direitos e obrigações de um cooperado
ao trabalhar numa sociedade cooperativa de trabalho. Observação : algumas

cooperativas dispõem que os interessados devam ser apresentados por um dos dois
sócios.
Parágr. 2° - Faz parte do processo de matrícula:
a) a inscrição do associado como contribuinte individual da Previdência Social e a
apresentação do carnê para o recolhimento de contribuições ao INSS, na condição
de trabalhador autônomo - ( Contribuinte Individual), uma vez que o trabalhador

associado A Cooperativa, que nessa qualidade presta serviços a terceiros é
considerado trabalhador autônomo;
b) apresentação do comprovante de pagamento do imposto sobre serviços de
qualquer natureza ( ISSQN) na condição de prestador de serviço;
Parágr. 3° - A subscrição de quotas-partes de Capital pelo associado e a assinatura
no Livro de Matricula complementarão a sua admissão na Cooperativa.
Parágr. 4 0 - Havendo contratos em andamento, o novo cooperado poderá ser
incluído e deve aderir a todas as cláusulas pré-estabelecidas , tomando ciência;
caso contrário, aguardará novo contrato, onde participará de todas as etapas do
contrato: orçamento, prazo de entrega, condições de trabalho entre outros.
Art.6° - Cumprindo o que dispõe o artigo anterior, o cooperado adquire todos os
direitos e assume as obrigações decorrentes da Lei, deste Estatuto Social e de
deliberações tomadas pela Cooperativa.
Parágr. Único -No ato de admissão, o cooperado firmará documento manifestando
concordância com as disposições estatutárias e com as normas internas da
cooperativa, comprometendo-se a não praticar atos que possam colidir com as
finalidades, interesses e objetivos da sociedade.
Art.7° - 0 cooperado tem o direito a:
a) Participar de todas as atividades que constituem objeto da cooperativa, inclusive
das discussões dos contratos e de sua execução, recebendo pelos serviços e com
ela operando na realização de atos cooperativos, em todos os seus setores e de
acordo com as normas aprovadas pela Assembléia Geral e o Regimento Interno;
b) Votar e ser votado para os cargos sociais, excetuando-se aqueles cooperados
admitidos após a convocação da Assembléia Geral ;
Observação : algumas cooperativas acrescentam o seguinte .... e os que não
operaram com a cooperativa sob qualquer forma durante o ano social que
antecedeu a realização da Assembléia Geral.
c) Solicitar esclarecimentos sobre as atividades da cooperativa, podendo consultar o
Balanço Patrimonial e os livros contábeis, verificar gastos e débitos, contratos e
demais documentos que entender necessários ;
d) Esclarecer quaisquer dúvidas junto A Diretoria, Contador, Advogados e demais
pessoas pertinentes ;
e) Exercer atividades fora da cooperativa, desde que não prejudique o trabalho
contratado com a sociedade.
f) Solicitar por escrito, informações sobre assuntos de qualquer natureza, devendo a
diretoria responder ponto a ponto , em 10 dias.
Art.8° - 0 Cooperado tem o dever de :
a) Executar as atividades que lhe forem atribuídas pela cooperativa, conforme as
normas aprovadas pela assembléia geral e que deverão fazer parte do Regimento
Interno;
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b) Subscrever e integralizar quotas partes do capital social, nos termos deste
Estatuto:
c) Contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem
estabelecidos;
d) Prestar 6 Cooperativa os esclarecimentos que lhe forem solicitados, sobre os
serviços executados em nome desta;
e) Cumprir as disposições da Lei do Estatuto do Regimento Interno, respeitar as
resoluções tomadas pela Diretoria e as deliberações das Assembléias Gerais ;
f) Zelar pelo patrimônio moral e material da cooperativa ;
g) Participar das perdas do exercício, na proporção das operações que houver
realizado com a cooperativa, se o Fundo de Reserva não for suficiente para cobrilas;
h) Comunicar à Diretoria , previamente e por escrito, a interrupção temporária das
suas atividades, indicando o motivo.
Art.9° - 0 Cooperado responde, subsidiariamente, pelas obrigações sociais
assumidas com terceiros, até o valor total das quotas-partes com que se
comprometeu para a constituição do capital social.
Parágr. Único - A responsabilidade do cooperado somente poderá ser invocada,
depois de judicialmente exigida a da cooperativa e perdura até quando forem
aprovadas, pela Assembléia Geral, as contas do exercício em que se deu a sua
retirada.
Art.10° - A responsabilidade do associado por compromisso da sociedade perante
terceiros, perdurará, para os eliminados, excluídos e demitidos até quando forem
aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento, sendo que os
direitos do cooperado falecido passam aos herdeiros, na forma da lei.
Parágr. Cinico - Em caso de falecimento de um dos sócios, ficará vedado aos
respectivos herdeiros ou sucessores o direito de suceder o sócio pré-morto, na
sociedade.
