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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo de analisar as percepções dos protagonistas 

dos empreendimentos econômicos solidários acerca do desenvolvimento 

da economia solidária na região do Planalto Catarinense. Procura-se 

lograr os seguintes objetivos específicos: a) descrever o contexto 

histórico e desenvolvimento desta economia; b) a realidade enfrentada 

pelos empreendimentos relativa à organização, processos formativos,  

comercialização e às políticas públicas de economia solidária; c) 

identificar e analisar as percepções dos participantes dos  

empreendimentos econômicos solidários acerca do desenvolvimento 

desta economia no que tange a existência dos grupos, suas relações e 

interações com o poder público e as entidades apoiadoras; trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, documental, com ênfase na 

pesquisa de campo, quando foram entrevistados dez integrantes, 

cooperados ou associados representantes de seis empreendimentos, 

localizados no meio urbano e rural da região, uma amostra do universo 

de quinze empreendimentos nos quais pode se identificar os princípios 

da economia solidária. A abordagem teórica pautou-se pela perspectiva 

de análise inspirada no materialismo histórico e dialético cujos 

pressupostos contribuem para observar e interpretar a realidade na sua 

totalidade, contraditório e em movimento constante. A pesquisa de 

campo considerou o tripé estruturante da economia solidária, ou seja, os 

empreendimentos econômicos solidários, as entidades apoiadoras e o 

poder público. Este estudo mostrou em curto período de história na 

região, não mais que uma década e meia, que a economia solidária é um 

fato social e encontra-se em desenvolvimento. Cada empreendimento 

seja na condição formal ou de informalidade, apresenta contexto 

singular, complexidade e diversidade próprias. Isto pode ser observado 

na leitura e interpretação de mundo dos entrevistados quando se referem 

às dificuldades, necessidades, conquistas e avanços de seus 

empreendimentos. Os empreendimentos tomados nesta pesquisa situam-

se nos campos da agricultura familiar agroecológica, trabalhadores 

catadores de resíduos sólidos e panificados. As entidades apoiadoras são 

consideradas de extrema importâncias pelos apoios, processos de 
incubação e assessoria técnica, com ênfase  a elaboração de projetos. Ao 

poder público, ainda que se mostre atualmente mais sensível e atuante 

em alguns municípios, lhe é imputada maior responsabilidade no 
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compromisso e engajamento junto às políticas públicas relacionadas ao 

desenvolvimento da economia solidária. 

 

Palavras-chave: Economia Solidária. Empreendimentos econômicos 

solidários. Desenvolvimento socioeconômico. 

Planalto Catarinense. 
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ABSTRACT 
 
This work aims to analyze the perceptions of the participants of the 

solidarity economy enterprises on the development of social economy in the 

Santa Catarina Plateau region. Wanted achieve the following specific 

objectives: a) to describe the historical background and development of the 

economy; b) the reality faced by enterprises on the organization, training 

processes, marketing and public policy of solidarity economy; c) identify 

and analyze the participants' perceptions of solidary economic enterprises 

on the development of this economy regarding the existence of groups, their 

relationships and interactions with the government and supporting 

organizations; it is a qualitative research, bibliographies, document, with an 

emphasis on field research when interviewed ten members, cooperative 

members or associates representatives of six projects located in urban and 

rural areas of the region, a sample of the universe of fifteen projects in 

which can identify the principles of solidarity economy. The theoretical 

approach was guided by the perspective of analysis inspired by the 

historical and dialectical materialism whose assumptions contribute to 

observe and interpret reality in its entirety, contradictory and constantly 

moving. The field of research considered the structuring tripod of economic 

solidarity, ie solidarity economic enterprises, the supporting organizations 

and the government. This study showed a short period of history in the 

region, no more than a decade and a half, the social economy is a social fact 

and is under development. Each enterprise is the formal condition or 

informal, presents unique context, complexity and own diversity. This can 

be observed in reading and interpreting the world of respondents when 

referring to the difficulties, needs, achievements and progress of its projects. 

The projects taken in this study are located in the fields of agro-ecological 

family farming, workers collectors of solid waste and bakery. The 

supporting entities are considered to be of utmost importance for support, 

incubation processes and technical assistance, with emphasis on 

development projects. To the government, although they show now more 

sensitive and active in some municipalities, it is counted more responsibility 

commitment and engagement with the public policies related to the 

development of social economy. 

 

Key-words: Solidarity Economy. solidary economic enterprises. 

socioeconomic development. Plateau of Santa Catarina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Economia solidária é 

compartilhar, é um 

compartilhamento de tudo, de 
problemas, de alegrias, de 

histórias, da parte financeira, dos 

lucros, do ônus, do bônus.  
(Entrevistado C1 do empreendimento 

Art Mulher) 

 

A busca pelo conhecimento do campo da economia solidária 

parte de um processo de desconstrução de minha formação acadêmica. 

Graduei-me em Administração Empresarial, um curso que faz parte no 

currículo convencional, com propósito de habilitar o egresso como 

agente empresarial na perspectiva da ordem social e econômica sob a 

lógica do modo de produção capitalista. Há dez anos venho atuando na 

área de gestão empresarial, na qual o foco de trabalho é orientado pelo 

sistema capitalista concebida como uma virtude dominante voltada para 

o mercado. Este tem em vista que a sobrevivência das empresas reside 

no alinhamento direto com o lucro, sendo os trabalhadores tratados 

como meio de produção. 

Na condição de professor na modalidade do Ensino a Distância 

(EaD), pelas instituições de ensino superior Unifacvest localizada no 

Planalto Catarinense
1
, os conceitos e teorias predominante nos cursos de 

Gestão Empresarial, Logística, Recursos Humanos, Processos 

Gerenciais são pensados à luz do sistema do capital com finalidade de 

reprodução deste paradigma por seus alunos. É este e não outro modelo 

de sociedade adotado pelo Projeto Político Pedagógico dos cursos 

gerenciados pela instituição.  

                                                           
1
 A região do Planalto Catarinense que abrange dezoito municípios constituintes 

da Associação dos Municípios da Região Serrana (AMURES), uma organização 

geopolítica referenciada pelo Governo do Estado de Santa Catarina e cidades 

vizinhas pertencentes ao Estados do Rio Grande do Sul. 
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Das alternativas que se afirmam frente ao modelo societário 

hegemônico existente, conhecia os macros sistemas sociopolíticos 

sempre questionados como o modelo cubano, chinês ou o próprio 

sistema da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que 

entrou em crise em 1989. Economia solidária, enquanto outro modo de 

organizar a economia, seria um capítulo novo em minha formação a ser 

trilhado posteriormente. 

Considerando algumas particularidades da formação de um gestor 

empresarial capitalista da qual sou originário, no currículo é evidenciada 

a análise quantitativa e tecnicista dos fluxos produtivos, mercadológicos 

e burocráticos, a busca da centralização do poder gestor e o foco no 

fortalecimento da empresa capitalista. O profissional desta área é 

preparado para manter a hierarquia no comando, controlar fluxos da 

produção, comercialização e a busca do resultado final que é o lucro; é 

um guardião dos interesses que presidem a lógica dos proprietários dos 

meios de produção. 

Posso adiantar, afirmando que a formação acadêmica do curso de 

gestão, tendo como referência minha trajetória no ensino superior, 

oferece muito pouco para quem deseja contribuir com mudanças sociais 

sobre econômicas na sociedade. O curso está desenhado e focado para 

valores eminentemente monetários, desenhado para quem possui ou 

controla o capital
2
, consequentemente os meios de produção. Qualquer 

tentativa de crítica ao sistema vigente ou busca de alternativas, recolhe 

ceticismo, refutação e desinteresse por parte de docentes e discentes 

envolvidos com os cursos tradicionais de gestão empresarial.  

Em 2014, ingressei no Programa de Pós Graduação em Educação 

da Universidade do Planalto Catarinense (PPGE/UNIPLAC), com o 

objetivo de buscar conhecimentos que viessem ampliar e aprofundar 

minha formação. Entre as duas linhas de pesquisa oferecidas pelo 

Programa, identifiquei na Linha II “Educação, Processos Socioculturais 

e Sustentabilidade” aderência com meu interesse de investigação.  Não 

nutria expectativa de nenhuma alteração no conhecimento empresarial 

que havia acumulado, pois de certo modo, respondia às minhas 

                                                           
2
 Neste caso, o capital é essencialmente constituído por coisas que os homens 

podem se apropriar. [...] enfim, alcance um resultado superior, de modo que o 

proprietário do capital faz jus a parcela do produto que é devida ao uso de seu 

capital. Desta maneira lucro se define como a diferença entre o tamanho do 

produto que seria obtido com e sem a utilização do capital (SINGER, 1982, p. 

135).  
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atividades profissionais até então exercidas. Mas, buscava na educação, 

novas possibilidades de qualificação do saber e fazer profissional. Era 

também uma nova oportunidade na busca da formação continuada, uma 

exigência contemporânea para qualquer profissão, mormente daqueles 

que atuam no sistema educacional. 

Minha primeira intenção de projeto de pesquisa no PPGE era 

trabalhar os conhecimentos dos alunos relacionados com a Educação a 

Distância. Com esta investigação buscava uma resposta para os desafios 

e intenções que emergiam de minha prática pedagógica junto a 

estudantes matriculados em cursos de Tecnologias, Licenciaturas e 

Bacharéis. Os estudantes destes cursos são formados para futura 

inserção no mercado de trabalho. Ou seja, estes cursos estão 

estruturados para o fornecimento e a manutenção da mão de obra 

demandada por empresas capitalistas e pelo sistema de ensino ofertado 

pelo Estado e pelos municípios como assinalamos acima. Entretanto, 

esta primeira intencionalidade de pesquisa, com o andamento dos 

créditos no mestrado foi perdendo fôlego. A familiarização com novos 

conceitos, valores e visões de mundo foi gerando certo mal-estar 

existencial. Algumas categorias foram sendo desnaturalizadas, 

resinificadas e novos horizontes foram se descortinando. 

A aproximação com o tema da economia solidária
3
 na disciplina 

de Processos Socioeducativos em Educação permitiu um diálogo 

aprofundado com autores cuja reflexão é predominantemente pautada 

pela crítica ao modelo socioeconômico capitalista, os impactos 

negativos da globalização sobre o Estado, a sociedade, grupos sociais e 

indivíduos. Neste caminho emerge a pergunta inquietante, afinal, para 

onde segue a humanidade com este modelo? O planeta já deu sinais de 

esgotamento, as transformações são rápidas, profundas, contínuas e é 

crescente a desigualdade entre o número dos mais pobres e um número 

menor de ricos do mundo econômico e financeiro.  

                                                           
3
 Economia popular e solidária é aquela que acrescenta o desafio de, também 

como fator de desenvolvimento, ser germinada, brotada de dentro para fora, de 

baixo para cima, aberta para o mundo, mas com a identidade própria, que possa 

estabelecer um diálogo em que o eixo é o equilíbrio, a distribuição, a justiça. É a 

economia que se estabelece a partir da associação, da cooperação, da comunhão, 

tanto entre indivíduos para a constituição de empreendimentos coletivos como 

entre empreendimentos para obter saltos de competitividades, em estruturas em 

rede que também podem ser compreendidas como empreendimentos coletivos 

(ARROYO, SCHUCH. 2006, p. 63). 
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É neste contexto, que se confronta minha formação acadêmica e 

novas visões de mundo, processa-se uma (des)construção árdua, um 

repensar epistemológico inspirado e movido pela reflexão crítica, pela 

oportunidade de participação em eventos científicos, em congressos 

nacionais e internacionais proporcionados pelo Mestrado. A observação 

atenta e interessada nos Empreendimentos Econômicos Solidários 

(EES)
4
 existentes na região de Lages e do Planalto Catarinense tem sido 

outro fator determinante na definição atual deste objeto de investigação. 

Foi também na disciplina supracitada que me deparei com 

estudos relacionados a “uma outra economia”, ou, como se ouvia nos 

debates “uma outra economia acontece”. Esta nova realidade foi o ponto 

de partida para iniciar uma travessia da compreensão do modo de 

produção capitalista da existência para o paradigma sócio econômico 

solidário. Passei a identificar a possibilidade de se criar e desenvolver 

modos alternativos ao sistema até então conhecido por mim. As grandes 

motivações emergiam na medida em que leituras acerca desta outra 

economia prometiam um comércio mais justo e solidário, onde a 

geração do resultado do trabalho seria compartilhado de modo 

equitativo, e que o consumo evoluísse de forma consciente; a garantia de 

qualidade de vida para todos os sujeitos do EES. Este seria 

autogestionário, onde não haveria patrão nem empregado, a propriedade 

dos meios de produção seria coletiva, havendo cuidado com o meio 

ambiente e a preocupação com o entorno social onde atua o 

empreendimento econômico solidário.  

Foi também no primeiro ano de realização do Mestrado que 

conheci o Projeto da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

(ITCP-UNIPLAC), vinculado ao Grupo de Pesquisa em Educação e 

Desenvolvimento Territorial: políticas e práticas (GEDETER), que 

inclui uma linha de pesquisa denominada “Educação e Economia 

Solidária”, liderado pelo meu professor orientador.  

Comecei a participar de algumas reuniões da equipe formada por 

professores e estudantes bolsistas de graduação que no início de 2014 

iniciavam o desenvolvimento do Projeto de Formação e 

Institucionalização da ITCP na Universidade do Planalto Catarinense. 

                                                           
4
 Para Singer (2002, p. 12), “na empresa solidária, os sócios não recebem salário 

mas retirada, que varia conforme a renda obtida. [...] A empresa solidária se 

administra democraticamente, ou seja, pratica a autogestão”.  Trabalha no 

sentido da valorização do ser humano, sem escalas hierárquicas utilizando de 

tecnologias com vistas ao desenvolvimento solidário e sustentável. 
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Progressivamente fui me envolvendo com diferentes atividades, 

sobretudo, na organização da Feira Regional de Economia Solidária que 

acontece quinzenalmente na cidade de Lages, SC. Surgiu a oportunidade 

de conhecer e até escrever um artigo científico acerca do EES Artigo 

Final, uma empresa recuperada de móveis sob medida existente na 

cidade de Lages. Este trabalho foi apresentado no IX Encontro 

Catarinense de Economia na Universidade Comunitária de Chapecó 

(UNOCHAPECÓ) no primeiro semestre de 2015, quando pela primeira 

vez foi incorporado o campo de conhecimento da economia solidária 

nesse evento científico. Participaram deste encontro três ITCPs do 

Estado, dos seis existentes. Pesquisando notei que na biblioteca de nossa 

universidade não tínhamos a disposição obras que retratassem a 

economia solidária, encontrando o primeiro impasse na busca do 

conhecimento e referencial teórico. Passei por um período de busca e 

caça aos livros literalmente, para que chegasse ao ponto de criação de 

uma biblioteca básica voltada para a economia solidária.  

Conhecendo a economia solidária despertou-me a curiosidade e a 

busca do fortalecimento desse modo de organizar a sustentação da vida.  

Chamaram a atenção, sobremaneira, princípios como autogestão, ou 

seja, os empreendedores se associam de modo que a hierarquização 

passa a não existir, fortalecimento dos papéis e responsabilidade de cada 

empreendedor; as ações não estão centradas somente na geração do 

trabalho e renda, mas no bem estar de todos, afinal aí ninguém explora 

ninguém, todos buscam o bem estar e a qualidade de vida. É uma 

economia para responder necessidades das pessoas, rompendo com a 

lógica do consumismo, ou seja, aponta para o consumo consciente.  

Os princípios da economia solidária se contrapõem ao sistema do 

capital. As contradições geradas pela relação entre capital e trabalho, 

como exploração e concentração de bens e riqueza, geram as classes 

sociais, cuja fronteira se molda pelas desigualdades sociais. Neste 

contexto, é que o agente gestor empresarial capitalista, põe-se como 

peça chave da manutenção e reprodução do sistema. 

Ao conhecer a economia solidária pela literatura e observando-a 

na prática, passei a conviver com um conflito ético e epistemológico. 

Conflito ético, porque diante dos valores de uma e outra maneira de 
organizar a economia, identifiquei a possibilidade de “mudar o mundo”, 

para uma condição onde as pessoas não necessariamente precisam ser 

reféns da ordem social e econômica do capital. Mas, ao contrário, elas 

podem construir outras condições para alterar a condição de pobres ou 
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excluídos dos bens necessários à vida. É verdade que não se trata de um 

processo a curto, mas a médio e quem sabe longo prazo. Mas, o 

horizonte está aberto para fazer o caminho por meio da economia 

solidária. Isto é importante no contraponto com correntes ideológicas 

que já definiram “o fim da história”, apostando no modo de produção 

capitalista como única alternativa para a humanidade. Na perspectiva da 

problematização do objeto de pesquisa, algumas constatações e 

perguntas podem ser úteis para aproximação dos objetivos. Por que a 

maior parte da sociedade não conhece os princípios da economia 

solidária, ou seja, esta outra forma de produzir, distribuir, consumir os 

bens? A observação no campo empírico desta pesquisa indica que as 

Universidades locais acham-se distantes deste campo do conhecimento e 

objeto de extensão. A extensão universitária todavia não contempla de 

modo sistemático e comprometido o universo da economia solidária. 

Enquanto isto não acontece, ações pontuais, filantrópicas ou 

assistencialistas ainda predominam neste vetor do tripé constituinte da 

Universidade. A maioria dos gestores públicos da área de abrangência 

desta pesquisa não tinham ouvido falar deste campo. As entidades 

apoiadoras da economia solidária são recentes e não conseguem 

multiplicar novos apoios. Os meios de comunicação não manifestam 

interesse em tematizar em suas pautas de formação de opinião ou de 

informação. 

Contudo, o cooperativismo e o associativismo, tendo por base os 

valores da economia solidária, não podem se constituir em estratégias 

para superação do desemprego e da erradicação da pobreza gerada pelo 

sistema do capital? Obviamente que se trata de uma questão ideológica, 

pois é fato a presença de diferentes projetos, até antagônicos, estarem 

em disputa na sociedade e no interior do Estado. Avançando para além 

das aparências dos fenômenos, uma consciência crítica e reflexiva 

perceberá que as forças controladores do sistema vigente não têm 

nenhum interesse em ver mudanças que atingiriam seus privilégios 

sentados no chão da exploração do trabalho e da concentração de bens e 

riquezas. Romper com a desigualdade social é desconcentrar poder 

econômico, político, riquezas e privilégios. Dito de outra maneira, nossa 

observação tem demonstrado que fazer economia solidária implica em 
trazer a democracia para dentro da economia, uma lógica que não 

combina com a democracia burguesa. Com o desenvolvimento das 

forças produtivas, a economia de mercado também, tem se 

desenvolvido, dominado e subordinado a organização política da 
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sociedade. Isto tem resultado num sistema econômico-social 

desumanizador, portanto antiético. 

Os conflitos epistemológicos emergiram por saber da existência 

de dois paradigmas, sustentados em valores e princípios antagônicos, 

mas que coexistem na mesma sociedade. O paradigma do capital visto 

numa perspectiva crítica já demonstrou seu fracasso uma vez que não 

consegue resolver os problemas vividos pela sociedade contemporânea. 

Não permite condições sociais e econômicas assentadas nos valores da 

igualdade, da justiça social e da garantia dos direitos humanos 

universais e integrais. Enquanto que o paradigma da economia solidária, 

segundo o que temos constatado, busca construir relações sociais e 

econômicas com base nos marcadores da participação, igualdade, 

democracia, autogestão, distribuição equitativa do excedente social 

gerado pelo trabalho coletivo, com responsabilidade e cuidado com o 

entorno social e o meio ambiente. 

Nisto reside à importância desta pesquisa. Aprofundar o estudo 

do campo da economia solidária – estratégia de geração de trabalho e 

renda - enquanto uma alternativa ética, humana, de superação das 

desigualdades e exclusões promovidas pelo sistema capitalista
5
. Ao 

focar o campo empírico de investigação na análise da percepção dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) no Planalto Serrano, 

buscamos demonstrar a importância de tal economia e sua contribuição 

para as transformações de uma realidade social e econômica regional 

cujos indicadores de desenvolvimento humano encontram-se abaixo em 

relação às outras regiões do Estado de Santa Catarina. 

 A análise da percepção dos EES, é uma temática de grande 

importância na esfera regional. As entidades apoiadoras e o poder 

público, por sua vez, tem um papel de grande relevância no contexto da 

economia solidária. Estes trabalham realizando de forma inovadora, 

trabalhos de assessoramento técnico, para empreendimentos formais e 

não formais já constituídos ou por se constituírem por trabalhadores de 

camadas sociais em situação de desemprego ou que trabalham na 

                                                           
5
 [...] tem crescido no mundo inteiro experiências de sobrevivência através da 

produção cooperativada e autogestionária. Neste caso, milhões de 

trabalhadores no mundo, no campo e nas cidades tem se juntado em 

cooperativas, nas quais não existe a relação de exploração entre empregador e 

empregados [...] nas quais a produção está a serviço da vida humana [...] e nas 

quais a colaboração entre os agentes humanos produtivos é o princípio que 

deve, necessariamente predominar (ABDALLA, 2002, p. 99). 
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informalidade. Os trabalhadores por sua vez, tem sua visão voltada para 

os grupos de natureza coletiva, familiar e de pequenos grupos, 

trabalhando de forma que os mesmos se desenvolvam alinhados com os 

paradigmas do cooperativismo ou do associativismo popular. 

 Pesquisar os EES na região do Planalto Catarinense poderá 

trazer contribuições significativas para as entidades apoiadoras. E 

também demonstrar como o movimento da economia solidária se 

desenvolve para os trabalhadores, lideranças, gestores públicos e a 

sociedade serrana. Neste contexto estamos arremetendo a pergunta na 

direção do objeto de pesquisa, ou seja, qual a percepção dos integrantes  

participantes de Empreendimentos Econômicos Solidários acerca do 

desenvolvimento da economia solidária no Planalto Catarinense? Em 

que estágio se encontram estes empreendimentos? Eles, de fato, 

assumem na prática social, os valores e princípios da economia 

solidária? Como se encontram em relação a construção de redes e como 

se relacionam com as políticas públicas seja de Ecosol ou outras 

pertinentes às suas demandas? 

A partir destas interrogações e preocupações podemos esboçar o 

objetivo de pesquisa: analisar as percepções dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários acerca do desenvolvimento da economia 

solidária na região do Planalto Catarinense, com os seguintes objetivos 

específicos: a) descrever o contexto histórico e desenvolvimento da 

economia solidária; b) refletir sobre as dificuldades, avanços e desafios 

enfrentados pelos empreendimentos econômicos solidários relativos à 

organização, processos formativos e  comercialização dos produtos; c) 

identificar e analisar as percepções dos integrantes dos 

empreendimentos econômicos solidários acerca do desenvolvimento 

desta economia no Planalto Catarinense no que tange ao 

desenvolvimento dos grupos, suas relações e interações com o poder 

público e as entidades apoiadoras; 

Na busca dos objetivos acima, nos propusemos a realizar uma 

pesquisa caracterizada como uma pesquisa de campo que, segundo Gil 

(2002), é um estudo com maior profundidade em relação ao 

levantamento, tem como proposta um, maior aprofundamento das 

questões propostas devido ao seu teor de flexibilidade na aplicação da 
pesquisa. Para Gil (2002, p. 53) “[...] estuda-se um único grupo ou 

comunidade em termos de estrutura social, ou seja, ressaltando a 

interação entre seus componentes. Ou seja, devemos escolher o método 
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do “estudo de campo” quando queremos estudar algo singular, que tenha 

um valor em si mesmo, dentro de um sistema mais amplo. 

Daí a importância da descrição do contexto no qual se situa o 

objeto de pesquisa. A economia solidária é nosso objeto singular situado 

num campo no qual se estabelecem redes e parcerias, ou seja, implica 

em identificar um campo empírico onde se movem outros atores da 

sociedade civil e política. 

Trata-se também de uma pesquisa de natureza qualitativa, 

entendendo com Minayo (2001, p. 22) que essa modalidade de pesquisa 

apresenta aspectos particulares que não podem ser mensuráveis: “Ela se 

preocupa, nas ciências sociais 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”. Isto converge para o 

objeto das atenções que está voltado aos EES. Utilizamos um referencial 

teórico tendo por base autores que refletem acerca da economia solidária 

como: Guimarães (2000), Singer (2000), Bertucci (2003), Arroyo 

(2006), Arruda (2006), Singer (2006), Souza (2006), Barbosa (2007), 

Coraggio (2012), Gaiger (2012), Wellen (2012), Trivinõs (2013), Rampi 

e Locks (2014), Mészaros (2015), tendo em vista alargar os 

conhecimentos. No desenvolvimento da metodologia da pesquisa, 

utilizamos a técnica de entrevista semiestruturada.  

Para a realização das entrevistas, elaboramos um roteiro de 

questões com objetivo de orientar o diálogo tendo em vista os objetivos 

propostos nesta investigação. Também optamos, a partir da realização 

da entrevista, eleger até duas pessoas por EES conforme a 

disponibilidade, que pudessem conceder entrevistas individuais 

relatando de forma mais aprofundada suas percepções acerca 

organização e desenvolvimento da economia solidária no Planalto 

Serrano Catarinense. 

Do ponto de vista da coleta de dados a respeito das percepções 

dos participantes de EES, elegemos seis sujeitos de EES de um universo 

de dezoito cidades do Planalto Serrano Catarinense. As visitas foram 

realizadas em âmbito regional, onde se concentraram as visitas e coleta 

dos referidos dados. Na cidade de São Joaquim elegemos a Cooperativa 

de Trabalho dos Catadores de Resíduos Sólidos (COOPERAC)
6
 que tem 

                                                           
6
 Tal Cooperativa foi constituída em 10 de Agosto de 2015, sob a assessoria da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade do Planalto 

Catarinense (ITCP-UNIPLAC), em parceria com o Consórcio Intermunicipal da 
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a função de coleta seletiva e triagem de resíduos sólidos. Na mesma 

linha em Lages, tem-se a Cooperlages, que já atua com a formação e 

institucionalização em economia solidária e compõe o Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) 

instituída sob a lei 12.305 que estabelece a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e incubadas pela ITCP (Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares) Uniplac a qual atua como assessora técnica em 

economia solidária. Ainda em Lages tem-se o grupo econômico 

solidário Art Mulher. Estas trabalham com a produção de panificados, 

confeitaria e salgados. No Município de Urubici, foi realizada a coleta 

de dados na Associação Agroecológica Renascer. Esta trabalha na 

produção de produtos agroecológicos, hortaliças e geleias. Todos os 

citados acima com duas entrevistas cada. Já em Otacílio Costa foram 

entrevistados integrantes de dois empreendimentos o primeiro foi a 

Associação Familiar Agroecológica de Otacílio Costa (AFAOC) e o 

segundo grupo Araucária, também na produção de agroecológicos e 

derivados. (Estes dois últimos com uma entrevistada apenas). Os 

critérios dessa escolha foram o tempo de vida e experiência dos 

empreendimentos econômicos solidários.  

