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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DIRLEG FL.

Connissäo de Legislacâo e Justica
Parecer de redacao final sobre o Projeto de Lei n° 1.009/10

RelatOrio

0 Projeto de Lei n o 1.009/10, que "Dispoe sobre a Politica Municipal de Fomento

Economia Popular Solidaria, cria o Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria e o

Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria no Municipio de Belo Horizonte, e da outras

providancias", de autoria dos Vereadores Adriano Ventura e Iran Barbosa, foi aprovado pelo

Plenario e retorna a esta Comissao para elaboracao da redagao final.

Fundamentacäo

Foram promovidas adequacties as normas gramaticais, a tecnica legislativa e ao

padrao de formatacao deste Legislativo. Entre essas, cabe destacar:

a reformulacäo do texto dos incisos do art. 10 do Projeto segundo criterios

estritamente gramaticais e de tecnica legislativa, para conferir a esses dispositivos a coerancia

e a clareza necessarias;

o reposicionamento dos incisos I, II, Ill e IV do art. 25 como "§ 1°, § 2°, § 3° e § 40",

respectivamente, visto que, segundo os criterios de legislativa, o texto de cada urn desses

dispositivos tern caracteristicas prOprias de paragrafo;

no art. 15, inciso I, a substituicao da referancia apresentada no inciso I - "sobretudo

junto aos beneficiarios tratados na Seca° II do Capitulo desta Lei" - pela referéncia "sobretudo

junto aos beneficiarios a que se refere o art. 9° desta Lei" -, para sanar equivoco configurado

no texto original do Projeto e preservar a coerência do dispositivo;

no inciso II do art. 17, a retificacao da ordem alfabetica adotada originalmente para a

configuracao das alineas, substituindo-se a letra "I" pela letra "k" para estabelecer conformidade

corn as regras do Novo Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa;

nos artigos 25, 27 e 28, a retificacao ou a complementacao do nome do Fundo

Municipal de Economia Popular Solidaria, nos termos em que esse Fundo e tratado na maioria

dos dispositivos do Capitulo II, inclusive nos titulos das secOes desse Capitulo;

a supressao do texto do art. 42, que trata, genericamente, da revogagão das

"disposigOes em contrario", o que, segundo a tecnica legislativa contemporanea, e incorreto.
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Cabe observar que, ate a edicao da Lei Complementar Federal n o 95, de 26 de fevereiro de

1998, a clausula de revogagäo podia ser especifica ou geral (a revogacao é especifica quando

precisa a lei ou as leis, ou parte de uma lei que fica revogada). Desde entao, no entanto,
admite-se somente a clausula de revogagão especifica. A mencionada lei complementar assim
prescreve:

Art. 9° - A clausula de revogacao devera enumerar,
expressamente, as leis ou disposigbes legais revogadas.
(Nova redagao dada pela Lei Complementar n° 107, de 26/4/01)

E oportuno registrar tambern o art. 3° da Lei Complementar n° 78, de 9 de julho de

2004, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que assim dispOe:

Art. 3° - (...)
III - a clausula de revogacao s6 sera usada para indicar
revogagäo expressa de lei ou dispositivo determinado.

o reposicionamento do art. 43 como "Art. 42", em decorrencia da supressao
promovida;

a retificagao e atualizacao de nomes das secretaries municipais citadas no Projeto,

para estabelecer conformidade corn a terminologia adotada pela legislagao vigente;

no art. 26, a supressao da segunda parte do texto do dispositivo - na qual se

nomeiam os Orgaos responsaveis pela administragao e supervisäo do fundo de Economia
Popular Solidaria para evitar repeticao desnecessaria, visto que o conteOdo dessa parte é
apresentado tambem, em termos identicos, no art. 29 deste Projeto;

o reordenamento sintatico de dispositivos (ex.: §1° do art. 31), para conferir ao texto
maior concisao e clareza.

Tais adequagOes nao implicam prejuizo ao conteOdo aprovado ou aos seus efeitos.

Conciusao

Feitas essas consideragOes, submeto a apreciacäo desta Comissao a proposta de
redacao final do Projeto de Lei n° 1.009/10.
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PROJETO DE LEI N° 1.009/10

Dispbe sobre a Politica Municipal de
Fomento a Economia Popular Solidaria, cria
o Conselho Municipal de Economia Popular
Solidaria e o Fundo Municipal de Economia
Popular Solidaria no Municipio de Belo
Horizonte, e da outras providèncias.

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:

TITULO I
DA POLITICA MUNICIPAL DE FOMENTO A ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

CAPITULO I
DO INCENTIVO A ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

Art. 1° - Fica instituido o Programa Municipal de Fomento a Economia Popular
Solidaria.

Paragrafo imico - As diretrizes, principios e objetivos fundamentais da Politica
Municipal de Fomento a Economia Popular Solidaria se integram as estrategias
gerais de desenvolvimento sustentavel e aos investimentos sociais que tem por
finalidade a implementagäo de politicas que visem a promogao de atividades
econOrnicas autogestionarias, ao incentivo aos empreendimentos econOrnicos
solidarios, bem como a criacao de novos grupos e sua integragao a redes
associativistas e cooperativistas de produgao, comercializagao e consumo de bens e
servigos.