Art. 11 0 - A demissão do cooperado não poderá ser negada e dar-se-6 unicamente a
seu pedido, e será requerida ao Diretor-Presidente, sendo por este levada ao
conhecimento da Diretoria, em sua primeira reunião e averbada no Livro e/ou Ficha
de Matricula, mediante termo assinado pelo Diretor-Presidente.
Art. 12° - Será eliminado o associado que :
a) Exerça qualquer atividade considerada prejudicial à cooperativa ou conflite com
os seus objetivos:
b) Deixe de Cumprir dispositivos da lei, deste Estatuto Social e deliberações da
cooperativa;
C) Recuse sem justiticativa, prática de atos cooperativos ;
d) Cause danos morais e financeiros à cooperativa, ou desrespeite colegas de
trabalho e/ou tomadores de serviços.
Art. 13° - Os motivos que ocasionaram a eliminação devem constar de Termo, a ser
lavrado no Livro de Matriculas, assinado pelo Diretor Presidente.
Parágr. 1° - Cópia autêntica do Termo de Eliminação será remetida ao cooperado,
no prazo máximo de 30 ( trinta) dias, por processo que comprove as datas de
remessa e do recebimento.
Parágr. 2° - No prazo de 30 (Trinta) dias, contados a partir do recebimento da
notificação, o cooperado eliminado poderá interpor recurso, que terá efeito
suspensivo desde o momento em que for protocolado até a primeira Assembléia
Geral, quando será julgado.
Art.14° - Será excluído o cooperado por sua morte, incapacidade civil não suprida,
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por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na
Cooperativa, ou deixar de exercer, por vontade própria, na área de ação da
cooperativa, a atividade que lhe facultou cooperar-se.
Parágr. Único - No caso da hipótese de exclusão do associado por morte, o
pagamento dos valores referentes As quotas-partes do sócio pré-morto, aos seus
herdeiros ou sucessores, será realizada nos ditames previstos no artigo 20 deste
mesmo estatuto.
Art.15° - Compete a Cooperativa, para os efeitos de ingresso e permanência de
associados, identificar os agentes concorrentes ou contrários ao seu objetivo social.
CAPITULO IV - DO CAPITAL SOCIAL
Observação : consultar os artigos 24 a 27 da Lei 5764/71
Art.16° - O capital social 6 ilimitado quanto ao máximo, variando conforme o número
de quotas-partes subscritas, não podendo, entretanto ser inferior a R$
(este total é a soma do capital mínimo subscrito por 20 cooperados número mínimo exigido por lei).
Art.17° - 0 capital social é dividido em quotas-partes, no valor mínimo de R$
( o valor da quota-parte não poderá ser superior ao maior salário
mínimo vigente no pals, segundo o artigo 24 da atual lei cooperativista a de n°
5764/71).
Parágr. 1 0 - A quota-parte é indivisível, intransferível a não cooperados e não poderá
ser negociada, de modo algum, nem dada em garantia, e todo o seu movimento subscrição, integralização, transferência e restituição - será sempre escriturado no
Livro de Matricula e contabilizado em fichas próprias individuais.
Parágr. 2° - A quota-parte não pode ser objeto de penhor, mas seu valor realizado
pode ser base para um crédito na sociedade e corresponde como segunda garantia
pelas obrigações que o sócio contrair na cooperativa.
Parágr. 3° - A quota-parte, depois de integralizada, poderá ser transferida entre os
cooperados respeitando o limite máximo de 113( um terço) do total do capital social
subscrito da Cooperativa.
Art.18° - O cooperado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no mínimo
)
quotas-partes do capital social e, no máximo, tantas quantas cujo valor não exceda a
1/3 do total do capital social subscrito.
Art.19° - 0 Cooperado pode integralizar as quotas-partes de uma s6 vez, A vista, ou
em até (
) prestações mensais e consecutivas.
Art.20° - A restituição do capital e das sobras liquidas, em caso de demissão ou
exclusão, será sempre feita após a aprovação do Balanço Patrimonial, do ano social
em que o cooperado deixou de fazer parte da cooperativa.
Parágr. 1 0 - Ocorrendo demissão, eliminação ou exclusão de cooperados, em
número tal que a devolução do capital social possa afetar a estabilidade econômicofinanceira da cooperativa, esta poderá efetuá-la em prazo idêntico ao da
integralização.
Parágr. 2° - Ao capital social integralizado incidirão juros de até 12%(doze por cento)
ao ano, quando apuradas sobras no final do exercício, e desde que haja aprovação
nesse sentido pela assembléia geral ordinária.
Art. 21 - Ao capital social integralizado incidirão juros de até 12% ( doze por cento)
ao ano, quando apuradas sobras no final do exercício social, e desde que haja
aprovação nesse sentido pela assembléia geral ordinária. Observação : os juros
poderão ser de até 12% conforme art. 24 Inciso 3° da Lei 5764/71 e Resolução CNC
n° 18 de 13/12/80.
)

)

(
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CAPÍTULO V - DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Observação : consultar os artigos 38 a 46 da Lei 5764/71 Seção I - Da Assembléia
Geral
Art.22 - A Assembléia Geral dos associados é o &Tao supremo da sociedade e
dentro dos limites legais e estatutários tomará toda e qualquer decisão de interesse
da cooperativa , e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausente ou
discordantes.