As categorias estruturantes do trabalho e que orientaram a busca 

do estado da arte que foram: Empreendimentos Econômicos Solidários; 

Desenvolvimento da Economia Solidária. Política Pública de Economia 

Solidária. 

Esta dissertação foi projetada e estruturada da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo, apresentamos os procedimentos teóricos e 

metodológicos desenvolvidos na busca do cumprimento dos objetivos 

propostos. No segundo capítulo contextualizamos e refletimos acerca do 

surgimento da economia solidária, organização do movimento e da 

política pública da ECOSOL em âmbito do país; apontamos a relevância 

e atualidade da ECOSOL. 

No terceiro capítulo analisamos os dados recolhidos na pesquisa 

de campo. Privilegiamos todavia o conhecimento das percepções dos 

integrantes dos EES, as relações com parceiros, entidades apoiadoras e 

os sujeitos envolvidos com a política pública de economia solidária 

existente em território nacional, tendo em vista a compreensão das ações 

                                                                                                                           
Serra Catarinense (CISAMA). Este consórcio desenvolve um Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS), cujas 

diretrizes emergem da Lei 12.205/20010 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 



33 

das entidades apoiadoras e poder público frente ao desenvolvimento da 

economia solidária em Lages e na região do Planalto Catarinense. 

Do ponto de vista dos resultados esperados, a expectativa é de 

que esta dissertação possa se constituir numa oportunidade, primeiro, de 

sistematização de meus conhecimentos no campo da economia solidária; 

segundo, problematizar a trajetória dos empreendimentos econômicos 

solidários, no que tange aos processos de organização, formação tendo 

por parâmetros os valores e princípios da economia solidária; uma 

terceira contribuição reside em partindo de dados do campo empírico, 

buscar identificar o estágio de desenvolvimento e a contribuição da 

economia solidária no contexto mais amplo do desenvolvimento social e 

econômico de Lages e região. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa está focado na percepção dos integrantes dos 

empreendimentos econômicos solidários acerca do desenvolvimento da 

economia solidária no Planalto Catarinense. No presente estudo elegeu a 

pesquisa bibliográfica e documental articulada aplicação de um 

questionário semiestruturado na pesquisa de campo. 

Para Richardson (1999), a partir da decisão do que se pesquisar, 

inicia-se o passo a ser dado a seguir que é a definição do método de 

pesquisa validado. 

Não temos a pretensão de estudar a totalidade da realidade que 

abarca os empreendimentos econômicos solidários e a economia 

solidária no campo empírico de pesquisa. Se a investigação é um 

produto humano, este somente tem a capacidade de desvelar parte da 

realidade pesquisada. Isto não significa que a pesquisa seja incompleta, 

pois ela revela parte da realidade que permite descobertas que podem ser 

aplicadas à realidade em toda sua complexidade. 

Para Gil (1994) as pesquisas exploratórias utilizam uma menor 

rigidez, utiliza-se geralmente das pesquisas de cunho bibliográfica, 

documental e de entrevistas, tendo como ideal promover uma visão 

universal, apontando a aproximação de determinado objeto. 

Frente a isso, para cada tipo de pesquisa (estudo), existem formas 

específicas e peculiares de métodos a serem utilizados, porém, vale 

lembrar que de maneira geral é possível identificar em todos, um padrão 

que engloba e guia o caminho da investigação.  

A pesquisa no campo da economia solidária serve para instigar a 

busca do saber. Gil (1994, p. 45) argumenta que as pesquisas descritivas 

“[...] tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis”. Seus resultados têm a finalidade de tornar a trajetória 

do pesquisador mais coerente em suas descobertas. Existem diversas 

formas de investigação, diversos métodos de abordagens do problema 

da pesquisa. Para efeito desta, assumimos o método dialético que é o 

estudo geral da teoria do conhecimento e da elaboração lógica, 

transformando em matéria a teoria: 

O materialismo dialético é a base filosófica do 

marxismo e como tal realiza a tentativa de buscar 

explicações coerentes, lógicas e racionais para os 
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fenômenos da natureza, da sociedade e do 

pensamento (RICHARDSON, 1999, p. 51). 

Se por um lado, o materialismo dialético é uno à tradição da 

filosofia materialista, em contraponto se embasa na interpretação 

dialética do mundo. Atrelando as duas ideias, estas constituem uma 

aproximação científica da realidade, favorecendo a prática social da 

humanidade. Para Triviños (2013, p. 64), “o materialismo dialético 

entende o critério da prática em sentido muito amplo e variado”. Este 

método de pesquisa apoia-se na ciência, ou seja, no saber científico, para 

afirmar sua visão de mundo. Ele reconhece a materialidade como 

essência do mundo e que a consciência vem sucessiva a matéria e reza 

que a realidade é objetiva e suas leis são cognoscíveis. Compreende a 

realidade percebida pelos sujeitos humanos constituída de múltiplas 

relações, mas que se encontram articuladas compondo uma totalidade 

em movimento, complexa e densa de contradições. 

Os modelos ou métodos de pesquisas têm a finalidade de dar 

sentido e credibilidade ao objeto do estudo. Não obstante, cabe salientar 

que acontecem transformações diárias no mundo contemporâneo e o 

bom pesquisador deve estar atento e assim, realizar estudo de forma 

coesa, aplicando métodos de pesquisa eficazes contribuindo de maneira 

eficiente para a promoção da qualidade de vida das pessoas através de 

dados creditados e sólidos. 

Ao adotarmos o método de pesquisa dialético, será assumido 

neste estudo uma concepção dialética, na qual a regra é a orientação 

sobre as argumentações e discussões, uma vez que este método exige 

fundamentação teórica do pensamento, da realidade natural e social 

deste, bem como a materialidade dos fenômenos explicados pelo 

materialismo histórico do qual este teve origem. O fenômeno nesta 

perspectiva, conforme Marx (apud TRIVIÑOS, 2013, p. 64) “é toda 

atividade material, orientada a transformar a natureza e a vida social.” 

Este método permite uma compreensão ampla da realidade social. A 

partir das categorias de análise totalidade, movimento e contradição é 

possível identificar as respostas necessárias para compreender os 

processos que serão analisados.  

O método de pesquisa orientado pelo Materialismo histórico, 

apresenta uma base filosófica inspirada no marxismo. Segundo Triviños 

(2013, p. 51): 
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[...] estuda as leis sociológicas que caracterizam a 

vida da sociedade, de sua evolução histórica e da 

prática social dos homens, no desenvolvimento da 

humanidade [...] significou uma mudança 

fundamental na interpretação dos fenômenos 

sociais [...] ressalta a força das ideias capaz de 

introduzir mudanças nas bases econômicas que as 

originou, por isso destaca a ação dos partidos 

políticos, dos agrupamentos humanos etc., cuja 

ação pode produzir transformações importantes 

nos fundamentos materiais dos grupos sociais. 

Em síntese nossa pesquisa se orientará pelo método inspirado no 

materialismo histórico para identificarmos e buscar explicação acerca de 

nosso objeto de pesquisa, ou seja, a análise da percepção de 

empreendimentos econômicos solidários acerca do desenvolvimento da 

economia solidária no Planalto Catarinense. 

2.1 TÉCNICAS DE PESQUISA 

2.1.1 Pesquisa qualitativa 

A pesquisa qualitativa é entendida, por alguns autores, como uma 

“expressão genérica”. Isso significa, por um lado, que ela compreende 

atividades ou investigação que podem ser denominadas específicas. 

Segundo Triviños (2013), a abordagem de cunho qualitativo 

trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a 

percepção do fenômeno dentro do seu contexto. O uso da descrição 

qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno como 

também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e 

mudanças e tentando intuir as consequências. 

Ainda de acordo com Triviños (2013), é desejável que a pesquisa 

qualitativa tenha como característica a busca por: 

[...] uma espécie de representatividade do grupo 

maior dos sujeitos que participarão no estudo. 

Porém, não é, em geral, a preocupação dela a 

quantificação da amostragem. E, ao invés da 

aleatoriedade, decide intencionalmente 

considerando uma série de condições (sujeitos que 

sejam essenciais, segundo o ponto de vista do 
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investigador, para o esclarecimento do assunto em 

foco; facilidade para se encontrar com as pessoas; 

tempo do indivíduo para as entrevistas, etc.). 

(TRIVIÑOS, 1928, 128). 

Também foi utilizado no estudo a pesquisa de campo, que 

consiste na entrevista e observação de fenômenos e fatos. 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o 

objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, 

que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir 

novos fenômenos ou as relações entre eles. 

(LAKATOS, 2001, p.186). 

A abordagem qualitativa na pesquisa de campo considera a 

correlação entre o mundo real e o sujeito constituindo um vínculo que 

não pode ser dissolvido e tampouco traduzido em números. Na coleta 

das informações passei a ser a peça chave nessa pesquisa e o ambiente 

em que se retiram os dados que é o próprio ambiente natural. Utilizou-se 

de técnicas de coleta de dados se deu por meio da entrevista 

semiestruturada com a observação dos participantes, relatos e histórias 

de vida, características, avanços e dificuldades. 

Para a observação qualitativa o peso para o pesquisador foca no 

processo e não somente nos resultados, onde o significado é sua 

principal preocupação. Triviños (1928, p.130) ressalta que “uma das 

grandes postulações da pesquisa qualitativa é a atenção preferencial 

pelos pressupostos que servem de fundamento à vida das pessoas” [...]. 

O estudo discorre no enfoque qualitativo, devido aos processos, 

características e benefícios trazidos pelo mesmo. Flick (2009), afirma 

que este é um processo que utiliza da coleta de dados para o 

aprimoramento das perguntas das pesquisas, sem o cunho numérico. 

Utiliza-se da ação indagativa de forma dinâmica, onde a sequência nem 

sempre tem um padrão, pois sofre a variação de acordo com cada estudo 

específico. A pesquisa em si tem o formato onde o investigador 

participa diretamente da pesquisa se envolvendo na comunidade onde 

busca os conhecimentos, adquirindo principalmente experiência e o ato 

de estreitamento dos laços com os sujeitos da pesquisa. A pesquisa 

absorve esta característica devido à realização diretamente nas 
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comunidades de atuação dos empreendimentos econômicos solidários. 

Triviños (1987) elucida sobre a proposta antropológica da pesquisa 

qualitativa enquanto etnográfica, onde nesta é de grande valia a coleta 

de dados, a escrita, a interpretação, a análise e o refinar de forma 

explicita a pesquisa. 

2.1.2 Pesquisa bibliográfica e documental 

Já pelo método de pesquisa bibliográfica este ateve-se a diversos 

dados ao mesmo tempo em que exige do mesmo, procedimentos 

diferentes. Para este foram coletados materiais da imprensa escrita que 

abordam a questão a ser pesquisada, da imprensa audiovisual, material 

cartográfico, publicações diversas. Isto foi de suma importância a 

averiguação de todos os dados colhidos estão em conformidade com a 

Lei e se estes são confiáveis a ponto de nortearem a questão problema 

para sua resolução. 

Sobre o método de pesquisa documental Lakatos (2001, p.174) 

diz: 

A característica da pesquisa documental é que a 

fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que 

se denomina de fontes primárias. Estas podem ser 

feitas no momento em que o fato ou fenômeno 

ocorre, ou depois. 

Para utilizar o método de pesquisa documental, primeiramente se 

fez a juntada de documentos, tais como leis, declarações estatutárias, 

textos, arquivos, fotografias [...[. Registros que contribuíram para dar 

confiabilidade à pesquisa. Através da análise documental foi possível 

tomar uma direção certa para o que será feito com a resultante da 

pesquisa contribuindo assim para a compreensão das dinâmicas sociais. 

Os documentos a serem buscados nesta pesquisa serão as Leis e Projeto 

de Lei Federais, Leis Municipais, documentos, regimentos e portarias da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 
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2.1.3 Pesquisa de campo 

A opção pela abordagem de pesquisa voltada ao método de 

pesquisa de campo, traz por essência um aprofundamento do problema a 

ser pesquisada. Gil (2002, p. 53) cita que no estudo de campo “[...] 

estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura 

social, ou seja, ressaltando a interação entre seus componentes”. 

Constata-se que este se fundamenta no estudo intensivo, profundo e 

exaustivo de um objeto restrito a ser pesquisado, de sorte que permita 

amplo e detalhado conhecimento do objeto. Almeja reunir dados 

importantes sobre o objeto de estudo e assim, sanar dúvidas pertinentes 

e, sobretudo alinhar e instruir ações a posteriori na resolutividade ou 

busca de alternativas para o que se pretende com o estudo de campo, 

pois, sob o ponto de vista do pesquisador suas evidências são verídicas e 

sua opinião acertada. No entanto Gil (2002, p. 53), destaca: 

Basicamente a pesquisa é desenvolvida por meio 

da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com informantes para 

captar suas explicações e interpretações do que 

ocorre no grupo. [...] o pesquisador realiza a maior 

parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada 

importância de o pesquisador ter tido ele mesmo 

uma experiência direta com a situação de estudo. 

A advertência do autor acima é extremamente oportuna para esta 

pesquisa. Uma vez que atualmente participo de algumas ações 

desencadeadas pela ITCP-UNIPLAC, que realiza a incubação de 

empreendimentos econômicos solidários. Nisto pode residir o fato de 

nas primeiras evidências encontradas na pesquisa, imediatamente tê-las 

como “verdade”, posto que direta ou indiretamente tenho envolvimento 

com o caso. Neste sentido, parece bastante válido trazer para minha 

inserção no processo de coleta de dados, uma das premissas mais 

tradicionais utilizadas pela Antropologia, generalizado atualmente em 

pesquisas no campo das ciências sociais, muito bem apontado por Velho 
(2008, p.122): “a necessidade de uma distância mínima que garanta ao 

investigador condições de objetividade em seu trabalho”. Por outro lado, 

segundo este mesmo autor, “A noção de que existe um envolvimento 

inevitável com o objeto de estudo e de que isso não constitui um defeito 

ou imperfeição já foi clara e precisamente enunciada” (Ibid., p.122). No 
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conjunto dessas preocupações metodológicas, sugiro numa síntese, a 

tomada de consciência de um problema complicado posto pelo 

antropólogo Da Matta (apud VELHO, 2008, p. 126): 

O que sempre vemos e encontramos pode ser 

familiar mas não é necessariamente conhecido e o 

que não vemos e encontramos pode ser exótico 

mas, até certo ponto, conhecido. No entanto, 

estamos sempre pressupondo familiaridades e 

exotismos como fontes de conhecimento ou 

desconhecimento, respectivamente. 

Portanto, na busca de dados de campo o movimento 

epistemológico de “estranhar o familiar e familiarizar-se com o 

estranho” passou a ser preocupação pelo apego a temática e participação 

no movimento regional de economia solidária, para que se tenha o 

mínimo de êxito no controle possível da subjetividade e da busca da 

objetividade nos dados encontrados.  

O método de entrevistas consiste em promover conversações 

sobre os tópicos presente na pesquisa, para que o pesquisador interprete 

os dados coletados na entrevista.. Para May (2004, p.145), “[...] as 

entrevistas geram compreensões ricas das biografias, experiências, 

opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas” [...]. 

Existem basicamente quatro tipos de entrevistas: a entrevista 

estruturada, a semiestruturada, a não estruturada e a entrevistas de 

grupos focais. Esta pesquisa prevê a realização de entrevistas com 

alguns sujeitos integrantes de EES. 

O procedimento utilizado para a análise dos integrantes dos 

empreendimentos, foi a entrevista semiestruturada, ou seja, questões 

abertas que deverão estimular o diálogo com os sujeitos da pesquisa.
7
 

                                                           
7
 Dado que a pesquisa de campo não oferecia riscos aos sujeitos participantes 

das entrevistas e a urgência no cumprimento do tempo de elaboração desta 

dissertação, optou-se por não submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade do Planalto 

Catarinense. Antes da realização das entrevistas o pesquisador solicitou 

autorização para o diálogo e a gravação em áudio durante a entrevista. 

Adiantou-se que seria formalizado tal solicitação por meio da entrega e 

assinatura do Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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2.1.4 Estado da arte  

Para a realização e levantamento das informações necessárias 

foram utilizados o levantamento bibliográfico buscando conhecimentos  

no portal Centro de Estudos e Pesquisas do Ensino Superior (CAPES), 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), Periódicos e Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), para melhor aproximação do assunto. A 

realização do estado da arte é de suma importância, pois através desta 

aproxima-nos do ema em estudo e também aos referenciais 

bibliográficos utilizados em meio científico. Segundo Ferreira (2002, p. 

259), o estado da arte se justifica como: 

Sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o 

já construído e produzido para depois buscar o 

que ainda não foi feito, de dedicar cada vez mais 

atenção a um número considerável de pesquisas 

realizadas de difícil acesso, de dar com 

determinado saber que se avoluma cada vez mais 

rapidamente e de divulga-lo para a sociedade, 

todos esses pesquisadores trazem em comum a 

opção metodológica, por se constituírem 

pesquisas de levantamento e de avaliação do 

conhecimento sobre determinado tema.  

A busca por tal conhecimento reflete a disposição de buscar 

outros trabalhos ou produções científicas desenvolvidas em outras 

instituições de ensino superior. Nesta etapa obtivemos um contato direto 

com o que já existia produzido até então sobre nosso objeto de 

investigação. A investigação realizada permitiu a visualização de novos 

estudos e tendências neste campo do conhecimento. A diferenciação dos 

trabalhos, suas linhas e opções teóricas e principalmente seus 

alinhamentos com outras áreas de estudo. 

Inicialmente realizou-se o levantamento no banco de teses e 

dissertações da CAPES, através do site: 

http://www.periodicos.capes.gov.br/, resultando em 895 trabalhos 

com a categoria economia solidária, 4968 com a categoria 

desenvolvimento regional e 36 com a palavra-chave política pública de 

economia solidária. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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O mesmo procedimento foi realizado para verificação na base de 

dados da SCIELO pelo site http://www.scielo.org/php/index.php, 

neste portal de periódicos optou-se pela procura por todos os trabalhos 

cadastrados mundialmente, 172 trabalhos encontrados para a categoria 

economia solidária, 955 para a categoria desenvolvimento regional e 7 

com as palavras-chave política pública de economia solidária. 

Na sequência a pesquisa se deu no site dos periódicos da 

Universidade de São Paulo (USP), http://www.teses.usp.br/, através 

da pesquisa avançada em todos os documentos, nas palavras-chave 

obteve-se 29 trabalhos para a categoria economia solidária, 20 para 

desenvolvimento regional, e nenhum resultado para política pública de 

economia solidária. 

Na consulta através do banco de teses e dissertações da Unicamp 

em busca das palavras-chave pelo portal 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/, foi obtido 24 pesquisas 

com a temática de economia solidária, 316 trabalhos em 

desenvolvimento regional e na investigação por política pública de 

economia solidária apenas um trabalho foi encontrado. 

Para findar esta etapa de edificação da classificação bibliográfica, 

a pesquisa foi realizada na biblioteca universitária da UFSC, pelo site 

https://periodicos.ufsc.br/, nesta constam 33 trabalhos com economia 

solidária, 70 para desenvolvimento regional e somente 1 para a categoria 

de política pública de economia solidária. 

A importância desta aproximação aconteceu de forma prazerosa, 

pois através deste método obtive melhor direcionamento com 

empoderamento reflexivo frente ao estudo. Para Ferreira (2002, p. 265): 

Um primeiro, que é aquele em que [o 

pesquisador] interage com a produção acadêmica 

através da quantificação e de identificação dos 

dados bibliográficos, com o objetivo de mapear 

essa produção num período delimitado, em anos, 

locais, áreas de produção. Neste caso, há um certo 

conforto para o pesquisador, pois ele lidará com 

os dados objetivos e concretos localizados nas 

indicações bibliográficas que remetem a pesquisa. 

Os resultados apresentados não esgotam todas as possibilidades 

de análise a partir dos dados coletados, mas nos mostram algumas 

tendências da produção na área no período analisado e num determinado 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.teses.usp.br/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
https://periodicos.ufsc.br/
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tipo de veículo de divulgação das pesquisas, que são os periódicos. Um 

dos aspectos que identificamos após a leitura do material é que uma boa 

parte dos textos que são resultados de pesquisas não apresentam de 

forma clara os aspectos metodológicos e norteadores do trabalho. Ainda 

que devamos considerar que um artigo num periódico não é a mesma 

coisa que um relatório de pesquisa, ainda assim essas informações 

auxiliam os leitores a terem uma compreensão mais clara da 

problemática abordada, do contexto espacial e temporal em que foi 

realizada a pesquisa, os sujeitos envolvidos etc. 

Uma outra consideração a ser feita não diz respeito 

especificamente ao conteúdo dos textos lidos, mas às dificuldades 

encontradas para a realização desta pesquisa, pois em alguns momentos 

foi possível identificar um certo descaso de algumas instituições com o 

acervo de periódicos, o que nos parece uma contradição com as políticas 

para a pesquisa científica, já que os periódicos são considerados um dos 

espaços reivindicados para divulgação dos resultados de pesquisa e, 

também, esse aspecto pode nos indicar que existe uma certa preferência 

por textos no formato de livros do que de artigos em periódicos. Com 

isso, cabe a nós pesquisadores repensar qual o papel que esse veículo 

ocupa no processo de formação de novos profissionais, para o avanço 

das pesquisas e do conhecimento sobre a a percepção dos integrantes 

dos empreendimentos econômicos solidários acerca do desenvolvimento 

da economia solidária no planalto catarinense. 
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3 ECONOMIA SOLIDÁRIA  

3.1 ANTECEDENTES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

A economia solidária surge como um paradigma socioeconômico, 

uma outra maneira de entender e vivenciar as relações econômicas. Tem 

como característica principal responder as necessidades dos sujeitos, de 

um grupo social de modo não acumulativo, tendo como princípios 

fundantes a colaboração, a distribuição dos excedentes e a ação coletiva 

na garantia da autossuficiência dos sujeitos envolvidos.  

Esta economia tem suas raízes no desenvolvimento da 

humanidade, pois no início as pessoas procuravam se organizar 

coletivamente, como meio de sobrevivência e supremacia da espécie, 

como ainda se vê em algumas sociedades tradicionais. Valores e 

princípios de econômica solidária podem ser identificados onde um 

grupo social se une solidariamente, para criar, compartilhar e distribuir 

algum bem entre seus membros. No Brasil, são conhecidos os modos de 

vida dos povos indígenas, comunidades caiçaras, quilombolas e 

comunidades luso-brasileiras. 

A economia solidária tem suas origens firmadas nos modos do 

cooperativismo muito antes de suas organizações clássicas nas quais 

temos as raízes afixadas. Ela emerge muito antes das primeiras 

civilizações. O trabalho em conjunto com o mesmo objetivo vem dos 

tempos das cavernas onde os seres humanos se agregavam para a busca 

de alimentos e posteriormente para a produção de alimentos, passando 

do nomadismo para o seminomadíssimo. 

Engels (2000), em Origem da Família, da Propriedade Privada e 

do Estado, aponta para o que denomina de “comunidade primitiva”, a 

prática do trabalho e da propriedade coletiva. Alguns exemplos 

contemporâneo que se enquadram na definição de Engels (2000), são 

oferecidas por Demoustier (2006, p.10): 

Um grupo de mulheres que abre um restaurante de 

bairro; 20 milhões de franceses que são membros 

de sociedades mutualistas de saúde; três amantes 

da música que se associam para criar uma 

orquestra de câmara ou um grupo de reggae; 

milhares de poupadores que alimentam um fundo 

comum de investimento ético em que uma parte 

dos rendimentos serve para a manutenção de seu 
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poder de compra e a outra parte financia projetos 

de desenvolvimento (um banco cooperativista que 

administra o fundo e uma associação que anima o 

projeto de desenvolvimento); agricultores 

associados a consumidores urbanos que difundem 

produtos biológicos; ou empresas de inserção que 

abrem as portas do mercado de trabalhos a jovens 

desempregados etc. – isso tudo é a economia 

social e solidária. 

As origens da economia solidária (ECOSOL)
8
, no contexto da 

sociedade moderna, se dão principalmente no século XIX, diante de 

alterações macroeconômicas, oscilações políticas e econômicas, 

ocasionando altas nas taxas de juros e da valorização cambial geradas 

pela Revolução Industrial. A Revolução Francesa juntamente com a 

Revolução Industrial formam o contraponto disparador desta outra 

economia. Para Chuck e Arroyo (2006, p. 25): 

Os primeiros focos de pensamento da economia 

solidária surgem no início do século XIX na 

Europa, com grande ênfase na França, cujos 

principais pensadores foram Claude Saint-Simon 

(1760-1825), Charles Fourer (1772-1873), Pierre 

Proudhon (1809-1865) e, na Inglaterra, Robert 

Owen (1773-1858). 

Para Demoustier (2006), ainda na Revolução Francesa, cria-se 

um decreto chamado de Allarde (1789), depois da Lei de Le Chapelier 

(1791)
9
. A ideia era de que se trabalhasse num sentido amplo do 

                                                           
8
 Ao longo desta dissertação utilizaremos o termo economia solidária, sabendo 

que outras denominações são utilizados para se referirem ao mesmo fenômeno, 

tais como, como economia social e solidária, socioeconomia, economia popular 

e economia popular e solidária, esta última utilizada pela Cáritas. (ARROYO; 

TUPINAMBÁ, 2006) 
9
 A Lei De Le Chapelier foi uma lei francesa, aprovada logo no início 

da Revolução Francesa, em 14 de junho de 1791. Foi escrita e defendida por 

Issac René Guy le Chapelier, proibindo os sindicatos, as greves e as 

manifestações dos trabalhadores. Alegando a defesa da "livre empresa" e da 

iniciativa privada, as penas a aplicar aos sindicalistas, podiam ir desde avultadas 

quantias em dinheiro e privação de direitos de cidadania até à pena de 

morte (Artº 7 e 8) (JAUME, 2005, p. 31). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1791
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Greve
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_de_morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_de_morte
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produtor diretamente para o governo sem a etapa de “intermediários”. 

Neste contexto tudo o que era produzido e comercializado tinha que ser 

aprovado pelos conselhos do Rei (taxação de impostos e retorno a 

monarquia). Mas estas não foram resistentes e curvaram-se ao interesse 

do mercado. Sequencialmente criam-se as auto-organizações 

cooperativas, inicialmente para a compra de artigos de primeira 

necessidade, com o objetivo principal a redução dos preços e uma 

melhor negociação.  