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Politicas Sociais - SMPS - estabelecera
procedimentos para implementagao, controle, acompanhamento, monitoramento e
avaliacäo desta Lei.

Art. 3° - 0 Poder PiAblico podera contar com a cooperacäo e o apoio de
universidades e demais entidades de ensino, bem como de outras instituigOes
governamentais ou nao governamentais ligadas as areas de educagao popular
gratuita e de economia popular solidaria, para implementagao da Politica de
Fomento a Economia Popular Solidaria.

Art. 4°- A Secretaria Municipal de Politicas Sociais subsidiar y a criagao do
Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria, do Centro PCiblico de Economia
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Popular Solidaria, e incentivara a formacao de Centros de Cornërcio Justo e
Solidario, fornecendo, quando disponivel, a infraestrutura necessaria ao seu pleno
funcionamento, podendo, para isso, celebrar termos de cooperacao tècnica corn
incubadoras universitarias de empreendimentos econ6micos solidarios, destinados
implantacao das aches previstas nesta Lei.

CAPITULO II
DOS PRINCIPIOS E OBJETIVOS FUNDAMENTALS

Art. 5° - A Politica de Fomento a Economia Popular Solidaria do Municipio de
Belo Horizonte sera regida pelos principios e regras previstos nesta Lei,
considerando o conjunto de aches pOblicas voltadas, prioritariamente, para a
populacao trabalhadora de baixa renda e destinadas a auxiliar a criacao, o
desenvolvimento, a consolidagao, a sustentabilidade e a expansäo de
empreendimentos econ6micos solidarios, redes e outras formas de integracao e
cooperagao entre eles.

Art. 6° - A Politica de Fomento a Economia Popular Solidaria sera
estabelecida e se desenvolvera mediante iniciativas que se constituirao de
empreendimentos econOrnicos solidarios voltados para produgäo de bens, prestacao
de servicos, consumo, comercializagão, realizacao de operaches de crèclito e outras
atividades econômicas, baseando-se na gestao democratica, na cooperacao, na
solidariedade, na autogestao, e garantindo a partilha equitativa das riquezas
produzidas entre seus membros participantes.

Art. 7° - Sao considerados principios da Politica de Fomento a Economia
Popular Solidaria:

I - o bem-estar e a justica social;

II - a primazia do trabalho, corn o controle do processo produtivo pelos
trabalhadores;

III - a valorizacäo da autogestão, da cooperacão e da solidariedade;

IV - o desenvolvimento sustentavel;

V - o comèrcio justo;

VI - o consumo etico.

G:\REDACAO1Redacao-revisada120101PL1009.doc



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DIRLEG FL.

Art. 8° - Säo considerados objetivos da Politica de Fomento a Economia
Popular e Solidaria:

I - contribuir para a erradicacäo da pobreza e da marginalizacào, reduzindo as
desigualdades sociais no Municipio de Belo Horizonte;

II - contribuir para o acesso dos cidadãos ao trabalho e a renda como
condicào essencial para a inclusào e mobilidade sociais e para a melhoria da
qualidade de vida;

III - gerar novas oportunidades de trabalho, de geragäo e distribuicäo de
renda e major democratizagäo da gestào do trabalho;

IV - promover e difundir os conceitos de associativismo, solidariedade,
autogestao e desenvolvimento local sustentavel, alèm de valorizagão das pessoas,
do trabalho e do territOrio;

V - fomentar o desenvolvimento de novos modelos socioprodutivos coletivos e
autogestionarios, bem como a sua consolida0o, estimulando, inclusive, o
desenvolvimento de tecnologias adequadas a esses modelos;

VI - incentivar e apoiar a criacáo, o desenvolvimento, a consolidag5o, a
sustentabilidade e a expansäo de empreendimentos econômicos solidarios,
organizados em cooperativas ou sob outras formas associativas compativeis com os
criterios fixados nesta Lei;

VII - estimular a producäo e o consumo de bens e servicos oferecidos pelo
setor da Economia Popular e Solidaria e incentivar sua participacäo em licitacOes
pUblicas municipais;

VIII - fomentar a criacao de redes de empreendimentos econOrnicos solidarios
e de grupos sociais produtivos, assim como fortalecer as relagbes de intercambio e
de cooperacão entre esses e os demais atores econOrnicos e sociais, nos âmbitos
regional, nacional e transnacional;

IX - promover a intersetorialidade e a integracäo de acoes do Poder POblico
Municipal que possam contribuir para a difusäo dos principios e objetivos
estabelecidos nesta Lei;
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X - criar e dar efetividade a mecanismos institucionais que facilitem sua
implementagäro;

XI - criar e consolidar uma cultura empreendedora, baseada nos valores da
Economia Popular Solidaria;

XII - educar, formar e capacitar tecnicamente as trabalhadores e
trabalhadores dos empreendimentos da Economia Popular Solidaria, mediante
parcerias firmadas corn instituicOes afins;

XIII - articular os empreendimentos corn o mercado e tornar suas atividades
autossustentàveis;

XIV - articular Municipios, Estados e Uni5o, em conformidade corn a
legislacào vigente.

