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SENHOR PRESIDENTE 
 
                          
 
 
    
        
                                  PROJETO DE LEI     

 
 

“INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA, COM A 
FINALIDADE DE ELABORAR E 
IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE APOIO À 
ECONOMIA SOLIDÁRIA E AO 
COOPERATIVISMO POPULAR E DE 
FORMULAR, ACOMPANHAR E AVALIAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
PRODUTIVAS ORGANIZADAS DE FORMA 
AUTOGESTIONÁRIA, COLETIVA E 
COOPERATIVA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO CAETANO DO SUL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”  

    
Art. 1º -  Fica instituído no Município de São Caetano do Sul o Conselho 

Municipal de Economia Popular Solidária, com a finalidade de 
elaborar e implementar o Programa de Apoio à Economia Solidária 
e ao Cooperativismo Popular e de formular, acompanhar e avaliar 
Políticas Públicas voltadas ao desenvolvimento de atividades 
produtivas organizadas de forma autogestionária, coletiva e 
cooperativa, com a seguinte composição: 

 

        I-   2 (dois)   representantes do Poder Executivo Municipal;  
II-  3 (três)   representantes do Poder Legislativo Municipal;  
III- 2 (dois)  representantes de Entidades Não Governamentais; 
IV- 2 (dois) representantes indicados por Entidades Sindicais; 
V-  1 (um)   representante do Ministério Público Estadual; 
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VI-1  (um)   representante do Ministério Público Federal do 
Trabalho. 
 

Art. 2º. Podem se habilitar para participar do Programa os grupos de 
trabalhadores que apresentem proposta de organização de empresa 
contendo as seguintes exigências básicas: 

 

I. Organização autogestionária caracterizada pela propriedade em 
comum dos bens de produção e gestão democrática da empresa; 
II. Adoção de modelo de distribuição dos resultados econômicos 
proporcional ao trabalho realizado coletivamente;  
III. Obtenção de resultado econômico anual não superior ao de 
empresa enquadrada na categoria de micro ou pequena empresa 
pela legislação estadual. 

 

Art. 3º. Compete ao Conselho ora instituído, além de elaborar o 
Programa e propor, acompanhar e avaliar as Políticas Públicas 
de incentivo e apoio às cooperativas populares e às empresas 
autogestionárias e solidárias no município de São Caetano do 
Sul: 

 

I. Definir mecanismos para facilitar o acesso às cooperativas e 
empresas autogestionárias solidárias a toda a gama de serviços 
públicos municipais; 
II. Estabelecer garantias institucionais para que essas empresas 
possam participar de licitações públicas, observados os 
parâmetros de definição econômica do porte das mesmas; 
III. Propor mecanismos e garantias institucionais de 
regularidade perante o Fisco Municipal e o estabelecimento de 
Incentivos fiscais; 
IV. Propor a criação de "selo municipal" certificação para 
empresas de Economia Popular Solidária; 
V. Desenvolver mecanismos e formas de facilitação de acesso 
dessas empresas a recursos públicos. 
 

Art. 4º .  O Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a celebrar os 
convênios que se fizerem necessários à execução desta Lei. 
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  Art. 5º.  O Poder Executivo, regulamentará a presente Lei no que   
couber, na prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
publicação. 

 

Art. 6º. - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das 
verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 

Art. 7º. -Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 

Justificativa 
 
 

                                           A Gestão Pública das ações sociais, de 
responsabilidade estatal, feita por conselhos compostos pela sociedade civil, 
vem fortalecendo de forma significativa a afirmação do Estado Democrático 
de Direito, via de regra pela participação da sociedade no debate e na gestão 
de áreas como saúde, educação, habitação, meio ambiente, assistência social e 
direitos humanos, entre outros temas, em diversos Estados e Municípios do 
nosso País, com reflexos altamente positivos para a definição de Políticas 
Públicas, Planejamento Estratégico de Investimentos, implementação, 
acompanhamento e avaliação das ações de governo.  
                                         
                                        Neste sentido, estamos propondo a Criação do 
Conselho Municipal de Economia Popular Solidária, no entendimento de que 
para uma sociedade em desenvolvimento a participação popular representa 
um grande avanço da cidadania, observado em inúmeros países com tradição 
democrática, como uma construção política genuinamente democrática, 
fortalecendo seu papel na elaboração de propostas de Políticas Públicas para o 
setor.  
                                          O Conselho Municipal de Economia Popular 
Solidária, cuja finalidade é elaborar e implementar o Programa de Apoio à 
Economia Solidária e ao Cooperativismo Popular, tem como objetivo 
principal a geração de trabalho e renda, subsidiariamente deve formular, 
acompanhar e avaliar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de 
atividades produtivas organizadas de forma autogestionária, coletiva e 
cooperativa.  
                                          É mister que se faça destaque especial à 
composição do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária, em 
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especial pela descentralização e democratização do acesso da sociedade civil 
organizada à formulação de políticas sociais que levem a geração de trabalho 
e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário, 
uma vez que, esta se dará através da participação ativa das entidades 
representativas dos movimentos sociais organizados e do poder público.  
                                          É urgente de que nosso município busque 
alternativas de fomento à atividade econômica produtiva, em especial aquelas 
que tem como base a organização de trabalhadores em sistemas produtivos 
solidários.  
                                         O presente Projeto de Lei, além de definir um claro 
divisor de águas entre as cooperativas empresariais de grande porte, que 
devem ter tratamento específico, e as cooperativas populares, que ora 
recebem a devida previsão legal para que possam de maneira mais efetiva 
afirma-se como atividade econômica geradora de trabalho e renda. Neste 
sentido, a organização autogestionária, a limitação do resultado econômico 
anual inferior ao equivalente ao de pequena ou micro empresa e a distribuição 
dos resultados econômicos de maneira igualitária são parâmetros essenciais à 
definição e identificação das organizações produtivas beneficiadas com a 
presente lei.  
                                        Entre as competências do Conselho Municipal de 
Economia Popular Solidária destaca-se ainda:  
                                        1º - a que diz respeito à criação do "Selo 
Municipal", certificação que permitirá, além do necessário credenciamento 
de cada organização estabelecida nos moldes de cooperativa popular para que 
possa ter acesso aos benefícios desta lei, permitirá também que as empresas 
varejistas e os consumidores finais dos produtos produzidos por estas 
organizações possam identificá-los a partir do selo que deverá ser referencial 
de qualidade, responsabilidade social e inclusão solidária;  
                                         2º - o estabelecimento de "garantias institucionais 
para que estas empresas possam participar de licitações públicas, 
observados os parâmetros de definição econômica do porte das mesmas" 
que virão a garantir a essas organizações, dentro de limites estabelecidos, 
oferecer seus produtos para o município, em condições de igualdade de 
concorrência com outras empresas. Na esteira deste dispositivo, vinculam-se 
por necessidade de eficácia, a garantia ao acesso a "toda a gama de serviços 
públicos municipais" e o estabelecimento de "mecanismos e garantias 
institucionais de regularidade perante o Fisco Municipal e o estabelecimento 
de incentivos fiscais".  
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Plenário dos Autonomistas, 16 de junho de 2009 
 
 

PAULO BOTTURA 
VEREADOR 

 
 