A economia solidária foi inventada por operários, 

nos primórdios do capitalismo industrial, como 

resposta à pobreza e ao desemprego resultantes da 

difusão ‘desregulamentada’ das máquinas-

ferramenta e do motor a vapor no início do século 

XIX, as cooperativas eram tentativas por parte de 

trabalhadores de recuperar trabalho e autonomia 

econômica, aproveitando as novas forças 

produtivas. Sua estruturação obedecia aos valores 

básicos do movimento operário de igualdade e 

democracia sintetizado na ideologia do socialismo 

(DEMOUSTIER, 2006, p.12). 

Convém enfatizar que a Revolução Industrial que se alastrava da 

Inglaterra para os demais países europeus e Estados Unidos ao longo do 

século XIX, vinha gerando condições de vida extremamente 

precarizadas para os trabalhadores, constituindo uma situação 

insustentável para estas classes. Tratava-se da consolidação do modo de 

produção capitalista de produção, fundado nos princípios da exploração 

dos trabalhadores e da acumulação de bens e riquezas. 

[...] na Europa o processo da Revolução Industrial 

se fortalecia e se difundia dinamicamente e 

impulsionava cada vez mais o ideal liberal de auto 

regulação da economia como dogma 

inquestionável do capitalismo. Por intermédio 

deste modelo ideológico liberal de exploração se 

inicia o processo de crises e misérias sistêmicas na 

condição de vida do proletariado, com exploração 

demasiada da classe operária com jornadas de 

trabalho excessivas, utilização de mão-de-obra 

infantil e condições de trabalho insalubres, sem 

falar, é claro, do aumento crescente da 



47 

desocupação ocasionado pela Revolução 

Industrial que se alastrava pela Europa e pelo 

resto do mundo. (ARROYO; SCHUCK. 2006, p. 

26) 

A situação socioeconômica europeia caracterizada por Arroyo e 

Schuch (2006), provocaria diferentes reações por parte dos 

trabalhadores. Para Demoustier (2006), a Revolução Francesa foi a 

grande responsável pelo desenvolvimento das manifestações 

anticapitalistas, onde para o autor divide-se em etapas, primeiramente no 

século XVIII a manifestação está voltada pela reivindicação aos direitos 

trabalhistas e direito a criação de associações. Seguindo-se no século 

XIX pela luta contra a insegurança social, gerada pela divisão do 

trabalho vinculada a industrialização. Nesta perspectiva Arroyo e 

Schuch (2006, p. 27), comentam: 

Graças a todas as movimentações ideológicas, 

culturais, econômicas, política e sociais que 

estavam acontecendo na Europa e Estados Unidos 

no século XIX, observa-se o aparecimento de 

várias experiências solidárias influenciadas pelas 

ideias da valorização do ser humano e do 

mutualismo por meio de cooperativas e 

associações de produção e de socorro mútuo 

criadas por trabalhadores com o intuito de 

minimizar os efeitos trazidos pelo sistema liberal 

capitalista, como miséria, doenças, acidentes de 

trabalho e, em muitos casos, a própria morte. 

Também no século XIX se fortalecem os movimentos em prol do 

sindicalismo, sociedades mutualistas
10

 e cooperativas. Já no século XX 

com o acesso a lei de 1901
11

, em paralelo ao movimento fordista
12

, as 

                                                           
10

 As sociedades mutualistas são agrupamentos sem fins lucrativos que, 

essencialmente por meio das contribuições de seus membros, se propõem a 

conduzir, no interesse destes últimos ou de sua família, ações previdenciárias ou 

de assistências. 
11

 A 1 de julho de 1901, o presidente da República Francesa, Émile Loubet, 

promulgou a lei sobre o contrato de associação como resultado de grandes 

discussões públicas e parlamentares em torno projecto de lei apresentado, a 14 

de julho de 1899, pelo presidente do conselho Waldeck-Rosseau. A lei 1 de 
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empresas associativas participam ativamente do desenvolvimento 

econômico, inclusive com apoio do poder público. No final do século 

XX, as empresas associativas ganham força, mesmo enfrentando o 

grande crescimento econômico e devastador do capitalismo. Para 

Demoustier (2006, p. 15) existe uma visão crítica às percepções e ações 

associativistas: 

[...] essa fidelidade aos valores do coletivo e à 

recusa do ‘todo monetário’ não deixa de 

apresentar rupturas ou inflexões: rupturas entre 

aqueles que denunciam os malefícios do 

capitalismo – e que procuram uma alternativa – e 

aqueles que se integram a ele para humaniza-lo; 

inflexões comunitárias para, além da crítica da 

concorrência e do capital, procurar relações fora 

do mercado, até mesmo não monetárias. 

 O termo associação - indivíduo e grupo - foi lentamente 

evoluindo ao termo cooperação, elevando o pensamento sobre a 

valorização da livre escolha. Mas em 1867 com a lei das Sociedades 

Comerciais, esta cria a sociedade anônima, que possibilita a entrada e 

saída e as cotas ou partes sociais sejam envolvidas dentro das próprias 

cooperativas. 

Fora as empresas individuais, todas as empresas 

são de fato coletivas (as sociedades civis reúnem 

pessoas; as sociedades comerciais reúnem 

associados ao capital). Mas a particularidade das 

empresas coletivas de que falaremos é organizar 

de modo democrático a atividade das pessoas 

interessadas no negócio. Isso não significa que 

elas consigam fazer isso perfeitamente, mas que 

elas se esforçam para isso. (Demoustier, 2006, p. 

10)                             

                                                                                                                           
julho de 1901 era, antes uma lei sobre associações, considerada como pedra 

essencial das liberdades democráticas [...] (SORREL apud FERREIRA, 2007 p. 

200). 
12

 [...] Henry Ford, promoveu a maior revolução e inovação do século XX: a 

produção em massa. [...] Repartiu com seus funcionários uma parte do controle 

acionário da empresa. (CHIAVENATO, 2003, p. 66) 
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 O que mais marca neste período fordista são a grande dispersão 

e a necessidade de amparo do poder público: as cooperativas ficaram a 

mercê de regulamentações e financiamentos governamentais. Surgiu 

então a ideia de um replanejamento sob a ótica da diferenciação entre 

economia social e solidária, em qual sentido e em relação a quem. 

Adams (2010, p. 61) destaca: 

O ambiente de proliferação de iniciativas de 

cooperação econômica propiciou a reemergência 

da economia popular solidária pelo enredamento 

de fatores decorrentes da atuação de uma 

multiplicidade de agentes (trabalhadores 

desempregados e entidades de apoio), frente aos 

desafios do contexto social, econômico, político e 

cultural. 

Na Europa, nesse período também iniciam os processos de 

conquistas dos direitos trabalhistas e da previdência social. Nesta etapa a 

nova economia se fundamenta na organização da produção e nas trocas 

de mercadorias sem a utilização da moeda. 

A economia social se encontra assim no amago 

das contradições evidenciadas pela grande crise 

dos anos 1930, contradições entre um sistema 

produtivo capaz de aumentar consideravelmente a 

produção e uma relação salarial que não permite 

aumentar a demanda no mesmo ritmo. Ela é ao 

mesmo tempo incapaz, sozinha, de superar essa 

contradição, e ao mesmo tempo é uma força 

preciosa para reequilibrar a distribuição dos frutos 

do trabalho coletivo. (DEMOUSTIER, 2006, p. 

42). 

A relação neste período é muito questionada, pois o crescimento 

no volume de produção capitalista segue numa tendência absurda, frente 

às identidades criadas pelas associações (cooperativas de produção ou 

agrícolas) e as cooperativistas de consumo. Este período é sombrio, pois 

retrata muito bem a defesa da identidade e a negação ao antagonismo 

pregado pelo capital. Para Demoustier (2006, p. 45), o grande marco 

residiria na legislação brasileira de 1947, onde é formatada e votada a lei 

do Cooperativismo: 
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[...] que reúne em um único texto o conjunto das 

regras comuns às diferentes famílias 

cooperativistas; dupla qualidade dos societários, 

direitos iguais na gestão, estatuto de sociedade 

civil ou comercial, capital fixo ou variável, partes 

nominativas e cedíveis sob certas condições, 

apropriação coletiva dos lucros, devolução 

desinteressada do ativo líquido. 

Neste contexto, Arroyo e Schuch (2006) refletem acerca da 

criação dos primeiros sindicatos chamados de ligas operárias no Brasil, 

tendo como intuito inicial as greves pelas reivindicações de jornadas, 

melhores condições de trabalho e aumento salarial. O surgimento do 

sindicalismo traz as categorias menos abastadas para uma nova 

experiência e um ponto de fixação à luz dos direitos que não existiam na 

época. As iniciativas criadas por classes vinham a bater de frente com os 

empregadores no sentido de que surtissem respostas às necessidades 

pela classe operária. 

Adams (2010) demonstra que o movimento de economia popular 

solidária, teve apoio de organizações da sociedade civil, tendo em vista 

a originalidade sob o cooperativismo, de caráter auto gestionário e 

emancipatório que hoje tem desenvolvimento. Esta constatação é 

fundamental pois, na contemporaneidade as entidades apoiadoras 

continuam ser um pilar de apoio extremamente importante no 

desenvolvimento da economia solidária. 

De acordo com Arroyo e Schuch (2006), a década de 1980, é 

marcada como a década do novo liberalismo econômico, iniciando um 

processo voltado à reestruturação política e econômica das nações em 

desenvolvimento. Grandes forças de mercado tornam-se impérios, trocas 

de investimentos estrangeiros ocorrem com frequência. Os empréstimos 

bancários se tornam mais seletivos e as tendências estão voltadas as 

questões ambientais, criação de blocos econômicos com vistas à 

unificação de moedas e trocas interpaíses. 

A década de 1980 - 1990 foi marcado pela grande perda nos 

empregos formais e também demissões voluntárias, resultados de cortes 

das estatais que passam por processos de privatização, como é da 

natureza da economia de mercado. A reação de milhares de 

trabalhadores avança no sentido de buscar alternativas e garantia de 

geração de trabalho e renda, na modalidade de economia formal ou 
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informal, individual ou coletiva. Segundo os autores com quem 

dialogamos neste contexto histórico: 

É uma economia que avança com a organização 

dos empreendedores populares, aqui entendidos 

como o conjunto de trabalhadores por conta 

própria: autônomos, profissionais liberais, micro e 

pequenos empresários, na formalidade ou não, que 

individualmente ou de alguma forma coletiva 

buscam alternativas econômicas a partir de sua 

própria iniciativa. (ARROYO; SCHUCH, 2006, p. 

34).  

Segundo Demoustier (2006), o surgimento da economia solidária 

no campo da alimentação popular, por exemplo, se deu na França no 

período da Revolução Industrial XIX, como forma da distribuição de 

alimentos de forma comum, também o nascimento de cooperativas de 

consumo com o objetivo de acabar com a intermediação, fazendo com 

que os alimentos e materiais de primeira necessidade ficassem 

acessíveis à população. Nesta etapa nasce à economia popular, e na sua 

esteira chamada economia solidária. 

A reinvenção da economia popular solidária 

constituiu-se através de um metódico e gradativo 

trabalho educativo para superar o senso comum de 

rejeição ao cooperativismo tradicional, cujo 

mérito não se deve apenas ao esforço dos próprios 

desempregados e marginalizados do modelo de 

produção capitalista. (ADAMS, 2010, p. 74). 

Esse processo foi e continua sendo animado por educadores, 

pesquisadores de instituições universitárias, organizações não 

governamentais (ONGs), sindicados, movimentos sociais e entidades 

religiosas.  

3.2 A ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

Este período retrata o histórico e os conflitos na defesa das 

identidades cooperativistas, frente às representações e demandas geradas 

de forma desordenada pelo capitalismo. Para Arroyo e Schuch (2006) o 

ressurgimento da economia solidária no Brasil se deu através da crise de 
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superprodução (1929-1932), gerada pelo desequilíbrio financeiro 

mundial, o qual gerou um número muito grande de desempregos, 

retratando as deficiências no sistema capitalista. Devido a estes 

acontecimentos os movimentos das associações e do cooperativismo se 

reergueram em formato de cooperativas de consumo, habitação e 

sociais. 

No Brasil, a economia solidária ganhou forte impulso com o 

fortalecimento dos movimentos sociais surgidos entre os anos 1960 e 

1970, à sombra do regime militar. Para Souza (2003) a formação de 

associações de bairros, grupos de moradores, clubes de mães, 

comunidades eclesiais de base
13

, independentes de políticas e seus 

partidos, geraram de forma sinérgica a criação de novas identidades 

sociais. Tinham atuação e buscavam o bem comum, realizavam suas 

reivindicações de forma a desafiar o poder público, solicitando 

basicamente saneamento básico, educação, saúde, moradia entre outras, 

tendo como forte influência a Teologia da Libertação. Conforme Souza 

(2003, p. 32): 

Além do caráter reivindicativo por melhoria nas 

condições de vida urbana, os movimentos sociais 

latino-americanos eram compostos por 

mobilizações mais amplas, como as lutas 

feministas, ecológicas e ‘anti-racistas’. A questão 

universal dos direitos humanos foi abraçada pelos 

movimentos sociais em oposição a repressão, 

tortura e extermínio praticados pelos governos 

militares. 

Na década de oitenta, as particularidades da economia solidária 

emergem em meio à imposição dos modelos neoliberais no contexto de 

globalização da economia, intensificando extrema pobreza e 

marginalização na sociedade brasileira. Nesse período identificamos 

situações de resistência nos meios rurais e também urbanos, fazendo 

com que as pessoas se organizassem em grupos para atender suas 

necessidades básicas, devido às circunstâncias de desemprego criadas 

                                                           
13

 As comunidades eclesiais de base contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento da economia solidária no campo empírico desta pesquisa. Ver: 

LOCKS, G. A. GRUPOS DE FAMÍLIA: “O modo de ser CEB” em Lages, SC. 

Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação Doutorado em Antropologia 

Social. UFSC. 2008. 
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pelo modelo econômico neoliberal. Neste contexto, Adams (2010, p. 

69), coloca que: 

Os pobres, isto é, a vasta maioria da população 

empobrecida, transformaram-se no conjunto dos 

‘socialmente excluídos’. Até os dias atuais, a 

resistência básica dessas populações tem 

consistido, fundamentalmente, em assegurar a 

sobrevivência, constituindo o bloco da economia 

popular. Qual foi a posição dos sindicatos e 

partidos de esquerda, no Brasil, frente a estas 

questões, até o final dos anos 1980? Boa parte 

deles via os empreendimentos de economia 

popular, inclusive os solidários, sem importância 

política, em função de que estes não incidiam 

diretamente na promoção de mudanças políticas. 

Além disto, para os gestores destas instituições, a 

organização econômica de geração de trabalho 

seria competência dos empresários e do Estado. 

(ADAMS, 2010, p. 70). 

Para Singer (2002) é preciso estar atento quando se fala em 

cooperativismo tradicional e em cooperativas populares regidas pelos 

princípios da economia solidária no Brasil. As cooperativas tradicionais, 

embora seus estatutos muitas vezes abordem valores como a 

cooperação, participação nos lucros entre seus associados, elas estão 

contaminadas pela hierarquização de funções, elitização e perpetuação 

de suas diretorias, falta de controle social dos cooperados e elevado 

número de sócios. São cooperativas que acabaram metamorfoseando-se 

em empresas capitalistas. Isto serve para os modelos de cooperativas 

reinantes atualmente no campo do agronegócio, econômico-financeiras 

como as cooperativas de crédito ou de comercialização.  

Assim como nos países europeus e nos estados 

Unidos, a economia solidária ressurge no Brasil 

como forma e alternativa de defesa da classe 

trabalhadora contra o processo neoliberal de 

aniquilamento de milhões de postos de trabalho 

formal que se dá a partir da década de 1980 – e 

diante da política de privatização que se iniciou 

[...] (ARROYO; SCHUCH, 2006, p. 34). 
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Diferentemente ocorre nas cooperativas regidas pelos princípios e 

valores da economia solidária. Elas se caracterizam por seu pequeno 

número de cooperados, sem hierarquia no comando, pela cooperação, 

participação, solidariedade, controle social exercido por todos os seus 

cooperados e a distribuição equitativa do resultado do trabalho coletivo. 

Assim a dinâmica de criação de iniciativas econômicas produtivas às 

margens dos circuitos econômicos tradicionais, a economia solidária, 

vem como uma proposta que se contrapõe ao modelo de economia 

capitalista hegemônico mundialmente.
14

  

Para Singer (2006), as empresas formam uma linha capitalista 

onde a hierarquia é inata, pois o sistema a tornou assim. Esse autor 

ainda, propõe a criação de novas unidades de produção, onde o foco seja 

a distribuição de renda, onde seus participantes estejam envolvidos em 

todo o processo. O controle operário da produção entra num sistema 

onde as classes menos abastadas tomam posse da máquina e de forma 

igualitária consigam através deste movimento de libertação, 

principalmente combater a desigualdade e a discriminação. Singer 

(2006, p. 187) defende a economia solidária num contexto de projeto 

societário amplo: 

[...] socialismo não é um projeto apenas 

econômico e político, mas abrange todos os 

aspectos da vida em sociedade. [...] as lutas do 

movimento operário e dos movimentos de 

libertação têm um elemento básico em comum: 

elas almejam assegurar a participação de todas as 

pessoas nas decisões que afetam suas vidas, sejam 

estas decisões de produção, de consumo, de 

reprodução humana, de relacionamento com a 

natureza. São lutas que se impõem em todos os 

países – capitalistas ou com economias 

centralmente planejadas – em que os processos 

decisórios são dominados por minorias que detêm 

poder e dos quais as maiorias estão excluídas. As 

lutas por participação tendem, portanto a se 

                                                           
14

 Na década de 1990 floresceram inúmeras cooperativas de crédito na região do 

Planalto Catarinense. Enquanto permaneceram no tamanho humano de seus 

cooperados mantinham controle social. Na medida em que se massificaram, as 

diretorias elitizaram-se e se perpetuaram no comando, distantes de seu quadro 

social.  
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unificar, criando laços de solidariedade entre si, 

que assumem, cada vez mais, caráter 

internacional. O mesmo também ocorre com a 

repressão destas lutas, que tende a se generalizar e 

a se internacionalizar. 

A cultura da economia solidária representa uma concepção 

importante a ser conservado e disseminado pois é um contraponto ao 

modelo dominante, o sistema capitalista. Outro aspecto é no campo 

social, onde a economia tradicional é um personagem, neste o 

empresário acumula a riqueza e gera empregos explorando pessoas e se 

beneficiando das mesmas para o desenvolvimento de suas fortunas. 

Quando mira o social é perspectiva do assistencialismo, filantropia ou 

da negação de políticas públicas voltadas para a emancipação e 

autonomia dos sujeitos individuais ou coletivos.  

Barbosa (2007) demonstra que nas últimas décadas as práticas 

econômicas solidárias vão constituindo um movimento social expressivo 

no Brasil: 

[...] entre os anos de 1980 e 1990, processaram-se 

diferentes experimentações de práticas 

econômicas, mas foi entre o fim da última década 

e o início de anos mais recentes que ganhou 

expressão um movimento de articulação de 

sujeitos políticos, valores e perspectivas sociais. 
(BARBOSA, 2007, p. 174) 

Barbosa (2007), refere-se ao período entre 1980 e 1990, a 

Economia Solidária aparece em diversas dimensões, uma delas no 

campo da agricultura, se trata da produção com responsabilidade, tendo 

como um dos elementos a conservação das terras, alinhando a uma 

produção orgânica, sem utilização de agrotóxicos e sem modificações 

genéticas, o que significa à possibilidade de se ter a sustentabilidade de 

sua produção. Não se trata de um modelo de empresa no viés capitalista, 

de se exterminar com suas condições dos meios naturais. Em contra 

partida o trabalho sustentável tem sua visão baseada na utilização 
responsável dos recursos naturais com vistas às presentes e futuras 

gerações. O Portal MTE (2015) traz alguns conceitos importantes: 

Os trabalhadores que participam atuam a partir de 

princípios que garantem a prática efetiva da 
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autogestão e da cooperação, com o propósito de 

gerar trabalho e renda e tendo como estratégia de 

enfrentamento a exclusão social a 

responsabilidade socioambiental e a promoção do 

desenvolvimento do comércio justo e solidário. 

Neste contexto, foi dado impulso à Economia Solidária a partir 

do Fórum Social Mundial realizado em Porto Alegre em 2003. A partir 

de então, a base deste movimento foi se constituindo pela criação dos 

Fóruns Municipais, Estaduais, Regionais e Brasileiro de Economia 

Solidária. Também fazem parte deste movimento os Centros Públicos de 

Referência em Economia Solidária; associações e instituições de 

fomento como Unisol (CUT), Cáritas, Fase, Anteag; Redes de 

Incubadoras Universitárias de Cooperativas Populares (Rede 

Universitária de ITCPs e Unitrabalho), entre outros, conforme Figura 1. 

 



57 

Figura 1: Mapa da Organização Política da ECOSOL 

Fonte:http://www.sibigauer.com/go/wp-content/uploads/2014/03/Sistema 

EconomiaSolidaria.png (2016). 

 

Outro aspecto importante da economia solidária é cultural, no 

qual a produção material e imaterial de bens é realizada por grupos 

http://www.sibigauer.com/go/wp-content/uploads/2014/03/Sistema%20EconomiaSolidaria.png
http://www.sibigauer.com/go/wp-content/uploads/2014/03/Sistema%20EconomiaSolidaria.png
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populares com raízes culturais muito fortes, de maneira particular os 

grupos indígenas e quilombolas, importantes povos que contribuíram 

para a formação de culturas em diversas regiões brasileiras. Nesta fase 

encontra-se a recuperação de saberes culturais e também do trabalho 

com produtos de características regionais, inclusive de alimentos com 

alto poder nutritivo e que a população desconhece ou deixa no 

esquecimento. 

 Para Ferreira (2000) a cultura do novo cooperativismo foi 

criadas nos anos 1970, com a proposta e mobilização do que é hoje o 

MST (Movimentos dos trabalhadores Rurais Sem-Terra). Para Ferreira 

(2000, p. 81): 

No final da década de 1970, as ocupações de terra 

se intensificam em diferentes pontos do país, 

surgindo movimentos sociais no campo. O 

movimento mais representativo que nasceu nesse 

processo foi o Movimento de Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST). 

A Confederação das Cooperativas de reforma agrária do Brasil, 

CONCRAB. Segundo Souza (2003, p. 35) afirma que: 

Esse movimento surgiu devido a um conflito 

rural, a ocupação de uma propriedade no 

município de Sarandi – RS em 1979. Esse feito 

repercutiu nacionalmente, estimulando outras 

ocupações de terra organizadas, em diversas 

partes do país. 

Em 2003 a CONCRAB, Souza (2003, p. 35) “O MST reúne por 

volta de 600 mil pessoas e vem organizando cooperativas de produção 

agrícola e agroindustrial.” A trajetória da economia solidária no Brasil 

fica evidenciada nos anos de 1980 frente ao fenômeno da crise, 

causando desemprego em massa e exclusão social. Ferreira (2000, p. 85) 

cita neste período um aumento expressivo práticas cooperativas de 

consumo nas cidades já com o intuito da proteção à falta de alimentos e 

também os trabalhadores das crises econômicas e no campo as 

Cooperativas de Produção Agrícola (CPAs) já de forma organizadas, 

garantindo um autoconsumo satisfatório e uma renda mais equilibrada 

para os pequenos agricultores. 
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A Cáritas Brasileira também aparece nesta época com a formação 

de Programas Alternativos Comunitários (PACs). Segundo Bertucci e 

Silva (2003, p. 13):  

Os PACs têm sua história ligada à busca de 

alternativas de sobrevivência a partir de atividades 

produtivas e de consumo na perspectiva de 

organização de grupos que, solidariamente, 

perseguem sua autonomia e dignidade e lutam 

contra a dependência criada pelo assistencialismo. 

Para Bertucci e Silva (2003), os PACs, não nasceram 

exclusivamente com este fim, mas de um contexto amplo de 

reorganização da sociedade. No início dos anos 1980 se fortaleceram 

vários movimentos populares na luta contra o regime militar. Souza 

(2003, p. 32), “a organização da sociedade baseada em direitos é fruto 

da liberdade de pensamento e comunicação entre os indivíduos”. Em 

contraponto da institucionalização e a força do mercado contra tudo e 

todos em sentido ao lucro. Destaca-se nessa época a busca pelas 

questões associativistas para o fortalecimento das classes com visão 

voltada aos questionamentos éticos e também para a criação de uma 

nova sociedade civil. 

 A década de 1990 se sobressai tendo em vista a 

redemocratização. Com este fortalecimento da sociedade inicia o 

processo de surgimento de organizações sociais e institucionalizadas, 

logo resultando as organizações não governamentais (ONGS), tendo 

como base o pluralismo ideológico e cultural. Para Souza (2003, p. 33): 

Questões como etnicidade, gênero e meio 

ambiente são associadas à ideia de 

desenvolvimento sustentável. A assistência social 

com caráter filantrópico passou a ser entendida 

como ação solidária para fins de construção de 

uma cidadania abrangente, baseada em princípios 

éticos. 

Com a redemocratização da década de 1990, os movimentos 

sociais passaram por um período de reestruturação de paradigmas, 

devido a ascensão dos partidos de esquerda assumindo comando em 

estados e municípios. Essa mudança se deu também com base na 

Conferência do Meio Ambiente promovida pela Organização das 
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Nações Unidas, mais conhecida por ECO-92,
15

 realizada na cidade do 

Rio de Janeiro, onde reuniram-se os principais chefes de estado 

representando seus países, para a discussão dos problemas ambientais 

existentes no planeta. 

 A constituição de 1988 e as eleições democráticas ressaltaram e 

valorizaram as características dos movimentos sociais, das ONGs e 

também de novas políticas públicas a serem ineridas nos Orçamentos 

Participativos. Souza (2003) reflete que em 1992, além da ocorrência da 

ECO-92 (nesta tendo como incidência a articulação e formação da 

Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (ABONG), 

e da ocorrência do impeachment do então Presidente Fernando Collor, 

nasce o movimento pela Ética na Política, seguido pelo conhecido Ação 

da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, fazendo a sociedade 

civil e o poder público na luta contra a extrema pobreza. 

 A década de 1990 é marcada por novas experiências 

associativas de empresas em situação de falência, devido à situação de 

insuficiência financeira, estas são repassadas aos seus trabalhadores 

contratados, para que usufruam da estrutura em troca de seus direitos 

trabalhistas, fazendo com que estes assumam as responsabilidades e 

atuem de modo autogestionário
16

.  

A partir de 1989, as Universidades brasileiras passaram a instituir 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) com 

finalidade de incubar empreendimentos econômicos solidários. Para 

Mance (2002) atualmente são mais de 60 e observa-se que em SC, 

desde os anos de 1990, as Universidades Comunitárias vem assumindo 

esta política acadêmica em seus Planos de Desenvolvimento Industrial 

(PDIs). 