CAPITULO III
DO FOMENTO A EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS

Art. 9° - Para os efeitos da PoUtica Municipal de Fomento a Economia Popular
SolidAria, serão considerados empreendimentos econOrnicos solidarios aqueles
organizados sob a forma de cooperativas, associagOes, grupos comunitbrios para a
geracäo de trabalho e renda, empresas autogestionArias equitativas (em que a
massa falida tenha sido assumida pelos trabalhadores) e redes populares solidarias,
que possuam as seguintes caracteristicas:

I - serem organizacbes econOmicas coletivas e suprafamiliares permanentes,
compostas de trabalhadores urbanos ou rurais;

II - serem os membros do empreendimento proprietânos do patrimOnio, caso
exista;

III - serem empreendimentos organizados sob a forma de autogestào,
garantindo a administragäo coletiva e soberana de suas atividades e da destinacão
de seus resultados liquidos a todos os seus membros;

IV - possuirem adesäo Iivre e voluntaria de seus membros;

V - estabelecerem condicOes de trabalho saudaveis e seguras;
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VI - desenvolverem suas atividades de forma condizente corn a preservacào
do meio ambiente;

VII - respeitarem a nao utilizagäo de mao de obra infantil em obediéncia ao
Estatuto da Crianga e Adolescente;

VIII - terem como principios a organizagäo coletiva da produgäo,
comercializagáo e prestagäo de servigos.

Art. 10 - Para efeitos da Politica Municipal de Fomento a Economia Popular
Solidaria, devem ser considerados como principios norteadores de urn
empreendimento econOmico solidario:

I - o desenvolvimento de suas atividades em cooperagào corn outros grupos e
empreendimentos da mesma natureza;

II - a insergào comunitaria, a busca da insergào comunitaria, corn a adogào de
praticas democraticas e de cidadania;

III - a pratica de precos justos, sem maximizacào de lucros nem busca de
acumulagäo de capital;

IV - o respeito a protegao do meio ambiente e de todas as formas de vida;

V - o respeito a equidade de gènero e raga;

VI - a pratica da produgão, da comercializagäo e da prestagäo de servigo de
forma coletiva;

VII - o exercicio e a demonstracão de transparencia e a justa distribuigào dos
resultados;

VIII - o estimulo a participacào dos integrantes na formagäo do capital social
do empreendimento.

§ 1° - Os empreendimentos de Economia Popular Solidaria trabalharäo
prioritariamente em redes solidarias, abrangendo a cadeia produtiva desde a
producäo de insumos ate a comercializagäo final dos produtos.
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Art. 11 - Para os fins desta Lei, consideram-se prioritariamente as iniciativas
que beneficiem:

I - individuos e/ou grupo de individuos que vivam em situagáo de
vulnerabilidade social;

II - individuos ou familias cadastradas ou inseridas em programas de Inclusão
Social e geragâo de renda (urbanas, rurais e quilombolas) no Municipio de Belo
Horizonte ou de outros Orgäos governamentais municipais, estaduais ou federais;

III - cidadäos que desejem organizar-se em empreendimentos populares e
solidarios e/ou consolidar aqueles já constituidos.

Par6grafo (mica - Em qualquer caso, os interessados deverao ser residentes,
domiciliados ou sediados no Municipio de Belo Horizonte e, quando selecionados,
deveräo firmar Termo de Compromisso e Responsabilidade, declarando estarem
cientes e de acordo corn as diretrizes, corn os principios fundamentais e corn os
objetivos da Politica Municipal de Foment() a Economia Popular Solid6ria.

Art. 12 - Para os efeitos desta Lei, näo seräo considerados empreendimentos
econOrnicos solid6rios aqueles cujo objeto social seja a intermediacäo de mao de
obra ou qualquer outro cuja gestáo e resultados nào sejam compartilhados entre
todos os seus membros.

CAPITULO IV
DA EXECUCAO E IMPLEMENTACAO

Seca() I
Dos Instrumentos

Art. 13 - A implementacäo da Politica Municipal de Fomento a Economia
Popular Solidaria promovera instrumentos voltados para o fortalecimento e a
sustentabilidade dos empreendimentos econOmicos solidarios, corn prioridade para:

I - educag5o, formagäo e capacitacäo tacnica, tecnolOgica e profissional;

II - fomento a constituicao de espacos e redes solidarios de produc5o,
consumo, comercializacao, conhecimento e informac5o;
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III - acesso a linhas de microcredito e as politicas de investimento social;

IV - apoio a comercializacäo e a ampliagäo de mercado para os bens e
servicos da economia popular solidaria em ambit() regional, nacional e transnacional;

V - apoio a pesquisa, a inovacão, ao desenvolvimento e a transferéncia de
tecnologias apropriadas aos empreendimentos econOmicos solidarios;

VI - assessoria tècnica, prioritariamente, nas areas administrativas,
econOrnica, contabil e têcnica;