Parágr. Único - As assembléias Gerais serão convocadas com antecedência minima
de 10(dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais
apropriados das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados,
publicados em jornal e comunicadas aos associados por meio de circulares.
Art.23 - Não havendo, no horário estabelecido, quorum de instalação, que é de 2/3
do número de associados em condições de voto, as Assembléias poderão ser
realizadas em segunda convocação, com metade mais 1 ( hum) do sócios ou em
terceira com no mínimo de dez sócios desde que conste do edital, sendo sempre
observado intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre uma e outra convocação.
Observação : A lei cooperativista no artigo 42 permite duas (2) formas de
representação :
1a quando o número de associados, nas cooperativas singulares, exceder a 3.000 (
três mil), pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados, nas
Assembléias Gerais, por delegados que tenham a qualidade de associados no gozo
de seus direitos e não exerçam cargos eletivos na sociedade
2) E se houver associados residindo a mais de 50km( cinqüenta quilômetros) da
sede e mesmo que tenha menos de 3.000(três mil) associados, a delegação é
formada nos moldes do explicado na primeira forma de representação. Quando não
forem delegados, os associados, integrantes de grupos seccionais, poderão
comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz e voto.
0 ESTATUTO determinará o número de delegados, a época e forma de sua escolha
por grupos seccionais de associados de igual número e o tempo de duração da
delegação.
Parágr. 1° -A convocação será feita pelo Diretor-Presidente, ou por qualquer dos
Órgãos de Administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida,
por 20%( vinte por cento) dos associados em pleno gozo dos seus direitos.
Parágr. 2° - No caso da convocação ser feita por associados, o edital será assinado,
no mínimo, pelos cinco primeiros signatários do documento que a solicitou. As
deliberações nas Assembléias serão tomadas por maioria de votos dos associados
presentes com direito de votar.
Parágr. 3 0 - Verificado o quorum, o Diretor-Presidente instalará a Assembléia,
promovendo eleição do coordenador e secretário para a direção dos trabalhos.
Pardgr.4° - Prescreve em quatro anos a ação para anular as decisões da
Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com
violação da lei e/ou do Estatuto, contando o prazo da data em que a assembléia
geral foi realizada.
Art.24 - Quando houver eleição para a Diretoria( ou Conselho de Administração) , a
Assembléia Geral será convocada com antecedência minima de 30 (trinta) dias,
conforme o artigo 59 deste estatuto, sendo observadas as mesmas exigências de
quorum do artigo 23.
Art.25° - É da competência das Assembléias Gerais a destituição dos membros dos
órgãos de administração ou de fiscalização ou de outros órgãos.
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Parágr. Único - Ocorrendo destituição ou situação que possa comprometer a
regularidade da administração e da fiscalização da Cooperativa, a Assembléia Geral
convocará novas eleições, que se realizarão no prazo de 30( trinta) dias, podendo
designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos.
Art.26° - Na Assembléia Geral, cada associado presente terá direito a somente um
voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes, conforme a lei
cooperativista, não sendo permitida a representação por meio de mandatário.
Observação :
0 professor Reginaldo Ferreira Lima( e-mail : reginaldo©necserv.com.br ) esclarece
que" as assembléias gerais não poderão se tornar permanentes,mesmo que não
esgotada as discussões e deliberações de sua ordem do dia. A Assembléia
permanente pressupõe um rito menos rígido para sua reconvocação, tanto no que
concerne ao prazo quanto a sua publicidade, exigindo, pois, permissão legal para
sua validade. Como vimos, a lei fixa prazos mínimos de convocação das
assembléias, bem como" quorum" rígido para sua instalação, proibindo com isso,
que outra conduta seja adotada". Com isso, conclui que, "construímos, diante disso
uma proibição legal de se convocar assembléias gerais de cooperativas fora do rito
regular, não se admitindo, pois, as denominadas assembléias permanentes. Caso
não se esgote a ordem do dia, ou que assuntos permaneçam pendentes de alguma
diligência, a assembléia deve ser encerrada, podendo ser deliberado, afinal, que
outra seja convocada para determinado fim em data previamente designada".
SEÇÃO - DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Art.27° - A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez
por ano, no decorrer dos 3(três) primeiros meses após o término do exercício social,
deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da Ordem do dia : I prestação de contas dos órgãos da Administração, compreendendo :
a) relatório da gestão ;
b) balanço geral ;
C) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas ;
d) plano das atividades da cooperativa para o exercício seguinte ;
e) parecer do conselho fiscal . II - destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios. III eleição e posse dos componentes da Diretoria( ou Conselho de Administração) e do
Conselho Fiscal. IV - fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de
presença dos membros da Diretoria ( ou Conselho Administrativo) e do Conselho
Fiscal. V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no
artigo 29 deste Estatuto.