As incubadoras de empreendimentos de economia 

popular solidária são iniciativas inovadoras, 

incipientes e em construção no Brasil. Consistem 

em espaço físico apropriado [...] e pessoal 

preparado para prover assistência gerencial e 
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 Cabe o registro de que os empreendimentos econômicos solidários do 

Planalto Catarinense fizeram-se representar na ECO-92 por meio dos 

integrantes da Associação dos Agricultores Familiares Agroecológicos do 

Município de Otacílio Costa – SC. 
16

 Em nosso campo empírico de pesquisa encontramos um empreendimento 

econômico solidário na modalidade de “empresa recuperada”. 
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outros aspectos formativos. Oferecem assessoria 

técnico-gerencial, contábil e na área de relações 

humanas para empreendimentos formais e 

informais já constituídos ou em vias de 

constituição por trabalhadores das camadas 

populares em situação de desemprego ou que 

trabalham na informalidade. Sua atuação abrange 

todo e qualquer empreendimento de natureza 

coletiva, familiar ou de pequenos grupos que 

auferem renda e trabalho de forma cooperativa 

para seus integrantes, bem como resultem em 

organização social e bem-viver para todos 

(MANCE, 2002, p. 203). 

As ITCPs são filiadas desde 1999 a Unitrabalho é uma rede de 

universidades que, além de realizar o trabalho acadêmico, cumpre um 

papel de como mediadores sociais. Toda vez que se reúnem grupos 

ocorrem conflitos, porque os interesses individuais nem sempre são 

convergentes e este fenômeno humano não é diferente no universo da 

economia solidária.  A universidade pode, junto com outras 

organizações parceiras da sociedade civil, desempenhar um papel de 

mediar conflitos e fazer com que as pessoas se reúnam e trabalhem 

juntas por um objetivo comum. Por isso, um elemento importante são os 

conselhos ou comitês, em nível tanto nacional como local, para 

promover a articulação interinstitucional. Atualmente as ITCPs 

universitárias constituem a chamada Rede Universitária de Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares
17

. 

 Rampi e Locks (2014) destacam como um marco histórico a 

criação da Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), que é a 

representação das forças da sociedade civil que pressionam o governo 

para assegurar a economia solidária como política pública. Que 

atualmente o FBES (2015), “é organizada em todo o país em mais de 

160 Fóruns regionais, microrregionais e estaduais, envolvendo mais de 

3.000 Empreendimentos de Economia Solidária, 500 entidades de 

assessoria, 12 governos estaduais e 200 municípios pela Rede de 

Gestores em economia solidária”. 
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 Em meados de outubro de 2015 a Rede Universitária de Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares, reunida no Rio de Janeiro, aprovou o 

Estatuto de Apoio à Rede, portanto, hoje esta organização tem sua 

institucionalidade constituída com sede em Salvador, BH.  
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Em maio dos anos 2000, inicia-se um trabalho solidário em 

Lages, SC, em nível estadual, fruto do Grupo de Trabalho (GT) na 

jornada Catarinense de Economia Popular Solidária, tendo como 

componentes neste encontro entidades estaduais, que para o Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária (FBES, 2015) “tinham por objetivo 

potencializar as experiências de economia solidária carentes de 

articulação e fortalecimento, tal como é uma organização informal, de 

caráter estadual, que congrega instituições da sociedade civil que atuam 

no desenvolvimento (fomento, assessoria e articulação) da economia 

solidária”. 

 Conforme o FBES (2015), o Fórum Catarinense de Economia 

Solidária (FCES) que tem por objetivo a promoção da troca de 

experiências, entre os EES nas áreas rurais e urbanas. Atua com o olhar 

sob as “macrorregiões de Santa Catarina: Oeste, Serrana, Norte, Sul, 

Florianópolis e Vale do Itajaí, também organizadas em seus fóruns 

Regionais”. Para o FBES (2015) das ações FCES destacam-se a Iª Feira 

Estadual de Economia Solidária realizada na cidade de Lages em 2001. 

Na sequência Blumenau em 2004 e Itajaí em 2005, sendo que esta 

última já foi de responsabilidade do FCES, neste foi enviada uma 

proposta a Assembleia Legislativa Estadual para a validação da Lei 

Estadual de Economia Solidária, resultante do Conselho Estadual do 

Artesanato e de Economia Solidária, este por sua vez aprovada em 2009, 

pelo então Governador Luiz Henrique da Silveira, sendo a 

PL./0062.4/2009. 

Locks (2015) diz que na região do Planalto Catarinense, as 

inciativas em prol do desenvolvimento mútuo emergiram da necessidade 

da criação de entidades que atuassem em diversas frentes. 

Historicamente a Administração de Dirceu Carneiro – 1977-1982, que 

ficou conhecido pela expressão “A força do povo”, teve reconhecimento 

nacional pela criação de uma cultura voltada à participação popular, 

resultantes de revoluções em prol de vários setores da sociedade como 

educação, assistência social, habitação, saúde e associativismo urbano e 

rural. Sequencialmente a criação do Centro Vianei de Educação Popular, 

que por sua vez tinha como finalidade o trato de assessoria sócio 

organizativa e técnico-agronômica, favorecendo os plantios 
agroecológicos e também as famílias de agricultores familiares. Ainda 
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neste âmbito, a Igreja Católica, através da Cáritas Diocesana de Lages
18

, 

que por sua vez atuava no desenvolvimento urbano da geração de 

trabalho e renda para pessoas marginalizadas, atua como iniciativa para 

as tecnologias sociais visando a ampliação comum do urbano e rural. 

Como foi exposto anteriormente, em 2001, acontece em Lages 

(SC), a I Feira Estadual de Economia Solidária, para comercialização 

produtos de artesanato, agroecológicos e hortifrutigranjeiros. Neste 

espaço elencaram-se momentos para estudos e discussões sobre 

agroecologia e sementes crioulas. Na perspectiva, regional, inicia-se um 

movimento reflexivo sobre a economia solidária, inclusive com a 

constituição do Fórum Regional de Economia Solidária, juntamente com 

o poder público e entidades de apoio. E devida ao fato da UNIPLAC ter 

uma cadeira neste tão privilegiado Fórum, cria-se em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-2018, p. 48), uma meta que 

estabelece a “criação de espaço para incubar empreendimentos 

solidários”. Inicia-se o projeto para o desenvolvimento de um 

Incubadora de Tecnologia de Cooperativas Sociais, vinculada a 

instituição superior. 

O município de Lages é o primeiro município do Planalto Serrano 

Catarinense a instituir a Política Municipal de Fomento à Economia 

Solidária com a Lei 4075/14 que conforme o artigo 1º diz: “diretriz 

fundamental a promoção da economia solidária e do desenvolvimento 

de grupos organizados auto gestionários de atividades econômicas, 

rurais e urbanas, visando à sua integração no mercado e a auto 

sustentabilidade de suas atividades. Continuando com a criação de um 

Conselho Municipal de Economia Solidária sob decreto número 

14934/15. Neste foram nomeados membros representantes do governo 

municipal, dos empreendimentos de economia solidária e de entidades 

de apoio. Este conselho trabalha em paralelo com o Fórum Regional de 

Economia Solidária, que é uma organização informal teve sua origem a 

partir da necessidade do fortalecimento do desenvolvimento econômico 

                                                           
18

 A Cáritas através dos PACs, tem em sua trajetória histórica o trabalho ligado 

as alternativas de sobrevivência, apoiando ações voltadas a criação de 

associações e cooperativas de grupos comunitários, também visando as ações de 

caráter emergencial. Tem seu surgimento com os PACs, a partir da década de 

80, com uma nova ressignificação, insere-se em seus significados e perspectivas 

o apoio as pequenas iniciativas associativas, com o idealismo da solidariedade. 

(BERTUCCI; SILVA, 2003) 
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sustentável regional e com vistas a criação de novos empreendimentos 

econômicos solidários. 

3.3 A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO POLÍTICA 

PÚBLICA 

Para se ter um entendimento do que seja Políticas Públicas, 

desdobramos os dois termos, distinguindo-os, sob a perspectiva clássica 

“política” é um adjetivo originado da palavra grega “pólis” e reporta-se 

a tudo que diz respeito às coisas da cidade, abrangendo o que é urbano, 

civil, social e público. No século IV a.C. o primeiro filósofo que 

desenvolveu um tratado sobre o tema, foi Aristóteles. A esse tratado 

intitulou de Política referindo-se a esta como sendo a arte ou ciência do 

governo, apresentando uma tipologia sobre as diversificadas formas de 

governar a “polis” (cidade). Ao longo do tempo, embasados em 

diferentes modelos e conceitos, fundamentados por diversos 

pesquisadores, filósofos, pensadores, sociólogos e ativistas sociais, a 

política tomou novos horizontes em sua definição. 

Ximenes (2000) referindo ao primeiro significado do termo, 

considera política como sendo a arte e ciência de bem governar os povos 

e de cuidar dos negócios públicos com sabedoria. O mesmo autor em 

seu terceiro conceito declara como sendo a habilidade no trato das 

questões humanas. Observa-se então que o termo Política pode ser 

pensado e interpretado por uma mesma pessoa de maneiras diferentes ao 

passo que várias pessoas podem conceituarem diferentemente o mesmo 

termo, passando a ser subentendido de distintas formas e pontos de 

vistas. 

Desde os fundamentos de Aristóteles até a era contemporânea, 

tais conceitos sobre política sofrem constantes mutações: 

Na era moderna, esse conceito [de Aristóteles] 

adquire nova roupagem e, aos poucos, a ideia de 

política como arte de governar a polis passa a ser 

substituída por expressões como “ciência do 

estado” ou “ciência política”. Na conotação 

moderna, a política, em contraponto ao termo que 

tinha como referência a pólis, diz respeito à 

atividade ou ao conjunto de atividades que, de 

alguma maneira, faz referência ao Estado. Como 

tal, o conceito de política está estreitamente 
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vinculado ao de poder. (RODRIGUES, 2015, 

p.13). 

Examinados alguns conceitos de política, passamos então a 

explicitar o segundo termo, o termo “Públicas” inserido no contexto de 

“Políticas”. Segundo Bueno (2010, p. 435): “público do latim publicus 

‘referente ao povo’, do mesmo tema de populus ‘povo’, que é comum a 

todos, a todo povo, conhecido, manifesto, claro”. Desta forma ao 

entrelaçar os dois termos em questão: Políticas Públicas constatamos 

que esta se constitui como resultantes de uma correlação de forças 

sociais divergentes, que entretanto de forma pacífica, tomam decisões 

coletivas visando condicionar o conjunto da sociedade, tornando-se 

assim uma política comum. 

Para Boneti (2007, p. 74) políticas públicas podem ser entendido 

como: 

As ações que nascem do contexto social, mas que 

passam pela esfera estatal como uma decisão de 

intervenção pública numa realidade social, quer 

seja para fazer investimentos ou para uma mera 

regulamentação administrativa. 

Ainda para Boneti (2007, p. 74) as políticas públicas focam o 

resultado do trabalho entre as forças dominantes, “constituídas pelos 

grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da 

sociedade”. 

No entanto, responder a pergunta: O que são Políticas Públicas? 

Não é fácil como parece. É redundante falar que se trata de algo 

destinado a lidar com o público, administrar de forma igualitária um 

conjunto de ações destinadas a resolutividade de diversas situações em 

comum da sociedade em todas as suas classes sociais, quando na 

verdade, se trata de gerir recursos advindos do Estado na intenção de 

prover e promover políticas públicas satisfatórias. 

Para que se compreenda melhor o processo de gestão das 

políticas públicas faz-se necessário saber da existência de um provedor 

que subsidiem estas com um poder instituído, o Estado, composto dos 

tríplices poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Podemos afirmar 

que estes poderes se atrelam na perspectiva da permanência do sistema 

político vigente, bem como em manter o poder do grupo governante da 

ocasião. É salutar dizer que as políticas públicas tendem a corresponder 
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primeiramente a estes princípios. De tal forma que estas não se dão 

apenas para satisfazer ou suprir uma carência identificada por todos os 

segmentos sociais como seria de se esperar, mas, também para satisfazer 

interesses de grupos sociais pré-estabelecidos conforme mencionado 

acima. 

Sob essa ótica, a busca de explicações sobre a implementação de 

Políticas Públicas passa a ter diversos enfoques, utilizando-se de 

conteúdos e metodologias de pesquisas em outras disciplinas e áreas 

pertinentes. Todavia, quando acontece a implementação, esta nem 

sempre segue determinantes das pesquisas e consequentemente não vem 

com a finalidade de atender às necessidades identificadas. Às vezes 

“inventam-se” carências ilusórias com intuito de atender a interesses 

particulares a fim de se formarem alianças para manutenção do sistema 

governante. Isso implica em recursos administrados indevidamente em 

ações de cunho individual ou em benefícios apenas de um grupo 

dominante. 

Como forma de quebrar esse elo elitista e favorecer um ambiente 

democrático nas decisões de programar políticas públicas, o pluralismo 

vem de encontro à ideia de que a sociedade civil organizada tem tanto 

poder quanto o Estado. Consoante a tal ideia Bobbio (1998, p. 41) 

afirma que o pluralismo: 

Propõe como modelo a sociedade composta por 

vários grupos ou centros de poder [...] aos quais é 

atribuída a função de limitar, controlar e 

contrastar [...] o centro do poder dominante, 

historicamente identificado como o Estado. 

Boneti (2007) trata essa miscigenação de grupos sociais como 

forma de representações que atendem interesses específicos, de grupos 

econômicos, classes, Igrejas, movimentos sociais, ONGs, entre outros. 

Assim ressalta: 

Os agentes do poder são, então, pessoas que 

possuem o privilégio de decidir na elaboração de 

políticas públicas, no investimento do dinheiro 

público. Não são necessariamente representantes 

do povo, mas os que detêm as regras do jogo, o 

domínio da legislação, o domínio da “ginga” 

política, o capital, as relações de amizades, etc. 

(BONETI, 2007, p.55). 
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Em suma, as políticas públicas deveriam ter a finalidade de 

diminuir as desigualdades sociais, garantindo assim, uma melhor 

qualidade de vida aos cidadãos. Porém o que se nota é o velho 

assistencialismo onde políticas públicas são confundidas com 

prestadores de serviços. São elaboradas políticas de “compensação” para 

a classe pobre com objetivo de desviar o foco dos reais problemas e o 

que nos leva à reflexão é o fato de que essa classe mantém-se refém dos 

governantes que com programas sociais conseguem ainda garantir-se no 

poder (BONETI, 2007). 

Existe ainda, um enorme abismo de classes sociais, no qual os 

menos favorecidos também são os menos ouvidos na formulação de 

políticas públicas e a classe detentora de grandes rendas na maioria das 

vezes é quem decide o que será implementado, de acordo com seus 

próprios interesses e de forma que estes não venham a sair prejudicados. 

Para que se criem políticas públicas de verdade, é imprescindível 

por parte do Estado uma maior aproximação da população, ouvindo-a de 

forma qualificada seus anseios e elaborando políticas de efetividade na 

promoção de igualdade social para todos, respeitando as especificidades 

e peculiaridades de cada região, baseado nas necessidades universais, 

descentralizando o poder e proporcionando acessibilidade ao cidadão na 

tomada de decisões. No Brasil, as políticas públicas relacionadas ao 

mundo do trabalho, com ênfase no monitoramento e estímulo à 

manutenção ou criação de novos empregos são tratadas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (TEM).  Rodrigues (2007 p. 258) afirma que: 

O MTE foi criado há mais de 70 anos para 

fomentar e defender a legislação de proteção ao 

trabalhador. Essa missão ele compartilha com a 

Justiça do trabalho e com o Ministério Público. 

Para esse mesmo autor há uma contradição na compreensão das 

políticas públicas desenvolvidas neste Ministério: 

Uma parte deste combate se dirige contra as 

cooperativas de trabalho, com o empenho da 

fiscalização do trabalho de tentar distinguir as 

falsas das verdadeiras. A fiscalização e o 

ministério público, na verdade tentam distinguir 

entre cooperativas e cooperativas que se chamam 

de mão de obra (RODRIGUES, 2007, p. 258).  
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Ressalta-se também que cabe à população apoderar-se do seu 

direito à cidadania, conhecendo-o, exercendo-o e fazendo com que este 

se torne pleno e assim, gozar uma vida digna com necessidades básicas 

atendidas e bem-estar social assegurado pelo Estado. As políticas 

públicas devem ser elaboradas de acordo com a real necessidade 

advinda da população e não de acordo com os interesses de pequenos 

grupos dominantes. 

Não se pode subestimar a importância do papel da 

gestão das políticas públicas para a promoção da 

justiça social e a consolidação da democracia no 

país. É a gestão que traduz valores sociais, 

reproduz continuidades ou imprime mudanças na 

forma pela qual o Estado e a sociedade se 

relacionam. (RODRIGUES, 2015 p.77). 

A economia solidária enquanto política pública vem crescendo e 

ganhando força no cenário nacional desde 2002; 

A instituição de uma política pública estatal de ES 

passa pela criação de uma série de instâncias – 

‘um Sistema Nacional de ES que viabilize a 

criação de conselhos, fundos, conferências, órgãos 

executivos, comissões parlamentares... ’ dentro do 

aparelho estatal, considerando-se as diferentes 

esferas da Federação, parece apresentar-se como a 

principal estratégia para que a ES tenha acesso a 

uma série de recursos financeiros que hoje se 

encontram disponíveis somente para 

empreendimentos na perspectiva capitalista. 

(EIDELWIEN. 2011, p. 141) 

A ampliação desta política pública reduziria as privações sociais 

constantes numa sociedade desigual, aumentaria a distribuição de 

riquezas, que, por sua vez melhoraria a distribuição dos recursos para a 

população. O enfoque econômico solidário de fontes neoliberais segue 

os moldes da globalização, reestruturando a cadeia produtiva, reduzindo 

o desemprego estrutural. Mesmo este visando à competitividade e ao 

lucro, não pode perder sua essência econômica solidária. 

A economia solidária é uma política de extrema importância para 

os setores populares e os processos de inclusão econômica e social, 



69 

mormente, quando se pensa em territórios cujo desenvolvimento 

regional está aquém das necessidades e interesses de sua população mais 

empobrecida. Singer (2005, p. 83) coloca que: 

A economia solidária pobre e carente tem grandes 

dificuldades de se consolidar e se viabilizar 

economicamente. A esse respeito não pode haver 

ilusões. Existe um número muito grande de 

empreendimentos com um pé na solidariedade, 

tipo o terceiro setor, que depende de subsídio e 

apoio. (SINGER, 2006, p. 19) 

A economia solidária se orienta na proposta de um comércio 

justo, longe das pressões e da dominação mercantilista do outro sistema, 

onde a cidadania se torne a grande mensageira na distribuição das 

rendas. E que a moeda comercial seja o bem estar e a geração de renda 

para a sociedade, não somente para uns, mas para o crescimento de uma 

sociedade como um todo, num sentido amplo e mais cooperativo, no 

âmbito gestacional das empresas. Singer auxilia na compreensão desta 

condição de desigualdade entre os empreendimentos. 

A economia solidária é tão desigual quanto o 

Brasil, tem economia solidária pobre e miserável, 

e tem também a rica. O que quer dizer rica? São 

principalmente as empresas recuperadas. Elas já 

nascem com capital, mesmo que muitas vezes 

pequeno, insuficiente e depilado. Assim 

necessitam de recuperação. Mas possuem base a 

partir a partir da qual conseguem avançar muito. 

(SINGER, 2006, p. 19) 

Sendo o FBES, o espaço articulador nacional da economia 

solidária e na interlocução com o Governo Federal, este cria em 2003 a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). 

O marco legal da implantação da SENAES, se deu 

com o Decreto Lei 4.764 de 24 de junho de 2003, 

que aprovou a organização administrativa no 

âmbito do Ministério do Trabalho, incluindo em 

seu Art. 16 esta secretaria, com a competência de 

coordenar, articular, planejar e subsidiar as 

políticas de economia solidária. Posteriormente 
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foi alterado com o decreto Lei 5.063 de 3 de maio 

de 2004. (RAMPI; LOCKS, 2014, p. 33)  

A institucionalização da SENAES desenha um novo horizonte no 

sentido das políticas públicas para a economia solidária, planejando e 

direcionando ações para a criação de leis, em apoio aos ITCPs, bancos 

comunitários, cooperativas populares, ações de comercialização entre 

outras. Para Barbosa (2007, p. 229) “a ação da secretaria objetiva apoiar 

e induzir o crescimento das iniciativas, mas tendo como diretrizes as 

experiências e propostas já vinculadas pelos grupos envolvidos – ONGs, 

sindicatos, Igreja e unidades econômicas cooperativadas”. O 

crescimento e o fortalecimento da SENAES faz com que a dinâmica das 

políticas públicas faça sentido através de um programa de estruturação 

institucional para a economia solidária.  Barbosa (2007, p.30) cita que: 

Os objetivos e linhas de ação são bem explícitos 

quanto ao enfrentamento de quase todos os pontos 

estratégicos para as instâncias de lutas e debates 

da economia solidária como: geração de trabalho, 

finanças, legislação, cadeira produtiva e consumo 

ético. 

Com a criação da SENAES as práticas e normas políticas seguem 

a uma nova realidade, uma reconceituação do próprio trabalho. Com 

vistas a um sentido mais amplo do trabalho, não se alinhando apenas aos 

vínculos empregatícios, mas sim a uma nova filosofia alinhada as 

práticas da economia solidária. Além do FBES, existe também a 

representatividade do Conselho Nacional de Economia Solidária 

(CNES). Segundo o portal do TEM (2015) comenta o que foi concebido 

o CNES: 

Foi concebido como órgão consultivo e 

propositivo para a interlocução permanente entre 

setores do governo e da sociedade civil que atuam 

em prol da economia solidária. Tem por 

atribuições principais: a proposição de diretrizes 

para as ações voltadas à economia solidária nos 

Ministérios que o integram e em outros órgãos do 

Governo Federal, e o acompanhamento da 

execução destas ações, no âmbito de uma política 

nacional de economia solidária.  
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Esta representação, como o FBES é uma representação da esfera 

civil e pública. A efetividade e visão ao aprimoramento das políticas 

públicas voltadas a economia solidária. Segundo o MTE (2015): [...] “o 

Conselho será composto por 56 entidades, dividido entre três setores: 

governo, empreendimentos de economia solidária e entidades não 

governamentais de fomento e assessoria à economia solidária. [...] 

(Decreto nº 5811, de 21 de junho de 2006”). 

Neste sentido, conforme Barbosa (2007) se trata da articulação 

dos sujeitos políticos e seus ideais constituídos em lutas sociais, com a 

necessidade realística para o avanço social trabalhista e o movimento em 

torno da economia solidária. 

3.4 RELEVÂNCIA E ATUALIDADE DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

Em 2014 realizou-se a 3ª CONAES (Conferência Nacional de 

Economia Solidária), tendo como Tema: Construindo um Plano 

Nacional da Economia Solidária para produzir o direito de e viver de 

forma associativa e sustentável. Resultou na elaboração do 1º Plano 

Nacional de Economia Solidária (2015-2019), que é o planejamento das 

propostas das políticas públicas a serem trabalhadas neste período. Para 

Barbosa (2007, p. 255): 

As estratégias e plano de ação da SENAES 

acompanham as requisições elencadas pela 

Plenária Nacional e, mais recentemente, pelo 

FBES, dispostas em grandes temas que formam o 

que se chama, no meio, de plataforma da 

economia solidária – 1) Marco Legal; 2) Rede de 

Produção, Comercialização e Consumo; 3) 

Finanças; 4) Educação; 5) Comunicação; 6) 

Democratização do Conhecimento e da 

Tecnologia. 

O marco legal tem seu direcionamento fundamentado às reformas 

tributárias, previdenciárias e trabalhistas. A representação da SENAES é 
de grande importância para as estratégias conjunturais do governo. Para 

tanto o trabalho de amarração política é relevante envolvimento com 

diversos ministérios para o andamento e consolidação de suas práticas. 
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Para tanto Barbosa (2007) elucida algumas práticas que estão 

entrelaçadas dentro dos ministérios, como é o caso do Ministério da 

Agricultura e Abastecimento, onde a SENAES parametriza ações e 

programas voltados ao cooperativismo, de programas de educação 

associativista, incubadoras de ordem popular, cooperativas populares e 

um amplo sistema de financiamento. Já o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário atribui-se o incentivo ao programa de Crédito 

Solidário, práticas de feiras regionais e também mostras para a 

integração e criação de redes solidárias. Já o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem seu foco no aumento do 

volume de crédito envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Social (BNDES), Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil 

(BB), fortalecendo as agências de microcrédito. Incentiva a reforma 

agrária e a agricultura familiar por meio de cooperativas, como também 

o projeto Amazônia sustentável. Dentre outros projetos junto aos 

Ministérios. 

Na atualidade o SENAES
19

, o Governo Federal vem promovendo 

uma reforma administrativa. Tal medida faz parte de um contexto mais 

amplo de ajuste fiscal diante de um quadro de arrefecimento da 

economia com redução da arrecadação e de uma crise política 

amplamente e criminosamente midiatizada que colocou o Governo em 

situação de defensiva diante de forças retrogradas de oposição ao país. 

Entre outras medidas, o Governo reduziu o número de ministérios, 

promoveu fusões e estabeleceu parâmetros de cortes no número de 

secretarias e de cargos comissionados. No conjunto das reformas no 

MTE, a SENAES foi instada a analisar a possibilidade de manter-se 

como Subsecretaria vinculada diretamente à Secretaria Especial do 

Trabalho que, com a fusão dos ministérios, é também a responsável 

pelas demais áreas: de políticas de emprego, de inspeção do trabalho e 

de relações do trabalho. 

Ainda conforme a mesma Carta supracitada, a SENAES não 

altera suas políticas de fomento à economia solidária no País. Afirma: a) 

manter e fortalecer a política pública de economia solidária, garantindo 

o que está previsto como estratégias, prioridades e ações do Plano 

Nacional de Economia Solidária; b) manter a estrutura e quantitativo de 

cargos da secretaria; c) manter o Prof. Paul Singer como o responsável 

pela área de economia solidária no MTPS; d) não separar as áreas de 

                                                           
19

 Informação disponível em: http://www.fbes.org.br. Acesso em: 02.03.2016. 

http://www.fbes.org.br/
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execução e de gestão com a manutenção, se for o caso, da Subsecretaria 

de Economia Solidária como Unidade de Gestão (UG), responsável pela 

execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à economia 

solidária no  Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS); e) 

manter os espaços de economia solidária nas Superintendências 

Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE´s); e f) manter os espaços de 

diálogo social na formulação, execução e avaliação das políticas 

públicas de economia solidária (fortalecimento do Conselho Nacional, 

fóruns, redes etc.). 