VII - participagao em processo de incubagao voltado a criar, a consolidar e a
fortalecer a organizacão de empreendimentos econOmicos solidarios;

VIII - apoio tbcnico e financeiro, mediante politicas de microcrbdito e fundos
pithlicos municipais, estaduais e federais, a recuperacao e reativagao de empresas
em risco de processo falimentar, massas falidas e parques produtivos ociosos,
desde que sob a forma de autogestäo por trabalhadores e em conformidade corn os
principios da economia popular solidâria, de acordo corn os dispositivos desta Lei;

IX - tratamento tributario adequado aos empreendimentos econOrnicos
solidarios incubados, corn a concessao de beneficios fiscais e isencao de tributos
municipais;

X - subvencao e concessao de direito real de use de terrenos municipais,
provendo a infraestrutura de servicos necessarios;

XI - suporte na organizagao e divulgacäo de feiras, seminarios e exposighes
para a mostra e a comercializagäo de produtos;

XII - promocao de estudos visando a mudancas na legislagao, para permitir a
participacao dos empreendimentos de Economia Popular Solidaria em licitaches
pUblicas municipais;

XIII - realizacao de mapeamento das iniciativas de Economia Solidaria no
Municipio, para conhecer e planejar politicas publicas para a area.

§ 1° - A implementacao das aches de educagao, formagao e qualificacão
previstas na Politica de Fomento a Economia Popular Solidaria incluirà a formagao
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para a cidadania, a sensibilizacáo e a capacitagäo tecnica e tecnolOgica voltadas
para a criacào e a consolidacáo de empreendimentos econOrnicos solidarios.

§ 2° - As aches educativas e de qualificacäo em autogestao sera° realizadas
prioritariamente, de forma descentralizada, no Municipio de Belo Horizonte,
iniciando-se onde ha major concentragao de vulnerabilidade social.

Secâo II
Da incubagâo de empreendimentos econ6micos solidarios

Art. 14 - Para os fins desta Lei, a incubacäo de empreendimentos econOmicos
solidarios consiste no fomento do processo de formacao voltado para o
desenvolvimento e aperfeicoamento de novos modelos socioprodutivos coletivos e
autogestionarios, incluindo a qualificagao dos trabalhadores para a gestao de
empreendimentos econOmicos solidarios e seu acesso a novas tecnologias.

Art. 15 - A incubacao de empreendimentos de economia popular solidaria tern
como objetivos primordiais:

I - difundir a cultura autogestionaria, sobretudo junto aos beneficiarios tratados
no art. 9° desta Lei.

II - habilitar os beneficiarios para gerar trabalho e renda na forma da
economia popular e solidaria;

III - facilitar a constituicao de empreendimentos econ6micos solidarios,
prestando inclusive assessoria tecnica e tecnolOgica, corn vistas a sua viabilizacao e
sustentabilidade;

IV - oferecer espago temporario para os empreendimentos econ6micos
solidarios em incubacao, proporcionando-Ihes as condicOes necessarias para o
inicio de suas atividades e preparando-os para sua insercao no mercado de forma
autOnoma;

V - estimular e assessorar a organizacão de redes entre os empreendimentos
incubados;

GAREDACAO\Redacao-revisada120101PL1009.doc



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DIRLEG FL.

VI - promover a integracäo dos empreendimentos corn a comunidade local,
visando a sua consolidacào e a sua sustentabilidade social e econOmica, associadas
as estrategias de desenvolvimento local.

Art. 16 - 0 period() de incubacào sera definido de acordo corn a natureza dos
resultados pretendidos, mediante a avaliacào dos indicadores estabelecidos em
metodologia especifica, não podendo, em qualquer hip6tese, ultrapassar o prazo de
24 (vinte e quatro) meses.

Secäo III
Do Monitoramento e Avaliagâo da Politica de Fomento

Economia Popular Solidarria

Art. 17 - A avaliagao da incubacào e dos empreendimentos econOmicos
solidarios sera baseada, prioritariamente, nos seguintes parametros e criterios:

I - inclusào social e desenvolvimento do cidad5o, considerando-se o grau de:

melhoria da renda per capita;

melhoria da sociabilidade;

alfabetizacäo de adultos ou seu retorno para o ensino fundamental;

retorno de filhos a escola;

reinsercäo no mercado de trabalho;

organizacäo de documentos pessoais;

melhoria da moradia;

aquisigão de bens de consumo duraveis;

i) cuidados corn a saUde;

II - sustentabilidade dos empreendimentos, considerando-se o grau de:
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formalizacao e legalizacäo das sociedades;

qualidade do produto e das relacties de trabalho;

comprometimento dos associados;

condicOes de posse, controle e condigOes do equipamento e da sede;

quantidade de pontos de venda e quantidade de clientes;

condicoes de respeito ambiental, social, educacional, e melhoria nas
condicOes de satkle de seus membros;

organizagào de eventos de carater econOmico, tais coma feiras, rodadas
de negOcios, encontros e outros;

ponto de equilibrio financeiro;

acesso ao crêdito e financiamento;

melhoria tecnolOgica nos produtos, mètodos, processos e/ou tëcnicas, na
gestäo da producào e na tecnologia empregada;

k) instrumentos de gestäo coletiva desenvolvidos;