Parágr. 1° - Os membros da Diretoria( ou Conselho de Administração)e de
fiscalização não poderão participar de votação das matérias-referidas no item I,
deste artigo
Parágr. 2° - A aprovação do Relatório, do Balanço e das outras peças da prestação
de contas desonera membros da Diretoria( ou do Conselho de Administração ) da
responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem
como a infração da Lei ou deste Estatuto.
SEÇÃO III - DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Art.28° - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-A sempre que necessário e
poderá deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da sociedade, desde que
mencionados no Edital de Convocação.

148

Art.29° - E da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar
sobre os seguintes assuntos :
a) reforma do estatuto ;
b) fusão, incorporação ou desmembramento;
C) mudança do objeto da sociedade ;
d) dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidante ;
e) contas do liquidante.
Parágr. Único - São necessários os votos de 213(dois terços) dos associados
presente, no momento da votação, para tornar válidas as deliberações de que trata
este artigo.
SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 30 0 - A
( colocar a sigla e o nome completo da cooperativa) será
administrada por uma Diretoria, composta por 3(três) membros, todos associados
com os títulos de Diretor-Presidente, Diretor-Administrativo e Diretor-Secretário,
eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de
(
) anos ( nunca superior
a 4 anos), sendo obrigatória ao término de cada período de mandato, a renovação
de, no minimo 1/3 ( um terço) dos seus componentes.
Parágr. Onico - Os membros da Diretoria não poderão ter entre si, nem com os
membros do Conselho Fiscal, laços de parentescos até o segundo grau, em linha
reta ou colateral, bem como afins e cônjuge.
Observação : Consultar a Lei 5764/71 Artigos 47 a 55 e a Resolução n° 12 de
23/4/74 do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, o qual dispõe que a
SOCIEDADE COOPERATIVA será administrada por um dos seguintes órgãos :
a) Diretoria,
b) Conselho de Administração, em que todos os componentes tenham funções de
direção e
c) Conselho de Administração constituído por uma Diretoria Executiva e por
membros vogais. 0 grupo deve estudar, discutir e escolher qual é a melhor
alternativa das três citadas para o bom funcionamento da futura cooperativa.
Observação : 10 grau = pai e filho 2''grau = avô, irmão, neto afins = sogro, genro,
padrasto enteado e cunhado
Observação : A Resolução do CNC, não obriga a renovação no caso da opção por
Diretoria. 0 professor Reginaldo Ferreira Lima ( reginaldo @necserv.com.br) dedica
(30) notas explicativas sobre esta seção IV em seu livro. Escreve que em qualquer
das alternativas não poderá, a seu ver, ocorrer a reeleição total. Textualmente"
interpretamos o dispositivo em questão, que a obrigação deve abranger os órgãos
da administração, qualquer que seja sua denominação estatutária. Até agora a
questão não foi submetida ao Judiciário".
Art.31° - A Diretoria rege-se pelas seguintes normas :
a) Reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que
necessário, por convocação do Diretor Presidente ou, ainda, por solicitação do
Conselho Fiscal ;
b) Delibera, validamente, com a presença da maioria dos votos dos presentes,
reservado ao Diretor-Presidente o exercício do voto de desempate;
c) As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas no Livro
de Atas das Reuniões da Diretoria, lidas, aprovadas e assinadas pelos membros da
Diretoria.
Art.32° - Nos impedimentos por prazos inferiores a 60 (sessenta) dias, o Diretor
Presidente será substituído pelo Diretor Administrativo e este pelo Diretor Secretário.
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Parágr. 1° - se ficarem vagas por mais de 60 ( sessenta) dias mais da metade dos
cargos da Diretoria, deverá o Diretor Presidente ou o membro restante, se a
presidência estiver vaga, convocar Assembléia Geral para o devido preenchimento.
Parágr. 2° - os substitutos exercerão os cargos somente até o final do mandato dos
seus sucessores.
Parágr. 3 0 - perderá o cargo automaticamente o membro da Diretoria que, durante o
ano, sem justificativa, faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas.
Art. 33° - Compete à Diretoria, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, atendidas
as decisões ou recomendações da Assembléia Geral, planejar e traçar as normas
para as operações e serviços e controlar os resultados.
