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ASPECTOS ESTRATÉGICOS DA POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO 
A ECONOMIA SOLIDÁRIA

* O estímulo ao surgimento de novos empreendimentos 
coletivos e autogestionários de Economia Solidária

* O desenvolvimento territorial, a organização coletiva da 
comunidade e do trabalho e a criação de instâncias 

participativas

* O fortalecimento destes empreendimentos com a criação de 
redes de cooperação e o adensamento das cadeias produtivas 

de Economia Solidária

* A prática da transversalidade entre as políticas públicas

* A institucionalização da Politica Pública



EIXOS  NORTEADORES DO PROGRAMA DE FOMENTO A 
ECONOMIA SOLIDÁRIA

* Fomento de iniciativas de Economia Solidária com a 
busca e disponibilização de recursos (humanos, físicos, 
institucionais, financeiros etc.), públicos e privados, para 
apoio e a organização de EES;

* Institucionalização da política pública de fomento da 
Economia Solidária;

* Integração com outras Políticas Públicas implementadas 
no Município; 

* Apoio à organização social e política dos EES.



Fomento de iniciativas de 
Economia Solidária com a 
busca e disponibilização 

de recursos públicos e 
privados, para apoio e a 

organização de EES;



CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA “HERBERT DE SOUZA”

- Espaço fisico com infraestrutura 
apropriada, para realização de 
atividades de fomento à Economia 
Solidária.

- Núcleo irradiador da Política Pública e 
sede administrativa, contábil e 
financeira dos empreendimentos 
econômicos solidários

- Incubadora Pública de 
empreendimentos econômicos 
solidários

* Apoio estruturante para execução da Política Pública



* Disponibilização de espaços e equipamentos públicos para produção 
de produtos e serviços dos EES

Horta Orgânica 
Comunitária

Central de resíduos 
da construção civil

Galpão da
Coleta Seletiva

- Central de Triagem da coleta de recicláveis, caminhões, 
equipamentos, remuneração pelo serviços;

- Central de Triagem de resíduos da construção civil e 
equipamentos;

- Hortas comunitárias urbanas;

- Ecopontos;

- Núcleo de reciclagem eletroeletrônico – em construção; 

- Reconstrução do Galpão do assentamento de Santa Helena 
– em construção;

- Centro Público de Produção – em construção.

Moinho de plástico

Centro Público de Produção
Área total: 414 m²
Produção: 185 m²
Telecentro/multiuso: 126 m²
Admin./recepção:102  m²



* Disponibilização de espaços e equipamentos públicos para 
distribuição e comercialização de produtos e serviços dos EES

Praça XV exposição
e Com. ArtesanatoGrito Rock - Estação Ferroviária

Box da  Praça 
do Comercio

- Feira Regional de Economia Solidária e Festival 
Multimídia CONTATO

- Feira mensal da Estação Cultural / UNIARTE

- Feira semanal de artesanato / AARTESCAR

- Feira anual “Grito do Rock”

- Loja de “Artesanato solidário”

- Box na Praça do Comércio

- Centro de produção e comercialização do bairro da 
cidade Aracy – em construção

Contato e Feira Regional 
Economia Solidária 

Feira de Artesanato e 
antiguidades – UNIARTE

Loja do Artesanato no
Mercado Municipal



- Cursos sobre: Economia Solidária; 
Cooperativismo, Gestão administrativa, contábil 
e financeira; Autogestão; Informática

- Assessoria técnica contábil, financeira, 
administrativa, comercial, de comunicação e de 
organização da produção

- Parcerias com MOVA e EJA

- Qualificação profissional específica

* Formação profissional, elevação da escolaridade e organização 
autogestionária

Curso de limpeza
Encontro Regional de 
Formadores CFES 

Curso de costura

Curso de 
cooperativismo 

Assembléia da 
cooperativa

Curso empreendedorismo



* Finanças solidárias:
- Banco do Povo de São 
Carlos
- Banco Comunitário no 
Distrito de Santa Eudóxia 
– em construção

* Realização de convênios e parcerias 
com os setores público e privado e 3º
setor: 

- Atualmente, Universidades, SENAC, 
SEBRAE, mandatos parlamentares, 
Gerência Regional do Trabalho, SENAES -
MTe e outros Ministérios do Governo 
Federal, etc.