III - transformagão social e politica dos individuos e do grupo, corn base na
ampliacào de sua participacäo em atividades coletivas, associacoes, cooperativas,
orcamento participativo, instituicOes locais e na ampliacäo de sua participacäo em
demandas e controle de politicas pUblicas para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade;

IV - construcäo da autogestao e da gestäo coletiva e democratica dos
empreendimentos a partir da remuneragäo do trabalho e näo do capital, da
igualdade de direitos entre os associados, da transparência administrativa, do
quantitativo das decisdes tomadas de forma coletiva, da distribuicäo democratica
dos resultados do trabalho, da igualdade de Onero, de etnia, de nivel de instrucào,
da igualdade em relacäo a comunidade, do respeito a integracäo ao meio ambiente,
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do controle e gestao pelos trabalhadores associados, do use de mao de obra
contratada;

V - aprimoramento da educagao, da formagão e da capacitagao tecnica;

VI - contribuigão para o desenvolvimento da Economia Popular e Solidaria,
corn base na participagao em redes solidbrias, em intercooperagao de
empreendimentos, clubes de troca, compras solidarias, feiras de Economia Popular

Solidaria, clubes de poupanga, cooperativas de credit° ou fundo solidario ou em
iniciativas congêneres.

Art. 18 - A Secretaria Municipal de Politicas Sociais e o Conselho Municipal
de Economia Popular Solidaria manterao urn sistema permanente de monitoramento

avaliacao das atividades previstas nesta Lei.

§ 1° - Para a implementagäo das acOes estabelecidas no caput deste artigo, a
Secretaria Municipal de Politicas Sociais, em conjunto corn as instituigOes parceiras

conveniadas, devera instituir urn Comita MetodolOgico cuja finalidade sera
monitorar, sistematizar e aperfeicoar as estrategias de incubacao, formacao,
capacitacäo e assessoria aos empreendimentos econômicos solidarios, bem como
manter a coerência, a unidade e a integracao entre as atividades das varias
instituicOes e as diretrizes desta Lei.

§ 2° - As regras de constituigao e funcionamento do Comitd MetodolOgico
clever-5o ser estabelecidas pelo Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria.

Art. 19 - Os Orgaos da Administracäo Municipal direta e indireta que atuarem
em colaboragao corn a Secretaria Municipal de Politicas Sociais na execucäo da
politica pUblica de que trata esta Lei, ainda que na funcäo de atividade-meio,
deveräo fornecer dados e informacOes a Secretaria Municipal de Politicas Sociais
para a instituigao de indicadores e metodologias de analise.

Paragrafo Onico - Os dados e informagOes de que trata o caput deste artigo
possibilitarao o monitoramento, o aperfeigoamento da politica pUblica e a avaliagäo
das acOes, bem como dos projetos a serem implementados.
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CAPITULO V
DAS FONTES DE RECURSOS

Art. 20 - Constituiráo recursos do Programa Municipal de Fomento
Economia Popular Solidaria:

I - as transferências de agèncias e fundos de desenvolvimento, nacionais e
internacionais, a titulo de contribuic5o, subvengão ou cloaca- a, al6rn de outras formas
de transferencias a fundo perdido;

II - os valores decorrentes da remuneragäo do Fundo pelos financiamentos
concedidos e os rendimentos resultantes de aplicagOes financeiras dos recursos näo
cornprometidos;

III - doacbes de pessoas fisicas e/ou juridicas, entidades p0blicas e/ou
privadas que desejem participar de programas de reducào das disparidades sociais
de renda no ámbito do Municipio de Belo Horizonte;

IV - juros e quaisquer outros rendimentos eventuais;

V - amortizacbes de emprestimos concedidos;

VI - contribuicOes, subvencifies e auxilios da União, do Estado e do Municipio,
de sua Administracao direta e indireta;

VII - destinacOes autorizadas em lei municipal das arrecadagOes resultantes
de cons6rcios, de programas de cooperag5o, de contratos e acordos especificos,
celebrados entre o Municipio e instituigdes pOblicas e/ou privadas, nacionais e/ou
estrangeiras;

VIII - transferencias autorizadas de recursos de outros fundos;

IX - dotacOes orgamentarias repassadas pelo Municipio e cr6ditos adicionais
suplementares que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercicio;

X - recursos da Secretaria Nacional de Economia Solidaria - SENAES -;
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XI - aportes de fundos oficiais repassados pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT -;

XII - contratos de parcerias corn a iniciativa privada e seus Orgaos, alern de
empreiteiras de obras e servigos pUblicos ou outras empresas que estejam
funcionando sob a supervisào do Poder PUblico Municipal;

XIII - dotagOes consignadas no orgamento do Municipio e creditos adicionais
que Ihes sejam destinados.