Art. 34° - No desempenho de suas funções, entre outras, cabem-lhe as seguintes
atribuições:
a) Programar as operações e serviços, estabelecendo as qualidades, valores,
prazos, taxas e demais condições necessárias a sua efetivação;
b) Elaborar o Regimento Interno da Cooperativa, estabelecendo, normas para o seu
funcionamento, regras de relacionamento social e sanções ou penalidades a serem
aplicadas nos casos de violação ou abusos cometidos contra disposições da Lei,
Estatuto e do próprio Regimento Interno;
c) Deliberar sobre a admissão, eliminação ou exclusão de cooperados;
d) Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral;
e) Fixar as despesas de administração, em orçamento anual que indique a fonte de
recursos para coberturas;
f) Verificar mensalmente, no minim, o estado econômico-financeiro da cooperativa,
o desenvolvimento dos negócios e das atividades em geral, através de balancetes e
demonstrativos específicos;
g) Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios
necessários ao atendimento das operações e serviços;
h) Determinar a taxa destinada a cobrir as despesas dos serviços da Cooperativa;
i) Contratar profissionais fora do quadro social, sempre que se fizer necessário e
fixar valores de honorários e demais normas;
j) Contratar, se necessário os serviços de auditoria, conforme a Lei Cooperativista;
k) Contratar, sempre que julgar conveniente, o assessoramento de técnico para
auxiliá-la no esclarecimento de assuntos a decidir, podendo determinar que seja
apresentado, previamente, projeto ou parecer sobre questões especificas;
I) Indicar o banco ou bancos onde devem der feitos os depósitos do numerário
disponível, bem como fixar o limite máximo de saldo que poderá ser mantido em
caixa;
m) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, com expressa autorização da
Assembléia Geral;
n) Contrair obrigações, transigir, adquirir bens móveis, ceder direitos e constituir
mandatários;
o) Participar de seminários, cursos, eventos, representando a sociedade, ou
designar alguém;
p) Viajar para tratar de assuntos de interesse da Cooperativa ou designar alguém
para tanto.
Parágr. Único: A competência dos membros da Diretoria será explicitada no
Regimento Interno desse órgão.
Art. 35° - A Diretoria poderá criar, ainda, Comissões Especiais, transitórias ou não,
observadas as regras estabelecidas neste Estatuto, para estudar, planejar e
coordenar a solução de questões especificas.
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Art. 36° - Os membros da Diretoria não são pessoalmente responsáveis pelos
compromissos que assumirem em nome da sociedade Cooperativa, mas,
responderão solidariamente pelos seus atos, se procederem de forma culposa.
Art. 37° - Ao Diretor Presidente, cabem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) Supervisionar as atividades da Cooperativa, através de contatos assíduos com os
outros diretores;
b) Assinar cheques em conjunto com o Diretor Administrativo ou Diretor Secretário;
C) Assinar contratos e demais documentos constitutivos de obrigações, em conjunto
com os outros diretores;
d) Convocar e presidir a Assembléia Geral e as reuniões da Diretoria;
e) Apresentar A Assembléia Geral o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o
Demonstrativo de Sobras Apuradas ou das Perdas Decorrentes das Insuficiências
das Atribuições para a cobertura das despesas da sociedade, e o Parecer do
Conselho Fiscal, bem como os Planos de Trabalho para o ano entrante;
f) Representar a Cooperativa em juizo ou fora dele, ou nomear qualquer um dos
sócios para fazê-lo;
g) Participar de licitações, representando os associados, nos limites deste Estatuto e
do Regimento Interno, e firmar contratos com empresas privadas, podendo consultar
os associados interessados no trabalho;
h) Fazer pesquisas de preços, buscando melhores condições de trabalho e novos
contratos; apresentando-os aos cooperados;
i) Representar a Cooperativa, nas Assembléias Gerais da Federação de
Cooperativas a que for filiada, como Delegado Efetivo.
Art. 38° - Ao Diretor Administrativo, cabem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) Auxiliar o Diretor Presidente, interessando-se, permanentemente, pelo seu
trabalho;
b) Substituir o Diretor Presidente, nos seus impedimentos até 60 dias;
c) Assinar cheques em conjunto com os outros Diretores;
d) Assinar documentos constitutivos de obrigações, em conjunto com os outros
Diretores;
e) Representar a Cooperativa nas Assembléias de Federações como 1° Delegado
Suplente, nos impedimentos do Delegado Efetivo;
f) Superintender todos os serviços da Cooperativa e associados a estes
subordinados;
g) Responsabilizar-se pela arrecadação das receitas e pagamento das despesas da
Cooperativa devidamente autorizadas, bem como pelo numerário em caixa, títulos e
documentos relativos a negócios;
Art. 39° - Ao Diretor Secretário, cabem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) Secretariar e lavrar as atas das reuniões da Diretoria e das Assembléias Gerais,
responsabilizando-se pelos livros, documentos e arquivos referentes;
b) Assinar com os demais diretores, cheques, contratos e outros documentos
constitutivos de obrigações.
c) Supervisionar a documentação fiscal e financeira;
d) Auxiliar nas licitações.
Sessão V - Do Conselho Fiscal Observação: consultar art. 56 da Lei 5764/71.
Art. 40° - 0 Conselho Fiscal será formado por 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, quaisquer destes para substituir quaisquer daqueles, todos cooperados,
eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a
reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos seus componentes.
Parágr. Único - Os membros do Conselho Fiscal não poderão ter, entre si, nem com
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os membros do Conselho de Administração, lagos de parentesco até o 2° (segundo)
grau, em linha reta ou colateral, bem como afins e cônjuge.
Art. 41 0 - 0 Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que necessário, com a participação de, no mínimo 3
(três) de seus membros, sejam efetivos ou suplentes.
Parágr. 1° - Em sua primeira reunião, depois de eleitos, serão escolhidos, entre os
seus membros efetivos, um Coordenador, incumbido de convocar e presidir as
reuniões e um Secretário.