Convênio entre Justiça 
Federal e COOPERVIDA

Banco do Povo de São Carlos

Reunião em Santa Eudóxia



* Utilização das “compras públicas” para contratação 
de serviços dos EES e inserções junto à “Comissão de 
Licitação”, para o estabelecimento de igualdade de 
condições de participação destes empreendimentos, 
nos editais de licitação do município (PAA, Programa 
de coleta seletiva, prestação de serviços, aquisição 
confecções, etc.)

OBS: Atualmente, o Ministério Público do Trabalho proíbe a 
contratação de EES na área de serviços no município



Institucionalização 
da Política Pública 

de Fomento à
Economia Solidária



* Criação da Seção de Fomento a Economia Solidaria em 2001 e o 
Departamento de Apoio à Economia Solidária em jan/05;

* Concurso público para contratação servidores voltados para atividade de 
fomento;

* Alteração da legislação sobre tratamento de resíduos sólidos, lei nº
13.457/04;

* Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nº 15.247 de 09 de abril de 2010;

* Inclusão do Programa de Fomento à Economia Solidária nos Plano Plurianual –
PPA, 2006/09 e 2010/13 do município; 

* Alteração da Lei nº 11.438/97 sobre ISS em 2010 e sua regulamentação por 
meio de decreto nº 240 em jun/11

* Aprovação em fev/10, a Lei Municipal de Fomento a Economia Solidária nº
15.196; 

* Aprovação em ago/11, a Lei que institui a Conferência Municipal de Economia 
Solidária, nº 15.779

* Aprovação em out/11, a Lei que cria o Conselho e o Fundo Municipal de 
Economa Solidária

Linha do tempo da Institucionalização da Política Pública de 
Fomento à Economia Solidária em São Carlos:



Integração com outras 
Políticas Públicas 
desenvolvidas no 

município



Alguns exemplos de parcerias:

* Habitar Brasil BID

* Programa de Segurança Alimentar

* Programa Futuro Limpo

* MOVA/EJA

* Programa de Inclusão Digital

* Formação “Economia Solidária para Gestores de Políticas Públicas”

* Orçamento Participativo

* CRAS e CREAS

* Participação em Conferências Municipais

Inclusão Digital

Formação de gestores de 
Folíticas Públicas

Programa Promotoras Legais

Educação de Jovens e Adultos



Estímulo à

organização social e 

política dos EES



Apoio à organização e 

participação dos atores 

da Economia Solidária:

* fórum municipal;

* assembléias anuais; 

* audiências públicas;

* nos FPES e FBES; 

* nas Conferências 

municipal, estadual, 

Nacional, etc.Audiência Pública Lei 
Economia Solidária - Fev/10

Movimento Nacional de 
Catadores de Recicláveis

Bloco dos Catadores
Carnaval 2007

1º Econtro Municipal – jul-04

2º Econtro Municipal – dez-05

3º Econtro Municipal – dez-06
4º Econtro Municipal –

jun-09

1ª CONAES – jun/06



Estímulo a constituição de 

espaços de construção de 

acordos/pactos e 

participação 

sócioinstitucional
Conferência Estadual de
Economia Solidária- 2010

Conferência Regional de
Economia Solidaria- 2010

2ª Conferência Nacional de
Economia Solidária- 2010

Audiência Pública  em São Paulo
sobre o PL 865 - 2011

Fórum Municipal de 
Economia Solidária 2011

Campanha da 
Fraternidade 2010

Reunião para formação 
da rede Anastácia mai-11



Na mesma perspectiva, São Carlos integra a Rede de Gestores 
de Políticas Públicas em Economia Solidária desde a sua 
criação, em 2003. 

Uma iniciativa de articulação e troca de experiências entre 
mais de 200 municípios, estados e governo federal, 
associados a Rede de Gestores26

Araucarte
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