Paragrafo Onico - A Secretaria Municipal de Politicas Sociais, conjuntamente
corn a Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Informagao, corn a
Secretaria Municipal de Finangas, corn a Secretaria Municipal Adjunta de Gestao
Administrativa indicara, em rubrica orgamentaria municipal, recursos para subsidiar o
Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria.

Art. 21 - 0 Poder Executivo podera, igualmente, celebrar convénios corn
entidades de direito pbblico ou privado, nacionais ou internacionais, que tenham
interesse em cooperar na implantagão da Politica de Fomento a Economia Popular
Solidaria, inclusive subsidiando os empreendimentos econ6micos solidarios, o
processo de incubagao e as agOes especificas de acesso as novas tecnologias.

TITULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA E DO FUNDO

MUNICIPAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

CAPITULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

Art. 22 - Fica definido que o Conselho Municipal de Economia Popular
Solidaria, sem prejuizo de suas fungOes regimentais, tern ainda as seguintes
atribuigOes:

I - zelar pelo cumprimento e pela implementagao desta Lei;

II - contribuir para a elaboragao do piano de integracao das politicas pUblicas
municipais de Economia Popular Solidaria;

III - encaminhar sugestOes a Secretaria Municipal de Politicas Sociais para a
implementagao de projetos decorrentes desta Lei, alêm de acompanha-los e
fiscalizà-los em sua execugao;
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IV - monitorar e avaliar periodicamente as agbes da Politica PUblica de
Fomento a Economia Popular Solidaria instituida no art. 1° desta Lei.

V - estabelecer criterios para cadastro de entidades de apoio e fomento a
empreendimentos econOmicos solidarios,

VI - criar comissOes ternaticas de acompanhamento as entidades de apoio e
fomento a empreendimentos econOmicos solidarios;

VII - apresentar ao Poder Executivo e/ou Poder Legislativo proposigOes para
implantar politicas pUblicas emancipatOrias de economia popular solidaria no
Municipio de Belo Horizonte;

VIII - monitorar e avaliar as entidades cadastradas e os empreendimentos
econômicos solidarios.

Art. 23 - 0 Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria tera carater
consultivo e deliberativo e sera composto por 19 (dezenove) membros, sendo 8
(oito) indicados pelo Executivo Municipal, 2 (dois) indicados pelo Legislativo
Municipal e 9 (nove) representantes da sociedade civil organizada.

Paragrafo Unico - Os membros do Conselho a que se refere o caput sera°
eleitos para urn mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondugäo por igual
period°, devendo os representantes da sociedade civil ser eleitos ern assembleia
convocada para este fim, sob a responsabilidade dos respectivos Orgäos e entidades
a serem representadas.

Art. 24 - 0 Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria tera a seguinte
composigao:

- 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Politicas Sociais, sendo
1 (urn) representante da Secretaria Municipal Adjunta de Assist6ncia Social, e o
outro, da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania;

II - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Governo;

III - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Finangas;

IV - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Politicas Sociais;
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V - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Educagào;

VI - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Saixle;

VII - 2 (dois) representantes da Cámara Municipal de Belo Horizonte;

VIII - 2 (dois) representantes de entidades nào governamentais que
desenvolvam agbes dentro dos principios da economia solidaria;

IX - 1 (urn) representante das cooperatives;

X - 1 (urn) representante das universidades pUblicas da Capital vinculadas
implementacáo de estrategias e agOes que promovam o desenvolvimento da
economia popular solidaria;

XI - 1 (urn) representante da rede privada de ensino superior ligado
promoca- o do desenvolvimento da economia popular solidaria;

XII - 1 (urn) representante das agèncias pOblicas e/ou privadas de fomento
economia popular solidaria;

XIII - 1 (urn) representante das entidades sindicais de trabalhadores;

XIV - 1 (urn) representante dos empreendimentos econômicos solidarios;

XV - 2 (dois) representantes das associagOes comunitarias.

§ 1° - 0 Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria sera presidido por
urn de seus membros, eleito ern assemblbia para mandato de 1 (urn) ano, permitida
a reconducào por igual periodo.

§ 2° - A entidade ou o Orgào a ser representado indicara o nome de seu
representante e do respectivo suplente.

§ 3° - A participagáo no Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria
näo sera remunerada, sendo considerada de relevante interesse
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§ 4° - As decisOes do Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria
sera() tomadas por maioria simples, corn a presenga de, no minima, 11 (onze) de
seus membros, cabendo ao presidente o voto de desempate.

§ 5° - Fica assegurado aos membros Conselho Municipal de Economia
Popular Solidaria e aos vereadores de Belo Horizonte o acesso, a qualquer tempo,
as informagOes contabeis e financeiras referentes ao Fundo.

§ 6° - 0 funcionamento e a regulamentagão do Conselho Municipal de
Economia Popular Solidaria e as atribuigbes de seus membros seräo estabelecidos
por meio de Regimento Interno.

CAPITULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

Segäo I
Da Instituicäo do Fundo Municipal de Economia Popular Solidâria

Art. 25 - Para implementagão e operacionalidade do Programa Municipal de
Fomento a Economia Popular Solidaria de Belo Horizonte, fica instituido o Fundo
Municipal de Economia Popular Solidaria.