Não obstante, as conjunturas políticas menos ou mais favoráveis 

ao desenvolvimento da economia, segundo o portal EBC (apud 

SENAES, 2012), as cooperativas de trabalho continuam sendo uma 

alternativa relevante para a superação do desemprego: 

As cooperativas de trabalhadores tornam-se nos 

últimos anos, uma boa alternativa para milhares 

de brasileiros que encontram dificuldades de 

entrar no mercado de trabalho. A economia 

solidária, que passa praticamente despercebida por 

boa parte da sociedade, gera renda para 2,3 

milhões de pessoas no país e movimenta, em 

média R$ 12,5 bilhões por ano (SENAES, 2012, 

p. 15). 

Em 2015, aprova-se a Lei da ECOSOL conforme o projeto lei nº 

4.685/2012, a qual retrata a Política Nacional de Economia Solidária, 

onde ficou somente um ano aguardando sua aprovação. Este também 

teve por iniciativa do FBES com a campanha “Reconheça a Economia 

Solidária”, (Anexo A). Através desta, se ganha força para outra etapa 

que se insere na legalização dos empreendimentos econômicos 

solidários, por suas origens e caracterizações formalizadas, para que um 

regime seja aplicado distinto aos já existentes relacionados diretamente 

ao capitalismo. E futuramente acesso a créditos específicos as suas 

caracterizações. 

Segundo a ATLAS da Economia Solidária (2015), o Brasil possui 

19.708 empreendimentos econômicos solidários, destes com 10.793, 

grande maioria concentradas em áreas rurais, enquanto nas zonas 

urbanas 6.865 e 2.058 nas áreas rururbanas. Existem diversos setores da 

sociedade nos quais a economia solidária vem encontrando bastante 

adesão, particularmente, no campo da reciclagem de materiais 
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reaproveitáveis, conforme preconiza a Lei 12.305/10 Lei Nacional de 

Resíduos Sólidos.  

Observadores do movimento da economia solidária tem 

constatado que a tendência de sua ampliação ocorre nas conjunturas de 

crises cíclicas do modo de produção capitalista. É da natureza desta 

economia arrefecer-se ou encolher-se para gerar desemprego e 

consequente acumulação e concentração de capital. O Estado passa a 

fazer ajustes fiscais, ameaça ou retira direitos trabalhistas. A alternativa 

para os milhares de desempregados passa a ser a economia solidária, 

operando como estratégica eficaz para a geração de trabalho e renda. 

Neste momento histórico, a crise do sistema do capital também atingir o 

Brasil que vinha por mais de uma década buscando o caminho de uma 

economia fomentada pelo Estado. Diferentes formas de transferência de 

renda por meio de Políticas e Programas Sociais vinham arrancando 

milhões de trabalhadores da pobreza e da miséria. Contudo, na 

conjuntura atual, as forças econômicas dominantes passaram 

problematizar e obstaculizar o desenvolvimento daquele modelo de 

desenvolvimento. É possível que a economia solidária no Brasil, 

encontre nesta conjuntura, um ambiente favorável para novamente 

avançar na inclusão social e produtiva de novos segmentos de 

trabalhadores desempregados. 

O seminário internacional de São Bernardo do Campo, local de 

discussão de práticas de gestão e sustentabilidade, realizado em 2015, 

retrata a evolução e a grandeza alcançada pela economia solidária que 

segundo o portal Rede TVT (2015) alcança os incríveis 1% do Produto 

Interno Bruto (PIB), com formas alternativas de produção, 

sustentabilidade, cooperativismo e auto gestão, se tornando referência 

mundial. Este retrata a economia solidária como um modelo de 

desenvolvimento econômico, político e social capaz de reverter aspectos 

negativos da sociedade, transformando em bons exemplos de geração de 

trabalho e renda. 

Para Schiochet, secretário nacional de economia solidária 

SENAES/MTE (apud Portal TEM, 2015), “a economia solidária é uma 

conquista do movimentos sociais que acredita na organização coletiva, 

na solidariedade, na autogestão e na determinação das pessoas para 
conduzir sua vida com mais dignidade”. 

Um grande avanço frente ao desenvolvimento da economia 

solidária em Santa Catarina foi a criação de um espaço permanente para 

comercialização dos produtos oriundos da economia solidária no interior 
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do Mercado Público de Florianópolis. Este com o nome de Empório da 

Economia Solidária, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego 

(2015), beneficiará 10 empreendimentos, (220 famílias), realização esta 

criada por meio da parceria entre a o Instituto de oportunidades de 

Florianópolis, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de 

Santa Catarina e a Seção de Economia Solidária. Esta iniciativa deverá 

influenciar a criação de novos espaços de comercialização no Estado e o 

fortalecimento das Feiras de Economia Solidária já existentes. 



76 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

[...] a gente percebe que a gente é tão 

pobre, é tão pouco, a gente é tão 

pequeno que a gente precisa se ajudar 

e né? A gente precisa se ajudar porque 

juntos somos fortes né? Quanto mais 

se une, mais forte fica. 

(entrevistado C1 do Grupo Araucária) 

Para esta análise de dados foram elencados seis empreendimentos 

econômicos solidários de Santa Catarina, sendo dois atuantes com 

atividades de reciclagem de resíduos sólidos localizados nos municípios 

de Lages e São Joaquim, três que trabalham na produção de 

agroecológicos e derivados (doces, geleias, compota, conservas e doces) 

nos municípios de Otacílio Costa (SC) e Urubici (SC) e um 

empreendimento ocupado com atividades na área da alimentação em 

Lages (SC). A Figura 2, indica a localização dos municípios citados. 

Figura 2: Mapa Amures 

 
Fonte: LS Agência (2015). 
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A escolha por estes empreendimentos se deu a partir dos seguinte 

critérios: para os que têm suas atividades voltadas a agroecologia e 

derivados, mais aquele que cujas atividades são voltadas para a 

produção de alimentos (panificados, salgados e confeitaria), foram os 

que receberam formação no Programa “Fortalecendo Experiências de 

Economia Solidária em Santa Catarina” (FORTEES)
20

 no período entre 

2012 e 2014 e que têm parceria com a Cáritas Diocesana de Lages. Para 

os empreendimentos das Cooperativas de Catadores de resíduos sólidos, 

o critério de escolha foi as que tivessem sido incubados pela 

ITCP/UNIPLAC no período entre 2014 e 2015. Os primeiros têm 

existências mais prolongadas no tempo, pois se originaram no início do 

ano 2000. Os últimos são empreendimentos mais recentes, ou seja, de 

2014. 

O Quadro 1, mostra os empreendimentos cadastrados no Cadastro 

Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (CADSOL)
21

 

existentes no Planalto Catarinense. O sistema, possui atualmente 34 

empreendimentos econômicos solidários cadastrados desta região, sendo 

que quaro estão em fase de análise no Cadastro.
22

 

                                                           
20

 Fortalecendo experiências de economia solidária em Santa Catarina 

(FORTEES) é um projeto financiado pela PETROBRÁS, que tem por função a 

contribuição para a viabilidade econômica de empreendimentos de economia 

solidária como alternativas de geração de emprego e renda, valorizando os 

grupos sociais em situação de exclusão social em Santa Catarina. Disponível 

em: http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/files/pdf/2010_Desenvolvi- 

mento%20e%20Cidadania_Resultado.pdf. Acesso em 11/03/2016. 
21

 CADSOL: O Cadsol aproveitará a experiência adquirida pelo MTE na 

construção do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES) 

que, agregado, ao Cadsol permitirá a orientação das políticas públicas voltadas 

para os atores da Economia Solidaria no país. O Cadastro já se inicia contando 

com uma base de 19.847 empreendimentos econômicos solidários identificados 

pela Senaes. Disponível em http://blog.mte.gov.br/trabalho/detalhe-

2494.htm#.VuJRr30rKUk. Acesso em: 11 mar. 2016. 
22

 Em nosso entendimento, alguns dos empreendimentos deste mapeamento do 

CADSOL não se enquadram nos valores e princípios da economia solidária, 

conforme refletimos nesta dissertação. Deve-se considerar também que novos 

empreendimentos que emergiram na região nos últimos dois anos não se 

encontram ainda cadastrados. É o caso das cooperativas de catadores de 

resíduos sólidos, por exemplo. 

http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/files/pdf/2010_Desenvolvimento%20e%20Cidadania_Resultado.pdf
http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/files/pdf/2010_Desenvolvimento%20e%20Cidadania_Resultado.pdf
http://blog.mte.gov.br/trabalho/detalhe-2494.htm#.VuJRr30rKUk
http://blog.mte.gov.br/trabalho/detalhe-2494.htm#.VuJRr30rKUk


78 

 

Quadro 1: EES Cadastrados no CADSOL da Região do Planalto Serrano 

Catarinense 

(Continua) 

Nome do 

Empreendimento 

Endereço Situação Município UF 

ASSOCIAÇÃO DE 

AGRICULTORES 

ECOLÓGICOS DE 

ANITA GARIBALDI 

VILA OLARIA 

AMBROSIO, SN 

Cadastrado Anita Garibaldi SC 

ASSOCIAÇÃO 

SERRANA DE 

PRODUTORES 

RURAIS 

COMUNIDADE 

DE SÃO 

SEBASTIÃO 

Cadastrado Anita Garibaldi SC 

ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES 

RURAIS DE BOCAINA 

DO SUL 

AV. HENRIQUE 

ASSINK, 779 

Cadastrado Bocaina do Sul SC 

COOPERATIVA 

AGRAPECUÁRIA 

REGIONAL DE BOM 

JARDIM DA SERRA 

RODOVIA SC 

438, 1224 

Cadastrado Bom Jardim da 

Serra 

SC 

ASSOCIAÇÃO DE 

AGRICULTORES 

NOSSA SENHORA DE 

LURDES 

CERRO NEGRO 

UMBÚ, S/N 

Cadastrado Cerro Negro SC 

ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS MICROBACIAS 

SÃO JORGE, 

DETTOFFOL E ESTER 

ESTRADA 

GERAL SÃO 

JORGE, S/N 

Cadastrado Cerro Negro SC 

ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

MICROIBACIA 

CAMARGO BARRA 

DO SALTO 

COMUNIDADE 

CAMARGO, SN 

Cadastrado Cerro Negro SC 

ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E ALUNOS DA 

CASA FAMILIAR 

RURAL DE CERRO 

NEGRO E CAMPO 

BELO DO SUL 

R. HÉLIO 

FRANCISCO 

PEREIRA, S/N 

Cadastrado Cerro Negro SC 
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Quadro 1: EES Cadastrados no CADSOL da Região do Planalto Serrano 

Catarinense 

(Continua) 

Nome do 

Empreendimento 

Endereço Situação Município UF 

ASSOCIAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

MICROBACIA SÃO 

ROQUE RAITHZ 

COMUNIDADES 

DE SÃO ROQUE 

RAITHZ 

Cadastrado Cerro Negro SC 

ASSOCIAÇÃO PARA 

O 

DESENVOLVIMENTO 

DE ALTERNATIVAS 

DE TRABALHO E 

RENDA SÃO 

BENEDITO 

COMUNIDADE 

BENEDITOS, S/N 

Cadastrado Cerro Negro SC 

ARTE FINAL 

INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA 

RUA JOÃO 

GUTEMBERG, 

329 

Cadastrado Lages SC 

ARTESANATOS AFRO 

– ABAYOMI 

RUA 

SALUSTIANO 

NETO, 513 

Cadastrado Lages SC 

CENTRO SOCIAL 

SANTO ANTONIO 

ADALBERTO 

CAMPOLIN, 70 

Cadastrado Lages SC 

Centro Vianei de 

Educação Popular 

Av. Papa João 

XXIII 

Enviado para 

Análise 

Lages SC 

COOP. ECOLÓGICA 

DE AGRICULTORES, 

ARTESÃO E 

CONSUMIDORES DA 

REGIÃO SERRANA 

AV. PAPA JOÃO 

XVIII, S/N 

Cadastrado Lages SC 

COOPERATIVA DE 

ARTESANATOS DE 

VIME E OUTROS 

PRODUTOS DO 

PLANALTO 

CARARINENSE 

VITAL BRASIL, 

38 

Cadastrado Lages SC 
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Quadro 1: EES Cadastrados no CADSOL da Região do Planalto Serrano 

Catarinense 

(Continua) 

Nome do 

Empreendimento 

Endereço Situação Município UF 

COOPERATIVA DE 

VELAS ARTESANAIS 

E INDUSTRIAIS 

RUA SILVINO 

DUARTE 

JUNIOR,135 

Cadastrado Lages SC 

COOPERCICLO - 

COOPERATIVA DE 

RECICLAGEM 

RUA CIRILO 

VIEIRA RAMOS, 

2280 

Cadastrado Lages SC 

GERAÇÃO MULHER RUA EDSON 

CARLOS LIETI, 

290 

Cadastrado Lages SC 

GRUPO ART MULHER SÉRGIO 

ANTUNES DE 

OLIVEIRA, 35 

Cadastrado Lages SC 

GRUPO DE ARTISTAS 

E ARTESÃOS DO 

CORAL 

PRAÇA 

ANTÔNIO DE 

MACEDO, 15 

Cadastrado Lages SC 

GRUPO DE CORDAS E 

TECLADOS POPULAR 

PRAÇA 

ANTÔNIO DE 

MACEDO, 15 

Cadastrado Lages SC 

GRUPO DE 

CULINÁRIA 

AGROECOLÓGICA 

CORAL 

PRAÇA 

ANTÔNIO DE 

MACEDO, 15 

Cadastrado Lages SC 

PASTORAL DA 

SAÚDE DO GUARUJÁ 

- ERVAS MEDICINAIS 

PERO VAZ DE 

CAMINHA, 175 

Cadastrado Lages SC 

PROJETO SONHO DE 

MULHER 

ITAPUÃ, SN Cadastrado Lages SC 

CRESOL PONTE ALTA Rua Araquari, Enviado para 

Análise 

Ponte Alta SC 

ASSOCIAÇÃO DOS 

ARTESÕES DE SÃO 

JOAQUIM 

RUA URUBUCI Cadastrado São Joaquim SC 
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Quadro 1: EES Cadastrados no CADSOL da Região do Planalto Serrano 

Catarinense 

(Continua) 

Nome do 

Empreendimento 

Endereço Situação Município UF 

ASSOCIAÇÃO 

SERRANA DE 

APICULTORES 

AVENIDA LEDO 

COUTO, 135 

Cadastrado São Joaquim SC 

Base Serrana Rua Gregório 

Cruz, Edifício 

Araucária Centro, 

Apto 102 – 

Enviado para 

Análise 

São Joaquim SC 

CRESOL SÃO 

JOAQUIM 

Rua Gregório 

Cruz, Edifício 

Araucária Centro, 

Salas 1 e 2 – 

Enviado para 

Análise 

São Joaquim SC 

ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

RURAL 

ORGANIZADA DE 

SANTO ANTONIO 

DOS PINHOS 

SANTO 

ANTÔNIO DOS 

PINHOS, SN 

Cadastrado São José do 

Cerrito 

SC 

ASSOCIAÇÃO DE 

APICULTORES DE 

URUBICI 

AVENIDA 

ADOLFO 

KONDER Nº 973 

Cadastrado Urubici SC 

COOPERATIVA 

REIONAL 

AGROPECUÁRIA 

VALE DO CANOAS 

LTDA 

AVENIDA 

ADOLFO 

KONDER, 973 

Cadastrado Urubici SC 

GRUPO ECOLÓGICO 

RENASCER 

ESTRADA 

GERAL, S/N 

Cadastrado Urubici SC 

Fonte: (CADSOL, 2016)   

 

Para esta análise de dados foram elencadas nomenclaturas com 
finalidade de  preservar a identidade dos entrevistados de cada 

empreendimento, como segue: RENASCER: A1 e A2: AFAOC: B1; 

GRUPO ARAUCÁRIA: C1; ART MULHER: D1 e D2; 

COOPERLAGES: E1 e E2; COOPERAC: F1 e F2. 
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As entrevistas apresentadas na dissertação foram divididas em 

blocos, tendo a intenção de refletir sobre a economia solidária no 

cenário do Planalto Catarinense, iniciando pela aproximação do objeto a 

ser pesquisado, passando pela forma de organização, políticas públicas 

regionais, economia solidária e apoiadores cujas organizações serão 

apresentadas a seguir.  

4.1 APRESENTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDÁRIOS 

Neste capítulo trabalhamos com a identidade dos 

empreendimentos econômicos solidários, caracterizando esta etapa, a 

quantidade de membros, atividade econômica e histórico do 

empreendimento. Os quatro primeiros trabalham com produtos 

agroecológicos e derivados e posteriormente as cooperativas de 

catadores de resíduos sólidos. Os dados foram coletados através de 

entrevistas semiestruturadas, complementados ainda por fontes como 

jornais, revistas, livros e sites que continham matérias sobre os 

empreendimentos econômicos solidários. 

4.1.1 Associação Agroecológica Renascer de Urubici (Renascer) 

Localizada no município de Urubici, na denominada comunidade 

de São Pedro. A associação foi fundada em 1999, inicialmente formada 

por 14 famílias, sendo sete homens e sete mulheres. Atualmente a 

associação conta com 21 famílias. Este crescimento, segundo os 

depoimentos ouvidos em campo, deve-se ao fato da chegada na 

localidade de famílias oriundas de outras regiões em busca de qualidade 

de vida. Algumas delas, ao conhecerem ao Renascer, acabaram se 

associando. O empreendimento teve seu início desencadeado pela 

necessidade de comercialização coletiva. É sabido que o agricultor 

familiar tradicionalmente, para comercializar seus produtos, fica na 

dependência do atravessador no processo de entrega e venda da 

produção.  Inicialmente o empreendimento constituiu-se informalmente 

como grupo agroecológico. 

Um número significativo de agricultores familiares passava por 

dificuldades financeiras e estes produziam convencionalmente utilizam 

do agrotóxicos em suas lavouras, causando danos a propriedade e 

também as famílias. Sentiram a necessidade de alterar o modo de 
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produção, eliminado os pacotes químicos com herbicidas, pesticidas na 

plantação. Passaram a migrar para a produção de alimentos tendo por 

base a agroecologia, ou seja, alimentos desenvolvidos naturalmente e 

posteriormente ingressaram à associação. Atualmente estes agricultores 

familiares agroecológicos estão ocupados com a comercialização de 

hortaliças e também na transformação artesanal de frutas e verduras em 

doces, geleias, molhos, conservas e compotas.  

4.1.2 Associação das Famílias Agricultoras de Otacílio Costa 

(AFAOC) 

Situada no Município de Otacílio Costa, no povoado de Fundo do 

Campo, a AFAOC tem sua produção orientada pelos valores e 

princípios da agroecologia e atualmente funciona com oito cooperados, 

sendo dois homens recém introduzidos ao grupo e seis mulheres. Seus 

primeiros passos ocorreram com a Pastoral da Saúde
23

, na qual um 

grupo de mulheres realizava a produção de medicamentos fitoterápicos e 

também tiveram o contato com uma família inteira que foi hospitalizada 

devido ao agrotóxico. A partir desta situação viram a necessidade da 

produção sem a utilização de herbicidas, pesticidas, tendo como 

parâmetro a produção da alimentação saudável. As atividades 

começaram pela iniciativa do grupo de mulheres com objetivo de 

permanência na geração de trabalho e renda nas propriedades familiares, 

já que os homens saíam das unidades produtivas em busca de trabalho 

em empresas e também na exploração do pinus
24

. A AFAOC foi 

                                                           
23

 A Pastoral da Saúde, é uma das Pastorais Sociais da CNBB, com organização 

cívico-religiosa, sem fins lucrativos, de atuação em âmbito nacional e de 

referencia internacional, comprometida em defender, preservar, cuidar, 

promover e celebrar a vida (ou seja, a saúde plena) de todo o povo de Deus, 

independente de quaisquer fatores de exclusão social, inclusive de credo. Com 

dezenas de milhares de agentes por todo o território nacional, esta pastoral atua 

em três dimensões: solidaria, comunitária e político-institucional. Disponível 

em: <http://pastoraldasaudenacional.com.br/pastoral-da-sa%C3%BAde.php. 

Acesso em: 09/03/2016.  Na Diocese de Lages, esta pastoral existe desde o 

início dos anos de 1980 e está presente nas 23 paróquias espalhadas pela região 

do Planalto Catarinense. 
24

 Grandes indústrias de celulose estão instaladas no Planalto Catarinense nos 

municípios de Correia Pinto e Otacílio Costa, desde a década de 1960. 

Atualmente em quase todos os 18 municípios que compõe a região encontram-

http://pastoraldasaudenacional.com.br/pastoral-da-sa%C3%BAde.php
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fundada em 2000, tem o reconhecimento nacional, inclusive detentor do 

prêmio Margarida Alves de estudos rurais e de gênero, premiação 

advinda do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com a 

temática, Relato de Experiência da Associação das Famílias 

Agricultoras de Otacílio Costa (SC). Esta associação comercializa seus 

produtos na praça central de Otacílio Costa, todas as terças-feiras de 

cada mês. Trata-se de um espaço cedido pela Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente do Município. 

4.1.3 Empreendimento Grupo Araucária 

Este empreendimento encontra-se em fase inicial, também 

situado no município de Otacílio Costa, no povoado rural Fundo do 

Campo, tem sua origem através da abertura de um grupo de trabalho e 

como propósito a criação de uma nova cooperativa, atuando com cinco 

famílias. Rege-se pelos princípios da economia solidária. Deve-se 

registrar que este empreendimento é resultado de um desdobramento da 

AFAOC.  Sua produção foca o cultivo de hortaliças orientada pelos 

princípios agroecológicos tendo por base saberes tradicionais. Portanto 

seus membros contam com experiência acumulada de trabalho, 

organização, produção e comercialização aprendida quando compunham 

a AFAOC. O “grupo” tem seu espaço de comercialização na feira de 

agricultores agroecológicos na praça central de Otacílio Costa, todas as 

segundas-feiras de cada mês. 

4.1.4 Empreendimento Art Mulher 

O Grupo está situado no bairro Novo Milênio, uma região da 

periferia da cidade de Lages. O bairro teve início no ano 2000 e é 

constituído por 240 famílias achando-se em condições socioeconômicas 

extremamente precárias. Esta população conta somente com a presença 

de uma instituição pública, o Centro de Educação Infantil Nelson 

Martins. Este registro é relevante para pensar de onde emerge o 

empreendimento econômico solidário, considerado por entidades 

apoiadoras como uma referência para a cidade de Lages no campo da 

economia solidária.  O Grupo tem sua produção orientada para a 

fabricação de panificados, salgados e confeitaria. Surgiu como iniciativa 

                                                                                                                           
se grande1 plantações, ou seja, existe a predominância da monocultura do pinus, 

uma árvore exótica, que serve de matéria prima para a fabricação do papel. 
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de uma psicóloga vinculada ao Programa Lages 100 Fome
25

 que visitava 

frequentemente a comunidade. 

O grupo Art Mulher na sua gênese, participava de ações da 

Pastoral da Criança
26

, um serviço da Igreja Católica que atuava no bairro 

desde a sua fundação. Outra entidade, talvez a principal incubadora 

deste empreendimento, conforme informam as participantes, foi a 

Cáritas Diocesana de Lages. A presença e atuação de mulheres 

Promotoras Legais Populares (PLPs)
27

, foi outro estímulo à organização. 

As mulheres participantes do empreendimento, segundo informações 

recolhidas em campo, viviam exclusivamente ocupadas com as lides 

domésticas, muitas delas sofrendo de depressão, sem terem uma 

atividade para se ocuparem para além dos cuidados da casa, sofrendo 

também atos de violência de gênero. Em suma, as empreendedoras de 

hoje, encontravam-se na condição de sócio-psico-econômicas de 

vulnerabilidade socioeconômica e sem perspectiva de vida. 

A iniciativa de organizar o empreendimento Art Mulher emergiu 

da percepção de que todas as mulheres poderiam aprender algo a mais e 

                                                           
25

 O Programa Lages 100 Fome é formado por um grupos de pessoas 

voluntárias que arrecada alimentos da sociedade e faz  doações à população 

empobrecida. Uma de suas atividades são os sopões nos bairros destinados às 

famílias pobres. O Programa até 2013, mantinha convênio com o poder público 

garantindo recursos para suas atividades. Atualmente a Secretaria de Assistência 

Social cumpre este papel por meio de Programas e Projetos advindos do 

Governo Federal.  
26

 A Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, alicerça sua 

atuação na organização da comunidade e na capacitação de líderes voluntários 

que ali vivem e assumem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias vizinhas 

em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania tendo como objetivo 

o "desenvolvimento integral das crianças, promovendo, em função delas, 

também suas famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, profissão, 

nacionalidade, sexo, credo religioso ou político" (Artigo 2º do Estatuto). 

Disponível em: http://www.pastoraldacrianca.org.br/quemsomos. Acesso em: 

10.03.2016 
27

 Promotoras Legais Populares (PLPs). Trata-se um movimento popular cujo 

objetivo é empoderar mulheres, líderes de bairro, formando coletivos de 

mulheres, com habilidade para identificar e denunciar conflitos, como por 

exemplo, a violência de gênero contra a mulher. Ato contínuo encaminhar as 

vítimas para as devidas providências sociais, jurídicas ou políticas. As 

promotoras atuam antes de tudo, no campo da prevenção e promoção dos 

direitos humanos.  

http://www.pastoraldacrianca.org.br/quemsomos
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ter uma utilidade tanto para elas como para a própria comunidade. O 

processo de pré-incubação e incubação deste empreendimento foi da 

responsabilidade da Caritas Diocesana de Lages, com outros apoiadores 

como a Pastoral da Criança. Posteriormente, com a participação do 

Centro de Educação Infantil Nelson Martins. Pode-se considerar que 

este grupo atualmente vive a fase de pós incubação, ou seja, somente 

conta com apoios pontuais das entidades parceiras. O grupo é 

constituído por oito mulheres e um homem. 

4.1.5 Cooperativa de trabalho de catadores de resíduos sólidos do 

município de Lages (COOPERLAGES). 

A COOPERALAGES é um empreendimento incubado pela 

ITCP/UNIPLAC, encontra-se em fase inicial de suas atividades 

formalizadas no final de 2015. São 21 trabalhadores catadores que se 

ocupam com a reciclagem de resíduos sólidos no município de Lages. 

Está situada no bairro São Miguel, acesso leste da cidade e ocupa um 

barracão da Prefeitura Municipal de Lages. Alguns de seus membros 

têm origem na dissolução de uma cooperativa que atuava nos padrões 

capitalistas, cuja atuação se dava por um período de quase uma dezena 

de anos. Outros cooperados atuavam como catadores individuais de 

resíduos para atravessadores ocupados com a comercialização desses 

produtos. 