Parágr. 2° - As reuniões poderão ser convocadas, ainda, por qualquer dos seus
membros, por solicitação da Assembléia Geral ou da Diretoria (ou Conselho de
Administração).
Parágr. 3 0 - Na ausência do Coordenador, os trabalhos serão dirigidos por
conselheiro fiscal escolhido na ocasião.
Parágr. 4° - 0 membro do Conselho Fiscal que, sem justificativa, faltar a 3 (três)
reuniões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, perderá o cargo automaticamente.
Art. 42° - Ocorrendo mais de 2 (duas) vagas no Conselho Fiscal, será convocada
Assembléia Geral para preenchimento dos cargos, no prazo mínimo de 30 (trinta)
dias.
Art. 43° - Ao Conselho Fiscal compete exercer assídua fiscalização sobre as
operações, atividades e serviços da cooperativa, cabendo-lhe, as seguintes
atribuições:
a) Conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, verificando,
também, se o mesmo está dentro do limite estabelecido pela Diretoria (ou Conselho
de Administração);
b) Verificar se os extratos das contas bancárias conferem com a escrituração
contábil;
c) Examinar se os montantes das despesas e inversões realizadas estão de
conformidade com os pianos, orçamentos e decisões da Diretoria (ou Conselho de
Administração);
d)Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem em
volume, quantidade, qualidade e valor, As previsões feitas e às conveniências
econômico-financeiras da cooperativa;
e) Examinar se a Diretoria (ou Conselho de Administração) reúne-se de acordo com
o determinado no Estatuto Social e se existem cargos vagos;
f) Averiguar se existem reclamações de cooperados quanto aos serviços prestados;
g) Verificar se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os
compromissos são atendidos com pontualidade;
h) Averiguar se existem problemas com empregados e profissionais a serviço da
cooperativa;
I) Apurar se existem exigências ou deveres a cumprir junto As autoridades fiscais,
trabalhistas e providenciarias;
j) Averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estão corretos, e se
os inventários periódicos ou anuais, são feitos com observância das regras próprias;
k) Estudar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanço e o relatório
anual da Diretoria (ou Conselho de Administração) emitindo parecer sobre estes
Assembléia Geral;
I) Informar a Diretoria (ou Conselho de Administração) sobre as conclusões dos seus
trabalhos, denunciando as irregularidades constatadas e convocando a Assembléia
Geral se ocorrerem motivos graves e urgentes.
Parágr. (Inico - O Conselho Fiscal poderá contratar serviços de auditoria ou de
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técnicos especiazados, para exames dos livros de contabilidade e de documentos,
nos termos da lei cooperativista, submetendo previamente seus custos à Diretoria.
Art. 44° - Os serviços de contabilidade da cooperativa, deverão ser organizados
segundo as normas gerais da contabilidade cooperativa.
CAPITULO VI- DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Observação: Consultar artigos 63 a 78 da Lei n.° 5764/71.
Art.45° - A cooperativa dissolver-se-6 de pleno direito:
a) Quando assim for deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária, desde que os
cooperados, totalizando o número mínimo exigido por lei, não se disponham a
assegurar a sua continuidade;
b) Devido a alteração de sua forma jurídica;
C) Pela redução do número mínimo de cooperados ou do capital social mínimo se,
até a Assembléia Geral subsequente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis)
meses, eles não forem restabelecidos;
Art.46'' - Quando a dissolução da cooperativa não for promovida voluntariamente,
nas hipóteses previstas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada
judicialmente, a pedido de qualquer cooperado, nos moldes da lei.
CAPITULO VII- DOS FUNDOS, DO BALANÇO, DAS DESPESAS, DAS SOBRAS E
PERDAS
Observação: A Lei 5764/71 (art.28) diz que para o Fundo de Reserva pelo menos
10% e para o FATES, pelo menos 5%. Os artigos 80e 81 da Lei 5764 tratam das
distribuições de despesas e o art. 89 dos prejuízos.
Art.47° - A Cooperativa constituirá:
I - 0 fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de
suas atividades, constituído de ...% (... por cento) das Sobras Liquidas do exercício;
II - 0 fundo Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) destinado
prestação de assistência aos associados, seus familiares e aos empregados da
Cooperativa, constituído de ...% (... por cento) das Sobras Liquidas apuradas no
exercício.
Parágr. 1° - Os serviços de assistência técnica, educacional e social, atendidos pelo
respectivo Fundo, poderão ser executados mediante convênios.