§ 1° - 0 Fundo de que trata o caput tera como fungäo a captagao de recursos
pUblicos ou privados, mediante convënios, parcerias, dotagOes orgamentarias,
transferéncias e aplicagào dos recursos, corn o objetivo de proporcionar os meios
necessarios para o financiamento dos empreendimentos econOmicos solidarios.

§ 2° - Os recursos do Fundo de que trata o caput seräo destinados ao
financiamento dos empreendimentos econOmicos aqui definidos por solidarios.

§ 3° - Os empreendimentos econOrnicos solidarios näo poderäo receber
recursos do Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria al:pas desligamento do
programa de incubagão.

§ 4° - Todas as normas e criterios relativos a concessäo de recursos do
Fundo, bem como a definigäo de valores, juros e prazos dos financiamentos, serâo
estipuladas pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Gestor, devendo ser
regulamentados por decreto do Executivo.
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Art. 26 - Os recursos captados seräo depositados em conta bancaria, sob a
denominagao de Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria.

Art. 27 - A Secretaria Municipal de Politicas Sociais sera responsavel pelo
repasse dos recursos do Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria para
operacionalizacao das medidas necessarias a implementagao das aches
estabelecidas nesta Lei, podendo, para tanto, na forma da lei, firmar convénios,
contratar servicos, estabelecer parcerias e adotar as iniciativas indispensaveis ao
bom cumprimento dos objetivos compreendido por tais aches, fazendo use dos seus
recursos institucionais e daqueles disponiveis no âmbito do Governo Municipal.

Secäo II
Da administracäo e operacionalizacào do Fundo Municipal de Economia

Popular Solidaria

Art. 28 - A supervisäo do Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria
sera exercida pelo Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria de Belo
Horizonte, existente no âmbito da Secretaria Municipal de Politicas Sociais e ao qual
compete:

I - estabelecer critérios e fixagéo de limites globais e individuals para
concessào dos financiamentos e subvenches, observadas as disponibilidades do
Fundo;

II - fixar prazos de amortizacao e carbncia, bem como os encargos dos
mutuarios e multas por eventual inadimplemento contratual;

III - analisar mensalmente as contas operacionais do Fundo por meio de
balancetes, alarn de avaliar os resultados e propor medidas de aprimoramento de
suas atividades;

IV - manifestar-se previamente sobre ajustes a serem celebrados corn
terceiros, tendo por objeto recursos ao Fundo;

V - definir os critarios para a selegào dos programas e projetos a serem
financiados corn recursos do Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria;

VI - selecionar, aprovar e avaliar empreendimentos econtimicos solidarios
para inclusäo no programa municipal de economia solidaria;
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VII - definir os crit6rios para a concessäo do Selo de Economia Solidaria;

VIII - acompanhar e avaliar os programas de fomento aos empreendimentos
de Economia Popular Solidaria desenvolvidos pelos Orgäos e entidades pCiblicas do
Municipio de Belo Horizonte;

IX - definir mecanismos para facilitar o acesso dos empreendimentos de
Economia Popular Solidaria aos servigos pirblicos municipais;

X - buscar garantias institucionais para que os empreendimentos de
Economia Popular Solidaria possam participar das licitagOes pUblicas;

XI - propor mecanismos de estabelecimento de incentivos fiscais para os
empreendimentos de Economia Popular Solidaria;

XII - desenvolver mecanismos e formas de facilitar o acesso dos
empreendimentos de Economia Popular Solidaria a recursos pUblicos;

XIII - propor alteragOes na legislagäo municipal relativa a Economia Popular
Solidaria;

XIV - constituir, regulamentar e fiscalizar as atividades do Conselho Gestor e
do Comitè Certificador;

XV - elaborar seu regimento interno.

Art. 29 - 0 Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria sera administrado
por urn Conselho Gestor e supervisionado pelo Conselho Municipal de Economia
Popular Solidaria.

Segäo III
Do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Economia Popular Solidaria

Art. 30 - 0 Conselho Gestor do Fundo Municipal de Economia Popular
Solidaria sera composto pelos seguintes membros:

I - o Diretor do Conselho Gestor do Fundo, a ser indicado pelo Conselho
Municipal de Economia Solidaria;
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II - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Politicas Sociais, que
atuara na condigao de Vice-Diretor;

III - 1 (urn) representante da Comissao de Administragào PUblica da Camara
Municipal;

IV - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Finangas.