Foi em maio de 2015 que a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente aproximou-se da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares da UNIPLAC para solicitar seu trabalho de incubação deste 

empreendimento. A ideia motora era a formação de uma cooperativa de 

catadores com a qual o município pudesse estabelecer um contrato e 

atribuir a coleta seletiva da cidade. Em 10 de dezembro de 2015 a 

COOPERLAGES estava constituída. O fato de estar no Programa de 

Pós-Graduação Mestrado em Educação, permitiu meu acompanhamento 

mais próximo deste processo. Iniciativas de formação grupal, economia 

solidária, conhecimento da legislação e estatuto de cooperativas e de leis 

que instituíram a política nacional de resíduos sólidos ocuparam a 

agenda da ITCP e do grupo interessado em integrar o empreendimento. 
No mês de março de 2016, depois, de um longo e complexo debate em 

torno dos termos que regerão o contrato de prestação de serviço, a 

Prefeitura Municipal e a COOPERLAGES assinam o documento que 

coloca os catadores no trabalho da coleta seletiva de setenta bairros da 
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cidade de Lages. O empreendimento atende ao marco da Lei 12.305/10; 

A ITCP. Neste processo de incubação atua-se em parceria com 

consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA)
28

, que 

desenvolve um Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PIGIRS). 

4.1.6 Cooperativa de trabalho de catadores de resíduos sólidos do 

município de São Joaquim (COOPERAC) 

A COOPERAC surge através da necessidade do Município de 

São Joaquim adequar-se à política nacional de resíduos sólidos, 

conforme rege a lei 12305/10. Foi instituída em agosto de 2015. A 

iniciativa de organização dos catadores partiu da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, que por meio do Consórcio 

Intermunicipal da Serra Catarinense (CISAMA), demandou assessoria 

junto à ITCP UNIPLAC. Portanto o processo de pré-incubação e 

incubação vem sendo realizado por esta incubadora.  

Dois grupos de catadores que já faziam coleta e reciclagem na 

cidade uniram-se com mais alguns catadores individuais em torno da 

cooperativa. Ainda que esta organização tenha surgido antes do 

empreendimento de mesma natureza em Lages, somente em março de 

2016 a prefeitura e a COOPERAC devem assinar contrato de prestação 

de serviço para coleta de resíduos sólidos da cidade. Dados de campo 

desta pesquisa apontam que a burocracia do setor público torna-se um 

obstáculo no desenvolvimento dos processos de organização social 

relacionados ao município. Enquanto os catadores não tem em mãos o 

contrato paralisaram suas atividades de catadores e encontram-se 

ocupados na condição de diaristas no colheita da maçã
29

, com a 

                                                           
28

 O Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA, tem como 

finalidade promover o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico 

do território onde atua; de maneira articulada e em regime de estreita 

cooperação entre os consorciados e com outras entidades públicas, privadas e da 

sociedade civil, nacionais e/ou estrangeiras, formalizadas através do 

instrumento Contrato de Programa. Disponível em: <http://www. 

cisama.sc.gov.br/>. Acesso em: 11 mar. 2016. 
29

  O município de São Joaquim tem no cultivo, produção e comercialização da 

maçã a sua principal atividade econômica. Tal atividade não se desenvolve sem 

a contratação de mão de obra temporária, inclusive, donos de pomares buscam 

trabalhadores diaristas de municípios e até nos estado vizinho, como é o caso do 

http://www.cisama.sc.gov.br/
http://www.cisama.sc.gov.br/
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finalidade de garantir sua sobrevivência. Em dezembro de 2105, o 

município de São Joaquim aprovou o projeto de lei 94/2015, instituindo 

a política municipal de resíduos sólidos, que vem ao encontro da 

proposta da cooperativa. A relevância de tal iniciativa ocorre pelo fato 

da política nacional de resíduos sólidos não obrigar o município a 

contratar associações ou cooperativas de catadores, apenas indica a 

preferência por estas organizações coletivas. Com a lei municipal, a 

prefeitura fica obrigada a contratar catadores para realização da coleta 

de resíduos sólidos
30

. 

4.2 OS EMPREENDIMENTOS E A ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Este bloco analisa a aproximação dos empreendimentos à 

economia solidária e sua organização. Nossa primeira curiosidade foi 

conhecer como cada empreendimento visitado nesta pesquisa conheceu 

a economia solidária. Esta questão pareceu-nos importante, por que 

observadores de empreendimentos do campo da economia solidária tem 

identificado grupos que, sem saberem, mantem práticas de valores e 

princípios desta economia. Saber como cada grupo tem seu start no 

processo de familiarizar-se e saber como fazer suas escolhas, 

configuram como relevantes. Ao indagar sobre como o empreendimento 

conheceu a economia solidária, os entrevistados E1, E2, F1 e F2 

respectivamente cooperados da COOPERLAGES e COOPERAC 

afirmaram: “conhecemos por meio da ITCP”. 

Já para a os empreendimentos ARAUCÁRIA, AFAOC e 

RENASCER, os entrevistados C1, B1, A1 e A2, informaram: 

 
“Conhecemos pelo Vianei e também pela Cáritas através do 

programa FORTEES”. 
 

Neste uma surpresa aconteceu quando o integrante D1 do ART 

FINAL relatou:  

 

                                                                                                                           
Rio Grande do Sul. Os catadores aproveitam a sazonalidade desta atividade e se 

colocam na condição do trabalhador temporário no período de safra anual. 
30

 Lages, será o próximo município a assumir o Projeto de Lei que rege a 

política de gestão de resíduos sólidos. O CISAMA e a ITCP/UNIPLAC são as 

organizações que estão estimulando esta iniciativa. 
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“[...]se viu falar em economia solidária, se percebeu que o grupo 
tinha a identidade de economia solidária, de fato, de real e todos 

os indícios, o grupo fechava muito dentro da economia solidária. 

Assim, eu acredito que a economia solidária contemplou, 
melhorou porque daí a gente acabou vendo que era aquilo ali 

mesmo que tava se fazendo. Era economia solidária, mesmo sem 

saber” 
 

O informante do Art Mulher D1 explicita uma situação de 

aproximação da economia solidária, muito semelhante a dos grupos que 

praticam sem maiores conhecimentos os princípios e valores da 

economia solidária. A identidade do empreendimento vai se forjando 

sem a consciência de seus integrantes, fundamentado nos princípios da 

autogestão, solidariedade, distribuição do resultado do trabalho, tais 

elementos estão presentes já havendo outro modo de viver a economia 

em relação à lógica da economia capitalista. O que merece destaque 

neste depoimento é que o empreendimento avança quando acontece a 

descoberta coletiva de que a trajetória do grupo e sua identidade 

conferem com a proposição da economia solidária. Os demais 

empreendimentos, como observamos alhures, tiveram conhecimento 

acerca deste campo mediados por instituições ou entidades parceiras 

locais. 

Quando indagamos sobre o que é a economia solidária, do E2 da 

COOPERLAGES, ouvimos: 

 
“É cada um ajudando outro, é ver as necessidades de cada um, é 

o que a gente tenta fazer né? Porque é pouco o que a gente 
ganha, então a gente tenta assim dividir essa parte, a gente tenta 

pra trabalhar um pouco com a gente né? Ganhando pouco ou 

não. 

 

Para o entrevistado B1 da AFAOC: 

 
“Economia solidária, no meu modo de pensar, é que você não 

tem que ganhar tantos e mais tantos, você tá fazendo o que gosta 
e tá entendendo aonde você tem que comprar, que você não tem 

que comprar de grandes indústrias, você comprar coisa boa, 

direto do agricultor, perto de quem faz e que daí não tem 
atravessador.” 



90 

 

Ainda nesta questão a entrevistada B1 e C1 da Araucária 

apresenta outra percepção:  

 

“É assim, que no meu caso a gente percebe que a gente é tão 
pobre, é tão pouco, a gente é tão pequeno que a gente precisa se 

ajudar, né? A gente precisa se ajudar porque juntos somos fortes, 

né? Quanto mais se une, mais forte fica. Quanto mais se divide 
mais estraga, mais enfraquece... dentro das linhas de princípios 

que a gente tinha e que tem, da agroecologia, do meio ambiente, 

da sustentabilidade, de eu ser solidário...” 

 

Para o informante D1 do Grupo Art Mulher:  

 

“Economia solidária é compartilhar tudo, é um 
compartilhamento de tudo, de problemas, de alegrias, de 

histórias, hum... da parte financeira, dos lucros, do ônus, do 

bônus. Eu pra mim economia solidária se compartilha tudo né? 
Não dá pra você dizer, ah! A economia solidária se divide os 

lucros, também, quando todo mundo é patrão, todo mundo é 

empregado né? Hum, eu vejo que esse é um dos princípios assim 

que se baseia, pra mim economia solidária é isso aí, é 

compartilhar tudo, vitórias, alegrias, tristezas, é tudo se 
compartilha.” 

 

A percepção dos integrantes dos empreendimentos sobre os 

princípios da economia solidária fica evidente inclusive da preocupação 

com o meio ambiente, como relata o integrante A2 do grupo Renascer: 

“É ser solidário com o parceiro, trabalhar em conjunto, fazer com que 

todo mundo possa crescer né”.  

O representante F1 da COOPERAC completa afirmando: 

 

“Na verdade o meu pensamento pode ser um pouco diferente do 

pessoal... então a gente já tem uma noção, já trabalhou no meio, 
mas o que a gente tenta colocar pras pessoas é que a gente pode 

ganhar junto né? A gente pode melhorar a renda, a situação do 
planeta que vem se complicando a cada segundo e tirar essa 

renda do lixo que passa a ser resíduos, mas, tirar essa renda em 

conjunto pra todos ganharem igual. E é complicado porque a 
cultura da serra, ela é diferenciada. O pessoal, os próprios 
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catadores, eles tem um medo, eles se sentem às vezes humilhados, 
então eu pessoalmente, quando trabalho com os alunos nas 

escolas, eu tento passar pros alunos, eu uso a frase de que o 

catador, pra mim, é um herói porque além de ele estar 
sustentando a família dele, estar colocando comida na mesa, ele 

está fazendo a limpeza do que todo mundo suja, todo mundo joga 

fora, todo mundo joga no lugar errado e ele tá recolhendo isso e 
transformando isso em grana pra sustentar sua família.”. 

 

Considerando os depoimentos acima, podemos inferir que existe 

uma concepção comum entre os participantes dos empreendimentos 

entrevistados. A economia solidária em suas percepções acontece 

quando “se faz o que se gosta”; quando se pode adquirir bens ou 

compra-los sem o intermediário e de qualidade. Economia solidária 

existe quando as pessoas “se unem, porque quanto mais se unem, mais 

fortalecidas ficam”. Do contrário, “quanto mais se dividem, mas se 

enfraquecem”.  Esta outra economia se manifesta “no compartilhamento 

de alegrias, tristezas e histórias de cada um”. Portanto, trata-se de uma 

economia não restrita aos bens econômicos, mas ao bem estar, ao 

compartilhamento de histórias de vida. Há também uma preocupação de 

cuidado que vai para além do grupo ou de seu entorno, que pode ser até 

mesmo o “cuidado com o planeta”. Outro valor da economia solidária 

manifesto pelos participantes é a gestão coletiva dos meios de produção 

quando, um entrevistado afirma que “ali (no empreendimento” todo 

mundo é patrão e todo mundo é empregado”, ou seja, não existe uma 

relação de empregador/empregado, hierarquizada, com divisão social do 

trabalho como é próprio da lógica do modo de produção capitalista. Fica 

latente também no depoimento de um integrante quando afirma “no meu 

caso a gente percebe que a gente é tão pobre, é tão pouco, a gente é tão 

pequeno que a gente precisa se ajudar e né? A gente precisa se ajudar 

porque juntos somos fortes né? Quanto mais se une, mais forte fica”. 

Esta afirmação permite pensar que a economia solidária seria uma 

economia desenvolvida entre iguais? 

Singer (2002, p. 9) afirma que “a solidariedade na economia só 

pode se realizar se for organizada igualitariamente para os que se 
associam para produzir, comerciar, produzir e poupar. A chave dessa 

proposta é a associação entre iguais em vez do contrato entre desiguais”. 

Quando se reflete acerca da ajuda, a solidariedade, como um dos mais 

fortes marcadores da economia solidária. 
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Arroyo e Schuch (2006) os empreendedores econômicos 

solidários reconhecem a importância da ajuda mútua, tal que: 

[...] solidariedade remete a uma ação humana que 

corresponde a noção elevada de que o melhor para 

alguém só se obtém de maneira sustentável se for 

também o melhor para o outro [...] solidariedade 

se destaca por esse grau avançado de 

compreensão que a solução dos problemas 

individuais passa pela solução dos problemas 

coletivos. 

Portanto, a concepção compartilhada pelos entrevistados desta 

pesquisa, sobre economia solidária, - ajuda mútua, sustentabilidade 

ambiental, geração de trabalho e renda, uma economia sem 

reducionismo econômico, mas cuidado com a casa no sentido 

etimológico no termo - encontra referência nos estudos desenvolvidos 

por autores que acompanham práticas desta outra economia por todo o 

país, inclusive por outros países da América Latina e da Europa. Uma 

percepção que não apoiamos totalmente é a de que a economia solidária 

deva ser uma prática somente de pobre para pobre. 

Singer (2006), como já apontamos no capítulo da economia 

solidária, chama atenção para isso, dizendo que a economia solidária é 

tão desigual quanto o Brasil, ela pode existir entre pobres e miseráveis, 

mas também entre mais abastados, como é o caso das empresas 

recuperadas.  Sem negar que esta economia se constitui em estratégia 

para superação da pobreza e o desemprego, pessoas e grupos de não 

pobres, ou seja, que tenham as condições mínimas de reproduzir sua 

existência, também podem muito bem praticar esta economia. As 

condições para isto residem na consciência e na vontade de compartilhar 

bens materiais e não materiais, organizar o trabalho coletivamente, 

sempre hierarquizá-lo, tendo como fim, o bem estar e qualidade de vida 

entre os associados no empreendimento. A opção pela economia 

solidária emerge primeiramente entre os que mais têm necessidade.  

Diante da pergunta de como o empreendimento está organizado, 

as respostas foram diversificadas, pois a realidade de cada 
empreendimento apresenta contextos específicos.  

O informante A2, da Associação Renascer, devido a característica 

da associação enfatiza que “atualmente possuem um comitê, com 

presidente, vice e tesouraria, pois a organização ainda é primária”. Ou 
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seja, tem uma diretoria e um conselho fiscal e os demais associados.  

Para o integrante F1 da COOPERAC a organização tem o perfil de uma 

cooperativa: possui um Conselho Administrativo formado por um 

presidente, secretário e tesoureiro e um Conselho Fiscal, constituído por 
três membros. Portanto, são pessoas na administração. O entrevistado 

D2 do grupo Art Mulher, afirma que “é troca de trabalho, uma faz uma 

coisa, outra faz outra e daí... claro, têm as pessoas específicas ali que 
trabalham, mas assim se uma precisa lavar a louça ela lava, sim. 

Fazemos duas reunião por mês, uma de prestação de contas e a outra 

com o psicólogo, fazendo a roda de conversa”.  Complementa a 

informação especificando como o grupo vivencia seu cotidiano:   

 
“Ele (o grupo) tá organizado assim, é na questão de trabalho? 

Na questão... não existe presidente, é de todo mundo, é feito uma 
reunião por mês, é feito uma avaliação de grupo, um debate de 

grupo, uma reunião com o psicólogo né? Uma vez por mês é feito 

essa reunião,  onde todo mundo dá as ideias, eles têm as regras, 
né? Ele tem regras que é discutido e aprovado por todos, 

nenhuma regra é retirada ou colocada sem ter feito uma reunião 

com o grupo, onde a maioria, ah, aprovou que vai ter mudança 

essa regra. A parte financeira e a parte da organização também é 

discutida em grupo e ao final do mês é feito o compartilhamento 
de todas as despesas, e é compartilhado em partes iguais, 

independente que algum não pode participar de um dia de 

trabalho porque estava doente ou por fins que não pode... hum, 
ele também vai receber a mesma parte que o outro que trabalhou 

todos os dias integrais. Elas decidem em comum acordo, é 
decidido em comum acordo os dias que vai ser trabalhado, né? 

Se pega, hum, vamos supor, um bolo de aniversário pra fazer que 

não foi compartilhado em grupo, todo mundo vai participar da 

produção desse bolo, independente que às vezes vá duas e 

consiga fazer o bolo, mas as oito tem que participar, tem que tá 

lá, um faz a limpeza, outro faz outra coisa, se organiza. Então 
assim, a organização é feita totalmente de maneira discutido no 

grupo, assim com todas, ninguém faz, ou é tomado uma decisão 
sem se consultar o grupo, né? É nesse sentido assim que é feito.” 

 

Para o E2 da COOPERLAGES, o empreendimento está 

organizado da seguinte maneira: 
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“A nossa organização é show, é tipo assim, eles sabem o que que 
fazem, é assim, é bastante conversado quando toma uma decisão né? A 

decisão vem mais por mim porque cabeça é cabeça e cauda é cauda, 

né?”  

 

O informante B1 da Associação AFAOC relata o avanço do 

empreendimento devido a criação a sua organização: 

 

“Temos regimento Interno. Temos reuniões. Semana passada nós 

fizemos uma reuniãozinha entre nós. Não foi na casa de alguém, foi 

aqui na Feira, nós tava tudo reunido então a gente tá, tá se 

organizando, tá organizado”. 
 

Para Barbosa (2007, p. 195): 

Assume-se então, uma propositiva sobre a 

diminuição estrutural do emprego e se faz isso por 

meio da ampliação do entendimento do trabalho – 

agora também como trabalho associado -, 

procurando conferir estatuto social às práticas 

econômicas informais organizadas em produção 

coletiva. 

As percepções dos entrevistados sobre a modalidade de 

organização dos empreendimentos, permite pensar formas 

diversificadas. Cada grupo contempla realidades específicas. Podemos 

inferir que existem organizações de empreendimentos formais e não 

formais, ou seja, grupos que se constituem espontaneamente e seguem 

com bastante plasticidade a sua organização e funcionamento. Isto não 

significa que não tenham suas regras ou critérios para a tomada de 

decisões e o gerenciamento da solidariedade e do resultado do trabalho 

coletivo. O empreendimento Art Mulher se revela como típico grupo 

organizado na modalidade informal. Outros grupos optaram pela 

formalidade, constituindo-se em cooperativas ou associações como é o 

caso da AFAOC e o RENASCER.  Podemos perguntar pelos fatos que 

determinam ou condicionam a forma de organização? A pesquisa revela 

que esta característica pode ou deve estar vinculada ao contexto e 

história de cada empreendimento. Quais os motivos de sua emergência? 

O que mobiliza economicamente o grupo e como se insere no mercado 
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com a sua produção? Qual o grau de complexidade que envolve as ações 

do empreendimento?  

Outro aspecto a ser considerado são diferentes percepções diante 

do princípio da autogestão desenvolvido pelos grupos. Enquanto alguns 

entrevistados afirmam que o grupo se reúne, faz sua “roda de conversa”, 

faz “o acerto de contas”, outro entrevistado de outro grupo diz que “A 

decisão vem mais por mim porque cabeça é cabeça e cauda é cauda 
né?” Ou seja, neste último se revela uma relação de poder 

hierarquizada, onde um manda, os outros obedecem! Um princípio da 

cultura local, mas que também está presente na lógica do capital. 

Obviamente que devemos considerar que este empreendimento em 

causa, tem sua origem recente, mas que se encontra contaminado por 

integrantes originários de uma cooperativa, como vimos, de padrão 

capitalista.  

Abdalla (2002) analisa as relações de sociabilidade como sendo 

um estreitamento balizados pela ética e pela cooperação. Não 

vinculando o companheiro de trabalho como concorrente, mas sim como 

mais um elemento para a soma dos esforços. Abdalla (2002, p. 122) diz 

que: 

A relação entre indivíduo e coletividade não se 

daria pela imposição de um elemento sobre o 

outro: nem o coletivo sobre o indivíduo e nem o 

indivíduo sobre a coletividade. [...] Cada ser 

humano é uma manifestação singular de uma 

coletividade.  

Os valores de igualdade, solidariedade, relações de poder 

horizontalizadas não são conquistas ou vivenciados desacompanhados 

de um processo permanente de formação dos integrantes de um 

empreendimento econômico solidário. Afinal, não estamos todos 

imersos nos valores do modo de produção capitalista onde predomina 

uma ordem social e econômica baseada no individualismo, na 

competitividade, no consumismo e na meritocracia? 

Na sequência, foi indagado se o empreendimento conhece outros 

empreendimentos econômicos solidários? Devidó às suas relações com 

às práticas sociais desenvolvidas pela Cáritas Diocesana de Lages, da 
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ITCP/UNIPLAC e do Centro Vianei
31

 de Educação Popular, todos os 

entrevistados foram unânimes em suas respostas, afirmado que 

conhecem outros empreendimento existentes na região. Informaram 

também que eventos promovidos pelas entidades acima, processos 

formativos destes parceiros envolvendo os empreendimentos têm sido a 

oportunidade de conhecer outros empreendimentos e a forma como 

exercem os trabalhos. O desenvolvimento do Programa “Fortalecendo 

Experiências de Economia Solidária em Santa Catarina”, é um exemplo 

ilustrativo da estratégia utilizada e que promove o conhecimento entre 

os empreendimentos existentes na região. Além dos conhecimentos de 

empreendimentos na região do Planalto Catarinense, a participação em 

feiras regionais, estaduais, encontros estaduais e nacionais de 

empreendimentos tem permitido a ampliação do conhecimento sobre a 

realidade de outros grupos. Como foi o caso dos catadores de resíduos 

sólidos recicláveis que participaram do Primeiro Encontro Regional de 

Catadores de Recicláveis, evento este realizado pela ITCP/UNIPLAC, 

CISAMA (Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense), no ano de 

2014. Encontro Estadual de Catadores de Resíduos Sólidos, realizado 

em Chapecó em 2015. Encontro Nacional de Catadores de Resíduos 

Sólidos, realizado em São Paulo em 2015. Também os encontros de 

organização da economia solidária em âmbito regional promovidos pelo 

Fórum Regional de Economia Solidária. É esclarecedor o fato de cada 

empreendimento, em tese, ter seu acento neste Fórum, que se reúne 

mensalmente, em Lages, atualmente durante a realização da feira de 

economia solidária. 

4.3 A ECONOMIA SOLIDÁRIA: DIFICULDADES E AVANÇOS 

As atividades dos empreendimentos também encontram 

dificuldades frente a suas atividades diárias. Nesta parte da pesquisa 

trazemos as percepções dos entrevistados sobre as dificuldades, avanços 

                                                           
31

 Centro Vianei de Educação Popular: “A Associação Vianei de Cooperação e 

Intercâmbio no Trabalho, Educação, Cultura e Saúde – AVICITECS é uma 

sociedade civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, de caráter educacional, 

beneficente e de assistência social, constituída por pessoas de diferentes áreas 

do conhecimento, que a ela vierem a se filiar.” (CENTRO VIANEI, 2016) 

Disponível em: <http://www.vianei.org.br/index.php?option=com_content 

&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=4>. Acesso em: 11/03/2016. 

http://www.vianei.org.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=4
http://www.vianei.org.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=4
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tanto internos como externos, bem como a visão dos mesmos frente a 

seus parceiros e entidades apoiadoras. 

 Quando questionamentos acerca da dificuldades encontradas no 

dia a dia do empreendimento, o A1 do RENASCER, afirmou que: 

 

“Dificuldades sempre existem né? A questão da produção tem 

muitas pessoas que tão iniciando e não existe um técnico 
disponível pra orientar essas pessoas e o agricultor embora, a 

gente trabalhe no sistema solidário, mas, também não tem tempo 

disponível pra ensinar pra eles que estão entrando na associação 

como novos associados”.  

 

Neste mesmo sentido o E2 da COOPERALAGES, diz:  

 
“As dificuldades começa pelo trabalho que é feito em grupo. 

Quando a gente trabalha em grupo, sai assim tipo de um líder 

assim, ele trabalha mais [...] na mente também porque você tem 
que tomar decisões, o que fazer, o que não fazer, quando ir 

embora quando faltou material”. 

 

Para o C1 da Associação Grupo Araucária 

 
“A dificuldade está na distância para fazer a comercialização na 

feira na sede do município. Não temos transporte. Somos 

obrigados a transportar os produtos com veículo próprio 
aumentando os custos de produção”.  

 

No caso de AFAOC, seu integrante entrevistado B1, afirmou que: 

 

“A nossa dificuldade atual é a abertura de conta corrente no 

branco. Tem custo muito alto e tem muita burocracia no banco. 

Precisamos mexer até em nosso Regimento Interno. Mas, a conta 

bancária também traz vantagens por meio de convênios, verbas 
públicas e a busca de créditos ou financiamento para as 

atividades do grupo”. 
 

Na abordagem de grupo Art Mulher, seu representante D2, relata:  
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“É assim, óh! As pessoas elas entram no grupo e elas tem uma 
dificuldade assim pra gente dizer, realmente o que, quem 

administra. Não, mas, eu sou a dona. Nós todos somos donos, 

todos somos patrão, e aí não querem regras, nem normas”. 
 

O entrevistado F1 da COOPERAC, enfatiza: 

 
“Nossa dificuldade iniciar foi juntar os dois grupos de catadores 

já existentes na cidade para a formação da cooperativa. Agora 

demos um passo. Temos a nossa cooperativa. Mas, precisamos 

reunir mais cooperados para garantir uma boa coleta de lixo”.  

 

Quando entrevistamos o empreendedor D1 do Art Mulher, 

ouvimos: 

 

“Eu acho que a maior dificuldade desde o início, assim que a 

gente sente na pele, foi o primeiro passo da formação do grupo. 
É construir junto com a pessoa que quer participar e quer fazer 

parte do grupo, essa desconstrução de ela querer, ela sentir essa 

capacidade que ela pode mais, que ela não é um ser humano que 

é capaz. Que não só de ficar em casa, que é sair do mundinho 

dela pra ela não ficar... sofrendo abuso de marido, que às vezes 
bebe e que ela só pode cuidar da casa, ela não tem esse poder de 

ir lá e construir mais. Esse é a maior dificuldade... a maior 

dificuldade é assim, é tirar aquela mulher que não tem 
perspectiva e a gente vê que ela está passando necessidade... daí 

eu sempre questiono isso, a questão do assistencialismo... ah fica 
recebendo cestinha básica por mês e ela se acomodou, ela se 

acomoda e ela não melhora, a gente quer que ela possa escolher 

o produto dela no mercado, com o dinheiro, com o trabalho 

dela... É você tirar, desconstruir essa vida culturalmente que ela 

viveu há tantos anos ali dentro da casinha dela, que ela pode 

mais...” 
 

As dificuldades apresentadas pelos informantes foram 
diversificadas. Podemos sintetizar, segundo os informantes, a formação 

necessária e adequada para novos integrantes nos empreendimentos. 