Parágr. 2° - A assembléia Geral poderá criar outros fundos sociais, divisíveis ou não,
dispondo sobre o modo de formação, gestão e extinção, tais como:
a) o Fundo de Poupança Compulsória - FPC, constituído de 8% (oito por cento) da
retirada mensal do associado (antecipação de sobras) e será devolvido ao mesmo
por ocasião da perda de sua qualidade associativa, na proporção de sua respectiva
participação;
b) o Fundo de Descanso Anual - FDA, constituído de 8,3% do pró labore mensal do
associado, se destinará a garantir ao mesmo ajuda financeira para o seu descanso
anual e,
C) o Fundo de Sobras Extras - FSE, constituído de 8,3% do pró labore mensal do
associado, se destinará ao mesmo no mês subsequente à aprovação de contas do
exercício social, na proporção de sua respectiva participação: estes três fundos
serão depois de contabilizados separadamente, depositados em contas bancárias
especificas, sendo movimentadas pela administração da cooperativa e por uma
comissão de dois associados, eleita em Assembléia Geral exclusivamente para esta
função, e também poderá ser criado o Fundo Complementar de Assistência 6 Saúde
- FCAS, destinado a suprir eventuais emergências de saúde, de natureza divisível,
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constituído de 20 % ( vinte por cento) das sobras do exercício, cuja utilização será
regulamentada por resolução a ser aprovada pela Assembléia Geral e o Fundo de
Responsabilidade Previdenciária - FRP, constituído de 15% do total das
importâncias distribuídas aos associados da Cooperativa, mensalmente apurado que
se destinará à contribuição da seguridade social.
Observação : Os fundos descritos no inciso 2° deste artigo foram propostos pelo
Professor Virgílio Perius. Portanto, a Cooperativa de Trabalho não desampara o
trabalhador cooperado. Ela pode prover fundos que substituem as obrigações
trabalhistas e outros que possam trazer bem estar aos seus associados. Os
trabalhadores cooperados podem conceder-se quaisquer benefícios, já que são
proprietários da Empresa Cooperativa.
Art. 48 ° - Além da taxa de ....% ( ... por cento ) das Sobras Liquidas apuradas no
Balanço do exercício, revertem em favor do Fundo de Reserva ou Reserva Legal :
I - os créditos não reclamados, decorridos 5 (cinco) anos ;
II - os auxílios e doações sem destinagão especial.
Art. 49 - O Balanço Geral, incluído o confronto de receitas e despesas, será
levantado no dia 31 de dezembro de cada ano.
Parágr. Único - Os resultados serão apurados separadamente, segundo à natureza
das operações e/ou serviços.
Art. 50° - As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados, mediante
rateio, na proporção direta do uso dos serviços.
Pal-4r. 1° - As despesas administrativas serão rateadas em partes iguais entre
todos os associados, quer tenham ou não utilizado os serviços da Cooperativa
durante o exercício.
Parágr. 2° - Para os efeitos do disposto neste artigo, as despesas serão levantadas
separadamente.
Observação : Reginaldo F. Lima em seu Livro "Direito Cooperativo Tributário", p.173
e 174, comenta que "a norma deste art.50, está em harmonia com a norma que
promana do inciso VII , do art. 4° , da Lei, que as cooperativas não tem receitas e
também não tem despesa. Não se trata de mera inexistência de lucro, mas
inexistência de receita e despesa, uma vez que a primeira é destinada aos sócios e
a Segunda é suportada por estes. Ambas proporcionalmente à atividade de cada
um. As cooperativas só terão receita e despesa quando realizarem atos com não
cooperados,.... Os incisos I e II do parágrafo único do art. 80 permite que as
cooperativas classifiquem a despesas em dois tipos : gerais e especificas.... A
distribuição da despesa na forma da Lei é uma das características fundamentais das
cooperativas, servindo a regra para demonstrar o caráter instrumental da sociedade
e a não incidência de tributos sobre os fatos decorrentes de sua atuação."Na p. 63,
complementa : "parece-nos que a peculiaridade da cooperativa não é a ausência de
lucro, mas a inexistência de receita como pessoa jurídica, o que realmente repercute
na questão tributária, em face de ser uma sociedade de prestação de serviços(
exclusivamente aos sócios). Assim, cientificamente, qualquer que seja o seu ramo e
o objeto de aglutinação de seus cooperados, as cooperativas:
a) se restringem a prestar serviços,
b) não possuem resultados ; e
C) não tem receita operacional ".
Art. 51° - As Sobras Liquidas apuradas no exercício , depois de deduzidas as taxas
para os fundos indivisíveis, serão rateadas entre os associados, em partes
diretamente proporcionais As operações realizadas com a cooperativa no período,
salvo deliberação diversa da Assembléia Geral.
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Art.52° - Os prejuízos de cada exercício, apurados em balanço, serão cobertos com
o saldo do Fundo de Reserva e demais Reservas que possam ser utilizadas para tal
fim. Parágr. Único - Quando os Fundos ou Reservas forem insuficientes para cobrir
prejuízos operacionais referidos neste artigo, esses serão rateados entre os
associados, na razão direta das operações realizadas com a Cooperativa.
Art. 53° - Além dos previstos neste Estatuto, a Cooperativa, através da Assembléia
Geral poderá criar outros fundos inclusive rotativos, com recursos destinados a fins
específicos, sempre fixando o modo de formação , aplicação e liquidação.