Art. 31 - Compete ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Economia
Popular Solidaria:

I - reunir-se mensalmente para avaliar a operagäo e os resultados da
aplicagäo dos recursos do Fundo;

II - determinar as normas, os procedimentos e as condigOes operacionais do
Fundo;

III - aprovar as prestagOes de contas referentes as despesas administrativas
de funcionamento e operacionalizagäo das normas e dos procedimentos
estabelecidos nesta Lei;

IV - implantar, em local adequado e acessivel, urn "Nircleo de Atendimento
aos Empreendimentos EconOmicos Solidarios, corn pessoal capacitado a prestar os
servigos financeiros e a fornecer as informagOes e esclarecimentos necessarios ao
seu born desempenho;

V - providenciar contabilidade pr6pria para o Programa de Fomento
Economia Popular Solidaria, fazendo publicar, anualmente, os balangos de recursos
do Fundo, devidamente auditados;

VI - efetuar o controle contabil-financeiro dos recursos do Fundo, por mein do
exame da movimentagào dos saldos e de suas aplicagOes no mercado aberto;

VII - providenciar a emissao de cada contrato de financiamento de acordo
corn as normas e os procedimentos emanados em consonancia corn as normas do
Conselho Municipal de Economia Solidaria;

VIII - controlar a situagao do mutuario ou beneficiario e dar quitagáo quando
do encerramento dos contratos;
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IX - colocar a disposicào do Conselho Deliberativo os demonstrativos corn
posigOes mensais dos recursos, aplicacOes e resultados do Fundo.

§ 1° - 0 Conselho Gestor do Fundo Municipal de Economia Popular tera uma
Secretaria Executiva, que sera vinculada a Secretaria Municipal de Politicas Sociais
e cujos membros seräo designados pelo Secretario Municipal de Politicas Sociais.

§ 2° - Compete a Secretaria Executiva do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Economia Popular:

I - secretariar o Comitè Gestor do Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos
NegOcios;

II - receber, analisar e emitir parecer conclusivo no que respeita as
solicitaciies de financiamento;

III - elaborar o piano estratègico e operativo anual do Fundo de acordo corn as
diretrizes do Conselho Deliberativo, devendo esse piano ser submetido ao exame e
a aprovagao do Conselho Gestor;

IV - gerir o fundo de despesas administrativas do Comit6, prestando contas,
mensalmente, a presidência desse;

V - apresentar relatOrios mensais e anuais corn refer6ncia as atividades
operacionais e financeiras do Fundo.

CAPITULO III
DO SELO SOLIDARIO

Art. 32 - Sera criado pelo Conselho Municipal de Economia Popular Solidaria
o Selo de Economia Popular Solidaria, denominado "Selo Solidario", que devera ser
usado para identificag5o, pelos consumidores, do carater solidario e ecolOgico dos
insumos, da producào, da industrializacéo, do transporte e da comercializagäo dos
prod utos.

Art. 33 - Para fins de Criagäo do Selo Solidario, o Conselho Municipal de
Economia Popular Solidaria constituira, paritariamente, urn Comité Certificador, a ser
formado por representantes dos empreendimentos econômicos solidarios, do Poder
PUblico, das entidades de defesa dos direitos do consumidor e de fomento
Economia Popular Solidaria.
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Art. 34 - Compete ao Comitè Certificador a que se refere o art. 33 desta Lei:

I - emitir e conceder o Selo de Economia Solidaria;

II - credenciar entidades locals de inspecão para acompanhamento dos
empreendimentos de Economia Popular Solidaria;

III - elaborar um manual de procedimentos para certifica0o, a ser adotado
pelas entidades locals de inspecào, para orientacäo aos empreendimentos de
Economia Popular Solidaria e verificagao do cumprimento desta Lei para a obtengäo
do Selo de Economia Solidaria;

IV - cancelar a certificacao, em caso de descumprimento desta Lei;

V - gerenciar banco de dados cadastrais de empreendimentos certificados;

VI - constituir uma equipe tècnica para acompanhamento e avaliacào do
processo de credenciamento, mediante analise de documentos e inspecào local, se
necessario.

TITULO III
DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 35 - 0 Executivo Municipal regulamentara e criara condicOes legais
necessarias para que os recursos previstos nesta Lei sejam assegurados corn vistas
a capitalizagào e operacionalizarao do Programa Municipal de Fomento a Economia
Popular Solidaria.

Art. 36 - Compete ao Executivo Municipal autorizar despesas referentes ao
custeio da administracäo do Programa Municipal de Fomento a Economia Popular
Solidaria.

Art. 37 - A participacào efetiva dos membros de que trata esta Lei nab sera
remunerada pelo Programa Municipal de Fomento a Economia Popular Solidaria ou
qualquer outro Orgào da Administragáo PUblica pelo desempenho de suas funcOes,
sendo considerada funcao pUblica relevante, corn excecäo dos membros designados
pela Administracào Municipal para desempenho de funcOes tècnicas.
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Art. 38 - A participacäo em projetos e politicas implementados pelo Programa
Municipal de Fomento a Economia Popular Solidaria nao gerara vinculos
empregaticios ou profissionais entre o beneficiario e a instituicáo de fomento.

Art. 39 - Para atingir os objetivos desta Lei, fica o Executivo autorizado a
firmar parcerias corn o Estado, corn a Uniáo e corn entidades pOblicas e privadas,
nacionais e estrangeiras.

Art. 40 - As despesas decorrentes desta Lei correräo por conta de dotacào
orcamentaria prOpria, suplementada, se necessario.

Art. 41 - Esta Lei recebera o nome de "Lei Jünia Marise".

Art. 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacão.

Aprovado o parecer do relator.
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