Embora, não esteja explicito nas informações, o fenômeno da 

rotatividade dos integrantes de empreendimentos econômicos solidários 
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é notável, sobretudo, no universo dos catadores de resíduos sólidos. A 

infraestrutura, a logística, incluindo o transporte, para os grupos 

implementarem a produção e a comercialização de seus produtos é outro 

problema a ser enfrentado; a relação com o sistema financeiro 

convencional gera inúmeras dificuldades, insegurança e custos para as 

associações e cooperativas de economia solidária; finalmente, as 

dificuldades apontadas pelo último empreendimento entrevistado 

merecem destaque. Ou seja, trata do processo sócio educativo, histórico 

que envolve a construção do sujeito. O entrevistado se refere à 

necessidade de desnaturalizar valores, conceitos, visões de mundo, 

comportamentos dos sujeitos que ingressam no empreendimento. A 

implementação da economia solidária, não pode ser simplificada. Trata-

se de um movimento extremamente complexo, pois envolve pessoas, 

histórias de vida, situação de exclusão social e produtiva, contextos 

familiares. O entrevistado lembra a situação de vulnerabilidade social, 

de desempoderamento e dependência que uma pessoa pode se encontrar. 

Inverter esta situação requer conhecimento, formação permanente, 

desenvolvimento de técnicas e estratégias que facilitam a reconstrução 

do sujeito. Sem um trabalho que envolva a interdisciplinaridade, 

dificilmente se dá conta dessa tamanha envergadura. Mas, o 

empreendimento Art Mulher mostra que a economia solidária se 

constitui numa estratégia poderosa, não somente para a inclusão 

produtiva, mas também para implementar a emancipação das pessoas e 

grupos sociais.  

Perguntamos, será que as dificuldades vivenciadas pelos 

empreendimentos se reduzem àquelas arroladas acima? Provavelmente, 

não! Nossa observação por ocasião da visita com vistas à realização das 

entrevistas indicou que existem outras dificuldades a serem superadas. 

O entusiasmo dos entrevistados indicou que as dificuldades relatas não 

são motivos para o desanimo ao ponto do empreendimento vir a falir. 

Ao contrário, eles demonstram que as dificuldades são razões para 

fortalecimento e encorajamento dos integrantes dos grupos conhecidos 

durante esta pesquisa de campo. 

Para a questão relativa aos avanços/conquistas que o 

empreendimento vem alcançando nos últimos tempos, o representante 
F1 da COOPERAC, disse que nossa maior conquista agora foi o 

barracão cedido pela prefeitura, o lugar que a “cooperativa vai ocupar 

para a reciclagem”. 
F2, da COOPERAC, retrata o avanço: 
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“Na verdade a gente ter conseguido fundar a cooperativa já é um 
avanço muito bom, até porque a gente começou e a coisa 

enfraqueceu, daqui a pouco o pessoal reagiu e a gente conseguiu 

fundar, e a aceitação dentro do município. A gente tem 
conversado com pessoas, procurado empresas, tem uma 

aceitação muito boa.” 

 

Quando o cooperado E2 da COOPERLAGES referiu-se aos 

avanços, disse: “Olha faz cinco meses que nós ‘dimo’ um salto muito 

grande... Então o salto que nós ‘dimo’ foi o grupo também, 

conseguimos a documentação de nossa cooperativa, isso com a ajuda 

da  ITCP/UNIPLAC”. 

 

Ainda sobre os avanços, o entrevistado A2 da Associação 

Renascer apontou: 

 

“A gente já avançou bastante, com ajuda do VIANEI ... a gente 
antes não tinha acesso ao PRONAF

32
, tudo porque não sabia que 

existia. É, a primeira infraestrutura foi o projeto que foi lançado 

na época, foi através deles que a gente ficou sabendo. Os 

primeiros projetos que foram feitos em Urubici foi através da 

associação... a gente começou a ter um pouco mais de visão do 
que a gente podia fazer e na própria associação em si, dentro 

dela que a gente conseguiu fazer a agroindústria né? Uma 

pequena agroindústria foi feita através de um projeto que foi na 
AMURES, pelo CODETER

33
 e então pra nós isso foi um grande 

avanço”. 

                                                           
32

 PRONAF: “O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária”. Disponível em: 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa. 

Acesso em 11/03/2016. 
33

 O Colegiado de Desenvolvimento Territorial de Santa Catarina (CODETER), 

abrange 18 municípios da Amures, com visão voltada a sustentabilidade e que 

também trabalhava junto às perspectivas do Programa Nacional de 

Desenvolvimento Territorial (PRONAT), tinha suas propostas voltadas a 

elaboração e desenvolvimento de projetos agroecológicos e sustentáveis em sua 

área de abrangência. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa


101 

Outro ponto de vista indicado pelo representante A2 da 

Associação AFAOC: 

 

“É o local aqui aonde que a gente vende um dia fixo por semana 
que a gente sempre vem fazer a feirinha e daí em Lages, a gente 

também vai participar, né? Uma vez por mês, também a gente 

acha que é uma conquista e a gente acha que tá indo... Nós 
fizemos um trabalho sobre o Meio Ambiente sabe? Nós 

ganhamos cinco mil a nível nacional, fui lá em Brasília buscar. A 

Kombi, nós ganhamos a Kombi novinha, fizemos uma prensa pra 

fazer óleo de girassol, nós temos lá a prensa pra fazer óleo. A 

gente já ganhou um Kit Feira
34

 também, tem bastante 
conquista.”  

 

Conforme esta informante, as conquistas ocorreram com as 

parcerias da Caritas Diocesana de Lages e o apoio do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Já para C1 da Associação Araucária, as conquistas enumeradas 

são: 

 

“Melhoria de renda pros agricultores, pra mulheres e demais 

porque têm várias pessoas que tão envolvidas... a gente ficou aí 
uns quatro, cinco anos que não tinha muita feira nos municípios 

de tipo nenhum, nem ecológica e nem convencional, hoje já tem 

três, até mais, né.
35

” 
 

Do ponto de vista dos avanços, segundo os entrevistados, eles 

aparecem em diferentes dimensões junto aos empreendimentos. 

Podemos elencar, avanços nos aspectos de infraestrutura, como a 

conquista de barracões para a operacionalização das cooperativas de 

catadores; no campo de programas e políticas governamentais 

relacionados ao transporte de produtos e ao apoio à produção e 

                                                           
34

 Kit Feira é a representação de estrutura física para que os feirantes possam 

realizar a comercialização de forma organizada, neste pacote incluem-se 

cadeiras, mesa expositora, caixas plásticas para transporte e tenda. 
35

 Atualmente, somente em Lages, podem ser enumeradas quatro feiras com 

diferentes identidades: produção agroecológica; economia solidária; produtos 

convencionais. Realizam-se feiras também nos municípios de Urubici, Anita 

Garibaldi, Otacílio Costa e São José do Cerrito. 
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comercialização; avanços também no processo de comercialização dos 

produtos da economia solidário, devido sobretudo, à pulverização de 

feiras na cidade de Lages e outros municípios de região do Planalto 

Catarinense. Esta ação é fundamental  na economia solidária pois resulta 

no aumento da renda e qualidade de vida dos empreendedores sociais. 

Por último, evidencia-se o avanço no campo da organização dos 

empreendimentos, quando eles conseguem se constituir em associações 

ou cooperativas. Não se pode ocultar o fato do acolhimento de grande 

parcela da sociedade que apoia o desenvolvimento desta outra 

economia, conforme ouvimos na pesquisa de campo.   

Perguntamos aos entrevistados, acerca das dificuldades internas 

vivenciadas pelo empreendimento e dificuldades externas relacionadas 

às entidades apoiadoras e ao poder público. As informações obtidas 

junto aos representantes de empreendimento que atuam como 

cooperativas de trabalho de catadores de resíduos sólidos, foram 

insistentes sinalizando a formalização como um aspecto relevante para o 

desenvolvimento das atividades.  

A entidade poderá ser formada por uma ou mais pessoas físicas, 

ou qualquer tipo de pessoa jurídica, como: pessoa física; famílias; 

empresas; governos; sociedades beneficentes, religiosas, culturais, 

esportivas, de lazer, técnicas; sociedades cooperativas; fundos de 

investimentos e outras modalidades afins. 

Quando estas organizações se encontram em estágio de 

informalidade permanecem de “de mãos atadas” (SANTOS et al., 2006 

p. 12).  

Nestas condições, não podem estabelecer parcerias, contratos ou 

convênios com o poder público. Estas observações também são úteis 

para se entender as dificuldades iniciais vividas pela Associação 

Renascer que se ocupa com produção e a comercialização de produtos 

hortigranjeiros. Representantes da AFAOC se referem ao desafio de 

manter as atividades ou bens conquistados, a saber, a realização da feira 

de comercialização, o transporte para seus membros e os produtos de 

suas localidades até o centro do município, com uma distância de 

aproximadamente 30km, por exemplo. 

A entrevistada C1 da Associação Araucária, afirma: 
 

“Dentro do grupo a dificuldade que a gente tem é a questão do 

medo de trabalhar com essas mulheres que tem ainda o problema 
de gênero né?  E daí a gente sabe que essas mulheres vão 
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participar de reuniões, de vendas, elas vão ter dinheiro, pode, 
né? Então muitas vezes tem homens que não querem, mas querem 

dinheiro, querem renda. Hoje nós estamos com muita dificuldade 

não só no grupo, mas vários grupos de assessoria técnica. O 
Centro Vianei ele trabalhava com projetos e hoje ele não tem 

projetos pra trabalhar diretamente com agricultores, né? Aí a 

cooperativa Ecoserra
36

, ela se mantém da venda da produção. 
Como ficamos desde 2013 esperando aprovação de projetos e só 

agora saiu pela metade, então a cooperativa tá com muita 

dificuldade e a hora que acabar a cooperativa Ecoserra daí não 

sei como que vai ser, eu não sei.” 

 

O integrante D2 do empreendimento Art Mulher, também 

apresentou suas preocupações: 

 

“Falta apoio, sim. Nós temos projeto da Pastoral da Criança que 

a gente faz trabalho social, falta muito do poder público, 
palestrantes, principalmente da saúde. Também que é a Pastoral 

da Criança né? Porque a gente não tem recurso, a gente faz tudo. 

Ou o ITCP, a Cáritas? Falta formação, né? 

 

O informante A1 do empreendimento acima, reitera:   
 

“Prá  fazer uma formação, ah tem uma formação lá para fazer 

de tal coisa não tem dinheiro, pra ir porque as famílias pegam o 
dinheiro do grupo e automaticamente já gastam em alimentação 

porque elas têm essa necessidade. Então assim, hoje tá 
acontecendo um curso de chocolate que elas gostam muito de 

fazer lá no “Belatto”, ah custa setenta reais a inscrição, até tem 

o dinheiro da inscrição, mas daí não tem pra passagem. Então 

quer dizer, essa coisa de logística pro poder público não custaria 

                                                           
36

 Cooperativa Ecológica dos Agricultores, Consumidores e Artesãos da Região 

Serrana (ECOSERRA), é uma entidade que tem como objetivo a organização da 

produção, da compra e da venda de produtos agroecológicos e artesanais, de 

insumos agrícolas e bens de consumo, na defesa do bem estar econômico, 

social, ambiental e da saúde de seus associados e da comunidade em geral, nos 

princípios do cooperativismo, da agroecologia e da economia solidária. 

ECOSERRA. Projeto: Promoção da sociobiodiversidade, segurança alimentar e 

nutricional com geração de renda no Planalto Catarinense. (Anexo C). 
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muita coisa e o resultado seria muito maior, este tipo de 
parceria.” 

 

Fica patente o rol das dificuldades internas vivenciadas pelo 

empreendimento e dificuldades externas relacionadas às entidades 

apoiadoras e ao poder público apontados pelos informantes. Sabendo 

que cada grupo tem seu contexto e sua particularidade, devemos iniciar 

este comentário anotando que a questão da formalidade ou 

informalidade de um empreendimento é muito relativa. Por exemplo, 

para os catadores de resíduos sólidos, torna-se praticamente um 

imperativo. Bem diferente para o Art Mulher, que em nenhum momento 

coloca a formalização como uma necessidade ou uma questão problema 

a ser enfrentada. Ao menos até o momento a economia solidária possa 

ser praticada tanto na informalidade como na formalidade, esta última 

condição permite aos empreendimentos avançarem em suas relações 

com o poder público no sentido de estarem habilitados para estabelecer 

convênios, se inserirem em programas e políticas públicas por meio de 

chamadas ou editais públicos. Isto também pode ocorrer na relação com 

empresas privadas ou até mesmo com outras organizações da sociedade 

civil. Internamente, os empreendimento apontam, outrossim, dificuldade 

na manutenção das próprias conquistas, como é o caso do transporte de 

uma associação. Ter o veículo é condição para o grupo operar, mas sua 

manutenção e gestão, tem custos financeiros e administrativos.  

A questão de gênero emerge num empreendimento, mas 

presumimos que ela está presente em todos. O maior número dos grupos 

de economia solidária na região são constituído por mulheres. A 

sociedade serrana catarinense tem se desenvolvido historicamente sob o 

paradigma cultural do patriarcado. Como esclarece Castells (2013, p. 

169), o patriarcado:  

Caracteriza-se pela autoridade, imposta 

institucionalmente, do homem sobre a mulher e 

filhos no âmbito familiar. Para que essa 

autoridade possa ser exercida, é necessário que o 

patriarcalismo permeie toda a organização da 

sociedade, da produção e do consumo, a política, 

à legislação e à cultura.  

Portanto, as relações de gênero na família e na sociedade 

apresentam-se profundamente assimétricas, caracterizando uma 
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sociedade de homens e mulheres desiguais ferindo os direitos humanos. 

Nesse sentido, o acesso à renda, quem administra, quem determina o 

que e no que se aplicam os recursos adquiridos, regra geral, é o homem, 

tido como chefe de família. Mudanças estão ocorrendo na sociedade, 

mas há predominância dessas relações de poder do masculino sobre o 

feminino e isto é observado, também no mundo dos empreendimentos 

em estudo. 

Finalmente, na percepção dos entrevistados, identifica-se a 

necessidade de apoios financeiros, assessoria técnica, elaboração de 

projetos e de processos formativos, quando entram em cena parceiros ou 

entidades apoiadoras, incluindo o poder público. Fica latente um alerta 

para as entidades que se colocam à disposição para acompanhar 

processos de incubação ou pós-incubação. A formação permanente é 

uma demanda dos empreendimentos solidários. Uma observação, 

todavia, merece atenção. O informante que reclama de pequenos apoios 

financeiros por parte do poder público, como por exemplo, viabilizar o 

deslocamento dos membros de um empreendimento para capacitações. 

Devemos problematizar esta percepção. Primeiro, de que maneira o 

poder público poderá repassar recursos para grupos não formalizados? 

Segundo, o poder público desenvolve políticas de apoio ou estímulo ao 

desenvolvimento da economia solidária? Já vimos neste trabalho, no 

capítulo do contexto histórico e organização da economia solidária, que 

Lages é o único município da região que vem reunindo condições para 

implementar esta política pública. Mesmo nesta condição, os gestores 

públicos tem em mira o estímulo à empresa capitalista como 

oportunidade de geração de emprego e renda. A economia solidária não 

se constitui em prioridade para o governante ou agente público que 

pensa e busca alavancar o desenvolvimento local ou regional. Alguns 

setores tem-se mostrado interessados no investimento na economia 

solidária. 

Quando perguntamos acerca dos avanços internos reconhecidos 

no empreendimento e avanços externos em relação às entidades 

apoiadoras e ao poder público, na visão dos informantes E1 e E2 da 

COOPERLAGES, concordaram sobre a presença dos apoiadores e 

poder público. E2 afirma: 
 

“Sem eles nós não conseguia nada, então pra eles a nossa ponte, 

pra nossa libertação de trabalho é ela, a ITCP. Aqui dentro, lá 
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fora tanto faz porque ela é o caminho, foi o caminho pra tudo... 
Além do Meio Ambiente que foi também o primeiro passo”. 

 

O empreendedor F1 da COOPERAC acrescenta a importante 

parceria do CISAMA. E F2 aponta a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Agricultura de Lages como parceiros. 

Para os entrevistados na área dos empreendimentos RENASCER, 

AFAOC e ARAUCÁRIA que atuam sob a ótica dos produtos 

agroecológicos, a lembrança do Centro Vianei de Educação Popular foi 

intensa, devido ao apoio técnico de campo e pela realização dos 

projetos. Esta ONG atua na região desde 1990, também indicaram a 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Extensão Rural de Santa Catarina 

(EPAGRI)
37

 e o Programa Acolhida na Colônia
38

. 

Para o informante D1 ART MULHER os avanços internos e 

externos foram de grande relevância para o grupo:  

 

“Relacionamento, porque foi um avanço extremamente... 
relacionamento, comprometimento, a responsabilidade que não 

se tem quando chega no grupo... Tem que cumprir aquelas regras 

que eles mesmo criaram... e comprometimento social de 

comunidade, o envolvimento que o grupo tem hoje com os 

eventos da comunidade, com as ações é extremamente salutar, é 
um grande avanço”. 

 

                                                           
37

 EPAGRI - é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado de Santa 

Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca.  A criação da 

Empresa, em 1991, uniu os trabalhos de pesquisa e extensão rural e pesqueira, 

somando décadas de experiência em diferentes áreas e fortalecendo ainda mais 

o setor. Disponível em: <http://www.epagri.sc.gov.br/?page_ id=5767>. Acesso 

em: 15 mar. 2016. 
38

 O Programa  Acolhida na Colônia foi criado no Brasil em 1999. Somos uma 

associação composta por 180 famílias de agricultores, integrada à Rede Accueil 

Paysan, atuante na França desde 1987. Temos como proposta valorizar o modo 

de vida no campo através do agroturismo ecológico. Cientes de nossa 

responsabilidade para com a natureza, praticamos e promovemos a agricultura 

orgânica como base do nosso trabalho, garantindo com isso uma alimentação 

saudável para nossas famílias e para você visitante. Disponível em: 

<https://www.childfundbrasil .org.br/quem-somos>. Acesso em 01 mar. 2015. 

http://www.epagri.sc.gov.br/?page_%20id=5767
http://www.accueil-paysan.com/
http://www.accueil-paysan.com/
https://www.childfundbrasil.org.br/quem-somos
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Para o entrevistado D2 do grupo ART MULHER a percepção 

sobre a importância dos projetos e dos avanços externos em relação as 

entidades apoiadoras e poder público, acontece desta forma: 

 
“Nós temos o SESC

39
 que são um dos apoiadores, que são uma 

das pessoas que dão palestra. Eles ajudam, dão aquela 

capacitação que a gente precisa. A Children
40

, no caso do 
projeto pra conseguir as bancadas, as mesas, as formas. Isso. O 

Banco do Brasil
41

 também agora deu um computador pra nós ali, 

a Consul
42

 lá do projeto Consul, é consulado da mulher.” 

 

Em suma, acerca dos avanços referentes a seus apoiadores, os 

empreendedores econômicos solidários enfatizam, primeiramente, a 

necessidade da realização de parcerias para desenvolvimento de suas 

atividades. Em diversas situações supracitadas os empreendedores 

informam do potencial que adquirem e de como se sentem quando estão 

amparados através de projetos por seus apoiadores. Um dos casos, para 

ilustração, a parceria que o empreendimento realizou e que permitiu-lhe 

enquadrar-se na Lei 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos). A participação do CISAMA se revela pelo fato de 

desenvolve o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PIGIRS) e a ITCP por sua inserção no processo de incubação 

do empreendimento, como já registramos. Para os informantes, após as 

                                                           
39

 Serviço Social do Comércio (SESC) é uma entidade privada que trabalha com 

desenvolvimento socioeconômico e cultural. 
40

 Desde 1966 no Brasil, o ChildFund Brasil é uma organização de 

desenvolvimento social que por meio de uma sólida experiência na elaboração e 

no monitoramento de programas e projetos sociais mobiliza pessoas para a 

transformação de vidas. Disponível em: <https://www.childfundbrasil 

.org.br/quem-somos>. Acesso em: 01 mar. 2015. 
41

 a Fundação Banco do Brasil estruturou sua atuação de forma a identificar e 

mobilizar diferentes atores sociais na busca por soluções efetivas para aspectos 

fundamentais do desenvolvimento sustentável das comunidades brasileiras. 

Disponível em https://www.fbb.org.br/quem-somos/como-atuamos/ acesso em 

01 mar. 2016. 
42

 O Consulado da Mulher, ação social da marca Consul que oferece assessoria 

às mulheres de baixa renda e pouca escolaridade para que se tornem 

empreendedoras. Disponível em: <http://www.whirlpool.com.br/2012/09/ 

projeto-social-da-consul-comemora-10-anos-com-resultados-positivos/>. 

Acesso em: 01 mar. 2015. 

https://www.childfundbrasil.org.br/quem-somos
https://www.childfundbrasil.org.br/quem-somos
https://www.fbb.org.br/quem-somos/como-atuamos/
http://www.whirlpool.com.br/2012/09/projeto-social-da-consul-comemora-10-anos-com-resultados-positivos/
http://www.whirlpool.com.br/2012/09/projeto-social-da-consul-comemora-10-anos-com-resultados-positivos/


108 

 

parcerias serem realizadas os trâmites na esfera pública se tornaram 

mais práticos, e a formação é condição para o avanço e objetivação de 

suas atividades. A assessoria técnica prestada pelo Centro Vianei de 

Educação Popular tem destaque nos empreendimentos situados no meio 

rural. 

Quando indagamos sobre em que o empreendimento tem 

melhorado a vida dos seus participantes, de sua família e da 

comunidade, o entrevistado E2 da COOPERLAGES afirma: 

 

“Foi bom pro meio ambiente, pro nosso ganho e pra nossa 

família também né?” 

 
 Já para o associado A2 do RENASCER, 

 

“A comercialização aumentou e hoje também com o futuro de 

Urubici voltado pro turismo... É a questão dos agrotóxicos também né? 

A gente que trabalhou quase a vida inteira com agrotóxicos e sai dele”. 
 

 O entrevistado A1 do RENASCER enfatiza a melhora: 

 

“Em saúde porque como a gente não trabalha com agrotóxicos... 

ajuda financeiramente porque mesmo que a gente tenha que 
plantar menos a renda é mais garantida devido aos projetos que 

a gente tem que entregar hoje, merenda escolar e tudo mais”. 

 

O empreendimento ARAUCÁRIA representado pelo C1, afirma 

que, 

 

“Tem melhora na alimentação, também na renda e 

principalmente na conservação do meio ambiente, o cuidado com 

a água e com a natureza”.  

 

Quando o entrevistado A2 da Associação RENASCER A2, 

referiu-se às melhoras afirmou que: 

 
“Está na questão de relacionamento em casa e família, questão 

de higiene, questão de trabalho social, de voluntário, de 

envolvimento com as causas sociais...” 
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Considerando as informações obtidas acima, pode-se concluir que 

a economia solidária tem inúmeras contribuições a oferecer. Nenhum 

grupo permaneceu calado, sem citar algumas “melhorias” na vida do 

grupo e dos seus integrantes, associados ou cooperados. Comecemos 

destacando a percepção dos empreendedores quando se trata de 

relacionamento, família, com os cuidados pessoais, um olhar 

diferenciado centrado nos valores da família e da comunidade. Este 

cenário é antagônico ao que o modo de produção capitalista realiza. 

Enquanto concentra e acumula bens e riquezas sob a apropriação de 

poucos. Conforme Loebens (2009, p. 66): 

O modo de produção capitalista produz as suas 

próprias contradições, destrói as famílias, 

enquanto cria o exército industrial de reserva, a 

classe dos sem-nada, cria um problema social, 

implicando surgimento de prostitutas, traficantes, 

moradores de rua, mendigos, sem-terra, os sem 

teto [...]. 

Outras melhorias são apontadas na direção do meio ambiente, um 

critério válido para os grupos situados tanto no meio rural como no meio 

urbano. Estamos diante de um marcador que caracteriza esta economia: 

o cuidado com o meio ambiente. Tem seus corolários importantes, como 

por exemplo, a melhoria da saúde, porque na economia solidária 

aplicada na produção agrícola o paradigma do uso do agrotóxico é 

superado. Um segundo marcador está na geração de trabalho e renda. 

Outra unanimidade, a renda enquanto complemento, ou senão, o recurso 

necessário para a reprodução da existência diária. Geração de trabalho e 

renda, como vimos alhures, é uma das principais finalidades desta 

economia. 

Devemos ainda anotar para uma melhoria gerada pela prática da 

economia solidária que pode causar, para o sujeito menos informado, 

uma espécie de espanto. Ou seja, a melhoria no trabalho voluntário e no 

envolvimento com as causas sociais. Duas atitudes, que em nossa 

compreensão, estão contidas no conceito de cidadania ativa. O sujeito 

social e político cidadão consciente, sabe da importância do trabalho 

voluntário e do envolvimento com causas sociais. Isto contrapõe 

absolutamente a lógica do modo de produção capitalista. Perguntamos: 

qual o trabalhador empregado que usufrui da liberdade para exercitar as 

duas atitudes enumeradas? Pode-se argumentar que depois das horas 
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semanais trabalhadas, inclusas aquelas nas quais a mais valia é 

produzida, no seu período de descanso o trabalhador pode se dispor ao 

trabalho voluntário ou envolver-se com causas sociais? Que tipo de 

trabalho voluntário? Quais as causas sociais? Num pressuposto, 

podemos apostar, a prática da economia solidária permite a liberdade de 

escolha por parte dos empreendedores sociais, isto vale tanto para o que 

diz respeito à vida do grupo como para as ações voltadas para o seu 

entorno social. 

4.4 A ECONOMIA SOLIDÁRIA E A POLÍTICA PÚBLICA 

Iniciamos este tópico indagando se existe lei municipal de 

economia solidária no território onde se localiza o empreendimento? A 

resposta que obtivemos é de que somente o município de Lages possui a 

Lei 4075/14
43

. Portanto, os empreendimentos de Lages já se beneficiam 

desta lei. Isto pode ser identificado, sobretudo, pela organização do 

Conselho Municipal e a Feira de Economia Solidária. As Secretarias de 

Agricultura e Pesca e de Assistência Social, na atual administração 

(2013-2016) desenvolvem ações de apoio ao desenvolvimento da 

Economia Solidária. Os empreendimentos afirmam ter conhecimento da 

lei, inclusive, sabe-se que foi a soma de esforços entre 

empreendimentos, entidades de apoio e algumas forças apoiadores de 

dentro do Estado local que possibilitaram a elaboração do Projeto de Lei 

e sua aprovação na Câmara de Vereadores de Lages. Além do 

conhecimento, alguns empreendimentos tem assento no Conselho 

Municipal, como informou o integrante D1 do ART MULHER. Cabe 

anotar que o integrante F1 da COOPERAC informou que, no município 

de São Joaquim, tendo como parceiro a Secretaria da Agricultura e Meio 

Ambiente, o CISAMA  e a ITCP/UNIPLAC, os catadores iniciaram a 

discussão sobre a lei municipal de Economia Solidária. 