CAPÍTULO VIII- DOS LIVROS
Observação : Consultar os artigos 22 e 23 da Lei 576471
Art. 54 0 - A cooperativa deverá, além de outros, ter os seguintes livros :
a) Com termos de abertura e encerramento, subscritos pelo Diretor Presidente: 0
Matricula ; 0 Presença dos Cooperados As Assembléias Gerais ; 0 Atas das
Assembléias Gerais ; 0 Atas das Reuniões da Diretoria ( ou Conselho de
Administração) ; 0 Atas das Reuniões do Conselho Fiscal ; 0 Registro de Inscrição
de Chapas
b) Autenticados pela Autoridade Competente ; 0 Livros Fiscais ; 0 Livros Contábeis ;
Parágr. Único - E facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas.
Art. 55° - No Livro de Matricula, os cooperados serão inscritos por ordem cronológica
de admissão, dele constando :
a) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência ;
b) A data de admissão e, quando for o caso , de sua demissão a pedido, eliminação
ou exclusão ;
c) Conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.
Art. 56° - As eleições para os cargos da Diretoria ( ou Conselho de Administração) e
Conselho Fiscal realizam-se em Assembléia Geral.
Parágr. Onico - Será instituída a Comissão Eleitoral, composta de dois membros do
Conselho Fiscal, indicados pela própria Diretoria ( ou Conselho de Administração),
desde que não participem das chapas concerrente, com o objetivo de verificar se
estão sendo cumpridas todas as disposições deste capitulo.
Art.57° - A votação é direta e o voto é secreto, podendo em caso de inscrição de
uma única chapa, optar pelo sistema de aclamação conforme a decisão da
Assembléia.
Art.58° - Somente poderão concorrer As eleições candidatos que integram chapa
completa.
Parágr. Onico - A chapa inscrita para a Diretoria ( ou Conselho de Administração)
deverá ser diversa da inscrita para o Conselho Fiscal, e poderão ser realizadas
votações distintas.
Art.59° - O Edital de convocação e as circulares aos associados, para a Assembléia
Geral em que se realizará a eleição para a Diretoria ( ou Conselho de
Administração), serão publicados e expedidos com antecedência minima de 30
(trinta) dias da realização da Assembléia.
Art.60° - A inscrição das chapas concorrentes à Diretoria ( ou Conselho de
Administração ) far-se-A no período compreendido entre a data da publicação do
Edital de convocação para a respectiva Assembléia Geral até 5 (cinco) dias antes da
sua realização.
Parágr. Único - 0 prazo mínimo para a inscrição das chapas concorrentes ao
Conselho Fiscal, quando não ocorrer eleição da Diretoria ( ou Conselho de
Administração) , será de até 5 ( cinco) dias antes da realização da respectiva
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Assembléia Geral Ordinária.
Art.61° - A inscrição das chapas para a Diretoria ( ou Conselho de Administração) e
Conselho Fiscal realizar-se-A na sede da Cooperativa, nos prazos estabelecidos, em
dias úteis, no horário comercial, devendo ser utilizado, para tal fim, o Livro de
Registro de Inscrição de Chapas.
Art.62° - As chapas concorrentes aos cargos da Diretoria ( ou Conselho de
Administração) e do Conselho Fiscal, além de sua denominação, deverão apresentar
I) Relação nominal dos concorrentes com os respectivos número de inscrição
constante do Livro de Matrícula;
II) A indicação de dois fiscais, para acompanhar a votação e apuração, os quais
estarão impedidos de concorrer a cargos na respectiva eleição;
Ill) Autorização por escrito de cada candidato para a sua inscrição.
Parágr. Único - Os candidato individualmente deverão apresentar, para fim de
registro da chapa que integram, os seguintes documentos :
a) declaração de bens ;
b) declaração de elegibilidade, art.51 " caput " da Lei 5764/71 ;
c) declaração de não estarem incursos no disposto no parágrafo único do art.51 e
parágrafo 1 0 do art 56 da Lei n° 5.764/71
d) certidão do cartório de protesto onde tenha residido nos últimos 5 ( cinco ) anos.
Art.63° - Formalizado o registro, não será admitida a substituição do candidato, salvo
em caso de morte ou invalidez comprovada até o momento da instalação da
Assembléia Geral, sendo que o candidato substituído deverá apresentar as
declarações das alíneas II e Ill do artigo anterior para poder concorrer.
CAPITULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art.64° - Os mandatos dos membros da Diretoria ( ou Conselho de Administração) e
Conselho Fiscal, perduram até a data da realização da Assembléia Geral Ordinária
que corresponda ao exercício social em que tais mandatos se findam.
Art. 65 ° - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria ( ou Conselho de
Administração) " ad referendum" da assembléia geral, observando-se os dispositivos
legais e de acordo com os princípios doutrinários. Secretário(a) (da Assembléia de
Constituição) Diretor(a) Presidente(a) Advogado OAB n°
Observações :
a) seguem-se os nomes e as assinaturas de todos os sócios fundadores
b) O (A) Diretor(a) - Presidente (a), o Advogado e os cooperados devem rubricar
todas as folhas do estatuto, nas três vias que irão para registro na Junta Comercial.
Rubricar no lado direito e inferior.
Texto recomendado pela SERT - Secretaria do Emprego e Relações do
Trabalho do Estado de São Paulo.