Procuramos saber qual o significado da Lei Municipal de 

Economia Solidária. Para o informante D1 do grupo ART MULHER: 

 

“Significado de uma Lei é assim, que pelo menos você tem uma 

escrita no papel, redigida, assinada e dada como legalidade, né, 

                                                           
43

 Lei nº 4976, de 11 de dezembro de 2014, institui no município de Lages/SC a 

Política Municipal de Fomento a Economia Solidária (Conselho Municipal de 

Economia Solidária, Fundo Municipal de Economia Solidária), Agricultura 

Familiar e dá outras providências. (Anexo E). 
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para os empreendimentos, né? De certa forma você também tem 
uma base pra fazer as feiras, né? Pra buscar recursos então você 

tem uma Lei, né? Que você, te dá de certa forma, te tira da 

ilegalidade e de certa forma um pouco mais de destaque aos 
grupos, né? E coloque em evidência que é uma economia de 

certa forma, gera bastante emprego e bastante renda pras 

famílias e que não existia uma Lei no município e agora tem, né? 
Dá uma visibilidade maior, acredito agora pros 

empreendimentos que te falei”. 

 

Já para cooperado E1 da COOPERLAGES: 

 

“A lei municipal ajuda no comércio justo, que funcione direitinho 

as cooperativas e o meio ambiente também que tem que ajudar”. 
 

Ambos os entrevistados demonstram conhecimento do Marco 

Legal. Boneti (2007, p. 7) destaca a importância da legislação no 

cumprimento das políticas públicas relacionadas aos direitos sociais, 

afirmando que “a abordagem jurídica, as políticas públicas enquanto 

uma questão legal constituída, a questão dos deveres legais do Estado 

para com o cidadão, fazendo uma associação entre políticas públicas e 

direitos sociais”.  

A grande ênfase desta etapa do desenvolvimento da política 

pública de economia solidária reside no fato de que os sujeitos dos 

empreendimentos econômicos solidários não estão isolados do conjunto 

de outras políticas que procuram alavancar o desenvolvimento regional. 

As políticas públicas, por sua vez, tem a missão conforme Boneti 

(2007), alinhar estratégias governamentais os interesses da população no 

sentido de redução das desigualdades sociais, redução da exclusão social 

e retirada das classes menos favorecidas da marginalidade.  

Reiteramos, conforme temos identificado nesta pesquisa, que no 

Planalto Catarinense a organização dos trabalhadores catadores de 

resíduos sólidos vem sendo desenvolvido dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela Lei 12.305/2010 e pelo Plano de Gestão 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS).  Ele  
institui metas de redução, reutilização, reciclagem de resíduos, 

aproveitamento energético e extinção de depósitos de lixo a céu aberto. 

A COOPERLAGES e a COOPERAC se beneficiam desta política pois 

se enquadram como empreendimentos de catadores de resíduos sólidos, 
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realizam a triagem e a destinação correta dos resíduos dispensados pela 

população. 

Fato muito importante ocorrido na cidade de São Joaquim foi a 

criação do projeto Lei 94/2015 que institui a Política Municipal de 

Resíduos Sólidos, o que contribui significativamente para o 

desenvolvimento da COOPERAC. Nesta etapa, mesmo não tendo uma 

legislação específica sobre economia solidária neste município, não 

significa que os empreendimentos econômicos solidários estão 

desamparados. 

No município de Otacílio Costa, onde se localizam a AFAOC e 

ARAUCÁRIA não encontramos nenhuma legislação focada na 

economia solidária. Contudo, a Secretaria Municipal de Educação é 

parceira dos empreendimentos, uma vez que realiza compras de 

produtos agroecológicos da economia solidária tendo em vista a 

alimentação escolar. O espaço da feira de comercialização também 

expressa algum poio do poder público. No município de Urubici a 

Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura estabelece parceria com o 

RENASCER. Podemos sugerir que do modo como agiram as entidades 

apoiadoras e os empreendimentos do município de Lages para o 

encaminhamento de sua Lei Municipal, os demais empreendimentos dos 

outros municípios poderiam desenvolver estratégia semelhante para ver 

o Marco Legal de Economia Solidária em sua realidade. 

4.5 O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 

PLANALTO CATARINENSE 

Consideramos esta etapa da pesquisa sumamente relevante dado 

que buscamos saber qual a importância da economia solidária para o 

desenvolvimento socioeconômico do Planalto Catarinense. Ao interpelar 

nossos entrevistados acerca desta questão, encontramos uma percepção 

unânime ao destacarem a relevância da Economia Solidária.  

O empreendedor F2 da COOPERAC diz que a contribuição da 

economia solidária para o desenvolvimento regional está na promoção 

do:  

 
“Trabalho justo realizado pelo empreendimento né! Na formação 

de grupo de trabalho, comércio justo né?... E a renda também, né! A 
renda também e isso é certo”.  
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Já para o cooperado E1 da COOPERLAGES, 

 

“É importante pela parte de sustentabilidade, meio ambiente... a 

questão do trabalho e renda também”.  
 

O informante D1 da ART MULHER relata a importância da 

participação nos movimentos de Economia Solidária: 

 

“Já, a gente já refletiu, já participamos de discussões, de 

encaminhamentos, de debates”.  

 

Mostrando seus conhecimentos sobre economia solidária o 

associado C1do grupo ARAUCÁRIA explana: 

 
“Eu vejo com bons olhos, claro que toda vida precisa ser melhor, 

nossa contribuição ainda é muito pequena (...) mas por que a 

gente não acaba nunca?  que muitas vezes eu não tô me 
preocupando com o grito dos oprimido e sim com o silêncio dos 

justo”. 

 

O cooperado E1 da COOPERLAGES: 

 
“É formação de grupos, mais pessoas tendo renda, formação de 

cooperativas, trabalho e renda”.  

 

Para o associado C1 do grupo ARAUCÁRIA a economia 

solidária: 

 

“Vem contribuindo com formação e renda, com soberania 

alimentar e a agroecologia porque se a pessoa trabalha com 

veneno, trabalha com esse tipo de coisa ele não é solidário. Não 

dá para desatrelar a agricultura familiar e a agroecologia, que 

são aqueles que respeitam as matas e os rios e respeitam a saúde 
das pessoas”. 

 
Afirma o entrevistado A1 da associação RENASCER: 

 

“Vejo que em termos de cooperativa elas deveriam se unir mais 
pra se fortalecer e não ficar criando cooperativa pra todo lado. 
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Eu acho que é muito importante mesmo porque a nossa 
principalmente é a única que trabalha com o desenvolvimento da 

Araucária, do pinhão”.   

 

Na percepção do entrevistado A2 da associação RENASCER:  

 

“...a gente percebe que o pessoal tá buscando cada vez mais né? 
Fazer a troca de semente, buscando é, produtos que se 

desenvolvam melhor dentro do sistema agroecológico, me parece 

que a coisa não é a todo vapor, mas tá indo. É, a gente sabe que 

a nossa região serrana aqui, é uma região pobre, que realmente 

necessita de políticas públicas para e economia solidária que 
possa desenvolver e manter o homem no campo, né”. 

 

Outra reflexão acerca da contribuição da economia solidária para 

o desenvolvimento socioeconômico do Planalto Catarinense vem do 

cooperado D1 da ART MULHER:  

 

“A Economia Solidária trabalha os dois lados né. O social e o 

econômico, ele se preocupa né! Com a renda do indivíduo e 

também com a questão do ser humano, do social, de ter essa 

responsabilidade com ele e com os outros, com o meio ambiente, 
esse envolvimento mais por completo que o capitalista não tem, 

ele visa só o lucro. Agora, essa questão de Economia Solidária, 

ela se preocupa com a renda do ser humano, com o capital... com 
o capital ser humano e com o social, questão do meio ambiente, 

questão de saúde, então é uma economia mais completa assim, 
diria que seria o mais ideal”. 

 

Temos elementos suficientes para provocar o debate em torno da 

relevância da economia solidária para o desenvolvimento regional. Os 

entrevistados indicam um conjunto de contribuições. Cada grupo pensa 

a partir do lugar e da atividade desenvolvida. A organização do trabalho 

coletivo. Ninguém se reporta ao “emprego”, mas ao trabalho, gerado 

pela economia solidária. Dar ênfase à organização do trabalho humano 
pressupõe a consciência ou não, do saber que o trabalho é vital para a 

existência e o desenvolvimento do ser humano, sua relação com o outros 

e com a natureza. 
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No modo capitalista de produção o trabalho assalariado 

transformou-se em mercadoria, alienação, relação de dominação e 

submissão, de onde o capitalista retira sua mais valia, enquanto que na 

economia solidária, o trabalho compartilhado gera a construção do 

sujeito e dignifica a vida do ser humano pois gera satisfação, 

autoconsumo e troca. 

A análise da última entrevista, na economia solidária o trabalho 

está relacionado com a geração da renda e o bem estar – o social – do 

trabalhador, relacionado com o outro e com o meio ambiente. Afirma 

que estas preocupações não são colocadas pela lógica do capital. Ao 

contrário, o capital é predatório, desumano pois faz da natureza e do 

homem meios e não fins para atingir seus objetivos. A convicção do 

empreendedor solidário, está na síntese “a economia solidária é mais 

completa”. Por que? Na perspectiva do informante, interpretamos como 

uma economia que procura responder a totalidade das necessidades 

humanas e seus desejos de satisfazê-las. 

Outras contribuições da economia solidária emergem no contexto 

da sustentabilidade ambiental, saúde dos seres humanos, garantia da 

soberania alimentar, organização do mundo do trabalho por meio do 

associativismo e do cooperativismo popular. A valorização da 

agricultura familiar associada ao modelo da agricultura agroecológica. 

No meio dos integrantes da economia solidária identifica-se o 

reconhecimento do Planalto Catarinense como uma “região pobre” 

(LOEBENS, 2009). 

O empobrecimento histórico desta população tem sido a “questão 

social” todavia não resolvida e a sua explicação pode residir no modelo 

de desenvolvimento socioeconômico historicamente implementado nos 

ciclos econômicos da “pecuária extensiva” e da extração da “madeira” 

(LOEBENS, 2009). 

Um desenvolvimento socialmente desigual, economicamente 

injusto e ambientalmente insustentável. As contribuições da economia 

solidária para o desenvolvimento da região indicam uma virada de 

página histórica. Esta outra economia parece estar fundada e orientada 

por outros valores, atitudes, comportamentos e visões de mundo na 

direção de outro horizonte onde a sustentabilidade, ou seja, o 
desenvolvimento seja pensado e tenha em vista a realização humana das 

pessoas que constituem esta geração e as gerações futuras. A economia 

solidária rejeita o “silencio dos justos” e está atenta e engajada com as 

interpelações dos “gritos dos oprimidos”, conforme reflete um dos 
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entrevistados. Não é preciso lembrar, conforme colocam os 

entrevistados, que o ideário da economia solidária, enquanto um projeto 

societário, tem muito a avançar, e isto a partir do engajamento das 

políticas públicas, dos agentes públicos de desenvolvimento em todas as 

esferas do Estado. 

A importância da economia solidária para o Planalto Serrano 

Catarinense fica evidente quando se observa o trabalho que os grupos 

exercem perante a sociedade. Nos relatos desta indagação, trabalho e 

renda, foram grandiosamente citados como a questão-chave de tal 

importância, a redução da exclusão social e a retirada das pessoas de 

situações de marginalidade, o que vem ao encontro dos princípios e 

valores da economia solidária. Outro informante fala sobre a 

importância de se ter um Fórum Regional de Economia Solidária para 

que se faça uma ponte entre os empreendimentos e o poder público, 

relatando que a atividade deste é de grande importância para a 

manutenção das atividades econômicas solidárias na esfera regional. 

Nesta etapa também não tivemos dificuldades de encontrar as palavras 

meio ambiente e sustentabilidade e constar como estão enraizadas na 

cultura destes empreendimentos, pois de certa forma sabem da 

importância de seus trabalhos perante a comunidade. Um dos 

informantes, retrata a importância da economia solidária para a obtenção 

de um comércio justo que beneficie a comunidade e que estes 

privilegiem a agricultura familiar regional. 

Finalmente, interrogamos sobre as lacunas, necessidades 

demandas pela economia solidária para que contribua efetivamente com 

o desenvolvimento socioeconômico regional. O informante E2 da 

COOPERLAGES, refere: “temos necessidade de fazer cumprir as leis 
que temos para ter bom resultado do trabalho dos cooperados”. 

 

Já para o cooperado E1 deste mesma cooperativa: 

 

“Formalização das leis de Economia Solidária, respeitar as leis 

do meio ambiente”.  
 

Na percepção dos cooperados D1 e F2 da COOPERAC, 
 

“É necessário uma lei municipal para o desenvolvimento de 

nosso trabalho e da cooperativa e o cuidado com o meio 
ambiente. 
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Pensa o empreendedor A1 da associação RENASCER, 

 

“Acredito que é uma conscientização, tanto do poder público 

como dos agricultores, pra respeitar o meio ambiente e se voltar 
ao trabalho mais dedicado à saúde do ser humano”. 

 

Na perspectiva do empreendedor A2 do RENASCER: 

 

“É preciso mais responsabilidade dos órgãos público no apoio 

ao nosso trabalho e na busca de recursos técnicos e financeiros. 

Também precisa mais comprometimento dos grupos da economia 

solidária”.  
 

O cooperado D1 do ART MULHER afirma: 

 

“Que não basta também que tenha esse recurso se não tiver 

pessoas capacitadas, preparadas e com essa disponibilidade de 
desenvolver a Economia Solidária porque ela por si só não vai se 

desenvolver se os grupos também e os empreendimentos não tiver 

um comprometimento de colaboração, de contribuição e 

envolvimento”. 

 

Quando o Cooperado B1 da AFAOC se manifesta, diz: 

 

“Pra que, as pessoas que estão à frente da Economia Solidária 
dentro das universidades, da UNIPLAC, das coisas... que 

venham, cheguem e façam a ponte junto aos agricultores, que 
cheguem e se tiverem projetos que tragam...” 

 

Em síntese, as lacunas apontadas pelos entrevistados para o 

desenvolvimento da economia solidária na região, ainda que cada 

empreendimento apresente demandas específicas, podemos enfeixá-las 

em três grupos: a) remetem ao poder público o compromisso de 

estimular a política pública da economia solidária por meio de 

legislação, da orientação técnica, busca e garantia de recursos 
financeiros em vista do desenvolvimento de suas atividades. b) Do 

ponto de vista das atividades apoiadoras, as Universidades são 

compreendidas como instituições fomentadoras, apoiadoras, mediadoras 

da economia solidária. É notória a afirmação Universidades, termo 
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utilizado no plural, ainda que apareça a nominação UNIPLAC. Esta 

universidade tem a sua ITCP já com acentuada visibilidade no 

envolvimento com os empreendimentos solidários na região. Entretanto, 

os integrantes desses grupos sabem que outras instituições de ensino 

superior existem em Lages e na região, podendo ou devendo também vir 

a oferecer suas contribuições em diferentes campos do conhecimento, 

oportunizando novas metodologias e tecnologias apropriadas 

socialmente, em vista do desenvolvimento desta outra economia. d) uma 

terceira lacuna identificada pode ser localizada internamente, isto é, na 

prática social dos próprios empreendimentos: a necessidade de formação 

e engajamento social, “envolvimento”, “comprometimento” dos 

integrantes, associados ou cooperados que constituem a vida do 

empreendedorismo solidário na região. Esta demanda não pode ser vista 

sem sua relação com o poder público e com as entidades apoiadoras 

4.6 O EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO E A 

COMERCIALIZAÇÃO 

Na questão dos empreendimentos econômicos solidários e a 

comercialização, nossa pesquisa de campo não avançou com relação as 

cooperativas COOPERLAGES e COOPERAC realizam a 

comercialização dos seu resíduos reciclados. O que sabemos é que se 

trata de um campo bastante complexo, e para lograr êxito neste estudo, 

necessitaríamos de mais tempo para o trabalho de campo. Aos demais 

empreendimentos ocupados com a comercialização de produtos da 

agricultura familiar e agroecológicos.  

Para os informantes D1 e D2 da ART MULHER: 

 

“Nosso grupo tem participado da feira de economia solidária; 
temos vendido na comunidade e quando temos para a feira, 

estamos lá”.  

 

O associado A1 do RENASCER diz: 

 

“Participamos sempre; participamos das feiras da região desde 
o começo, até da primeira feira estatual de economia solidária 

realizada em Lages em 2000”.  
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O informante B1 da AFAOC e C1 do ARAUCÁRIA, também 

participaram desta e de outras em nível estadual. Segundo a associada 

C1 do grupo ARAUCÁRIA, 

 
“Representei a nossa região no Rio de Janeiro, levei as sementes 

do Pinhão durante o evento da Rio+20
44

, no ano de 1992”. 

 

Para a indagação acerca de quais produtos são levados à feira, o 

informante D2 do ART MULHER responde: 

 

“Pães, bolachas e sequilhos, cucas, negas malucas e bolos”. 

 

Enquanto que o associado A1 do RENASCER, confirma: 

 
“Compotas, geleias e hortaliças”, 

 

O associado C1 ARAUCÁRIA, 

 

“Relata que a produção é voltada para hortaliças e verduras”. 

 

As feiras, segundo os entrevistados, são momentos de encontro e 

aproximação, tanto dos empreendimentos de economia solidária, o 

contato direto entre feirantes produtores e seus respectivos 

consumidores. A exposição acima da variedade de produtos que são 

comercializado por estes empreendimentos nas feiras tanto regionais 

como nas estaduais. 

Buscamos saber quais dificuldades e vantagens do 

empreendimento ao participar da feira de economia solidária. O 

integrante D1 do ART MULHER sinaliza que 

 

                                                           
44

 Rio+20 em 1992, na Cúpula da Terra – a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento –, reuniu representantes de 178 

países, incluindo 108 Chefes de Estado e Governo. Construíram uma nova visão 

para o desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável. A visão, incorporada 

na Agenda 21 e nos Princípios do Rio, marcaram uma grande mudança, 

chamando pela integração completa do meio ambiente e das dimensões sociais e 

econômicas para o planejamento do desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/1992-2012/. Acesso em 15/03/2016. 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.onu.org.br/rio20/1992-2012/
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“Quando trabalha com o produto mais artesanal você não tem 
condições de competitividade com os industrializados”. 

 

O associado C1 do ARAUCÁRIA: 

 

“Reafirma que a dificuldade ainda é o custo do transporte, não 

temos a carteira de motorista. 
 

Já os entrevistados A2 RENASCER e B1 da AFAOC,  

 

“Concordam que os gastos com a distância da nossa localidade 

até a feira tem bastante dificuldades”.  
 

Do ponto de vista das vantagens relativas à participação na feira 

de economia solidária, o associado D1 do ART MULHER explicita: 

 

“De certa forma você acaba se melhorando, se reciclando, se 
aprendendo né? ... Você para, você conta história, você dá 

risada, você compartilha teus, tuas angústias então você acaba 

vivendo num mundo mais humano, mais real”.  

 

O empreendedor C1 do Grupo ARAUCÁRIA diz que: 

 

“A venda direta é uma grande vantagem, ainda agente se 

relaciona com a comunidade”. 
 

Estes depoimentos apresentam, certamente, algumas das 

dificuldades e vantagens da participação dos grupos em feiras de 

economia solidária. Entre as dificuldades citadas, uma delas é a 

competitividade com o produto industrializado e o fabricado em série,  

que é muito grande pelo motivo de a compra dos produtos serem 

realizadas em grandes lotes reduzindo os custos de aquisição. Já para o 

empreendimento econômico solidário, a compra sempre é realizada em 

pequenas quantidades puxadas pela demanda de mercado e a fabricação 

artesanal que exige um esforço maior do que na produção de 
industrializados. Um desafio pode ser posto que é o fato da produção do 

empreendimento solidário se diferenciar do produto oriundo do mercado 

capitalista marcado por outras características, que se constituem em 

razões para o convencimento do consumidor consciente: o preço do 
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produto, por ser artesanal, por apresentar uma produção local, por 

originar-se de uma outra modalidade de organização do trabalho, pela 

geração de trabalho e renda resultando na inclusão social e produtiva de 

seus produtores. É fato, um expressivo segmento social, sobretudo, 

vinculado à consciência ambiental, pode cada vez mais se tornar aliado 

desta outra economia. 

Para os empreendimentos agroecológicos, a distância é a causa 

principal das dificuldades vivenciadas, ou seja, a logística que facilita ou 

não o deslocamento que vai desde a conquista da Carteira Nacional de 

Habilitação, passando pelo transporte adequado, seu custo e a própria 

manutenção; as distâncias em si mesma, a situação das estradas no meio 

rural são alguns dos fatores que dificultam uma comercialização ainda 

mais justa. 

Ao se tratar de vantagens, a vivencia da feira permite muitas 

oportunidades de trocas de materiais, simbólicas, políticas, com ênfase 

segundo os entrevistados, o espaço do conhecimento e de novas 

sociabilidades. Trata-se de um verdadeiro processo de educação de 

modalidade não formal que se complementa com os outros processos 

socioculturais. Nossa observação durante a realização da feira de 

economia solidária de Lages, tem mostrado que este espaço de troca, 

não se limita à comercialização dos produtos da economia solidária. 

Além do encontro dos feiristas entre si e com seu público consumidor, 

entidades parceiras se fazem presentes e no período vespertino ocorre o 

que os apoiadores e animadores denominam de “roda de conversa”. 

Trata-se de uma dinâmica de grupo na qual os participantes colocam-se 

em forma de círculo e a conversa é focada em torno de um determinado 

tema de interesse coletivo, mormente, relativo ao movimento social da 

economia solidária. 

Outra vantagem assinalada é inerente à própria natureza da feira, 

isto é, sua primeira razão de existir, a comercialização dos produtos, 

onde produtores e consumidores aproximam-se frente à frente em 

espaço público no ato da troca dos bens ou produtos disponibilizados. 

Esta ação vem sendo compreendida como “comercialização solidária” 

tendo em vista um “comércio justo e solidário”. 

Esta temática foi objeto de estudo na II Conferência Nacional de 
Economia Solidária promovida pela SENAES em 2010

45
. Nossa 

                                                           
45

 Segundo o Glossário (Anexo B), Caderno Temático que orientou a II 

Conferência Nacional de Economia Solidária de 2010, “a comercialização 

solidária é compreendida como uma nova relação comercial, com o 
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pesquisa não avançou no modo como as cooperativas COOPERLAGES 

e COOPERAC realizam a comercialização dos resíduos reciclados e sua 

destinação. 

Ainda colhemos sugestões relacionados ao funcionamento da 

feira de economia solidária.  

 

O relato do empreendedor D2 do ART MULHER, afirma que: 

 

“Regularizar as pessoas que não são regularizadas né”. 

 

O entrevistado D1 do ART MULHER argumenta: 

 
“Pensar numa grande quantidade que daqui a pouco desmotiva 

todo mundo... vai ser vendido muito pouco cada um. Ah, mas tem 
um cara lá que tá vendendo um produto que não é dele, pegou do 

outro pra vender e daí tá usando um grupo pra poder vender 

aquele produto. Se for uma pessoa que é uma coisa familiar tudo 
bem, mas às vezes nem é tão familiar assim né... precisa haver 

mais discussão da feira lá, precisa ser mais discutido com os 

grupos, precisa os grupos ter mais voz nas feiras...” 

 

Para o associado C1 do grupo ARAUCÁRIA: 

 

“Que tivesse mais pessoas pra ter mais diversidade de produção 

né? Jovens envolvidos, que eles tem uma capacidade muito 
grande, né!”   

 

Quando o empreendedor B1 da AFAOC foi escutado afirmou 

que: 

                                                                                                                           
estabelecimento de relações éticas e solidárias entre todos os elos da cadeia 

produtiva. Resulta em uma forma de empoderamento dos(as) trabalhadores(as) 

produtores(as), comerciantes e consumidores/as, que estão em desvantagem ou 

marginalizados(as) pelo sistema convencional das relações comerciais. A 

Comercialização Solidária deve ter como elemento central de sua identidade os 

princípios da autogestão, da transparência, da solidariedade e da participação 

dos atores envolvidos em todas as fases das relações econômicas das cadeias de 

produção, comercialização e consumo. (BRASIL/MTE/ SANAES/CONAES, 

2010, p. 47). 
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“É necessário ter o Kit feira. Ele tem as barraquinhas, as mesas, 
cadeira e tem as caixas, né! E um freezer”. 

 

Do que ouvimos, pode-se constatar que as feiras realizadas em 

Lages e na região, ainda opera em bastante precariedade. Ela se 

manifesta na organização e eleição dos empreendimentos com uma 

identidade, questão que o entrevistado denomina de “regularização das 

pessoas”. Afinal, são os empreendimentos que constroem o perfil 

identitário da feira. 

Seguem outros desafios a serem enfrentados nas quantidades de 

produtos a serem produzidos e oferecidos para a comercialização. Os 

empreendimentos não querem voltar para casa com sobras ou resíduos 

de vendas. Certamente, a experiência acumulada pelos 

empreendimentos no ato de comercializar continuamente indicará os 

critérios para a quantificação dos produtos. Mas, um problema maior 

destacado por um dos entrevistados é a comercialização de bens ou 

produtos que não são oriundos do trabalho realizado pelo 

empreendimento. Isto pode caracterizar intermediação ou mesmo ação 

de empreendimento que se afirma na identidade da economia solidária, 

mas tem comportamento de atravessador, uma característica do mercado 

capitalista. O informante de nossa pesquisa, tem consciência deste fato 

corromper a identidade da economia solidária que busca realizar a 

“comercialização justa e solidária”. Quais as estratégias a serem 

utilizadas pelos participantes ou envolvidos com a organização da feira 

para sanar os vícios do mercado capitalista hospedados no interior da 

proposta de comercio e consumo justo da economia solidária? 

Os entrevistados ainda trazem outras questões que podem trazer 

melhorias para a operacionalização da feira. Eles constatam a pouco 

diversidade de produtos e a necessidade de aperfeiçoar a infraestrutura 

da feira. Ou seja, a diversidade amplia e fideliza o consumidor que passa 

a abastecer-se na feira. As condições materiais de apresentação dos 

produtos e dos feiristas também é um desafio a ser enfrentado tendo em 

vista melhores condições de organização e funcionamento do espaço de 

comercialização dos produtos da economia solidária.  
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4.7 O EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO E A 

FORMAÇÃO DE SEUS INTEGRANTES 

Nossa curiosidade abarcou também o saber sobre a participação 

dos entrevistados em atividade de formação em economia solidária. Para 

o associado C1 do Grupo  ARAUCÁRIA: 

 

“Ainda não tivemos formação devido a distância e ao recente 
início das atividades do grupo”.  

 
Contudo, os associados A1 e A2 do RENASCER lembram que: 

 

“Estamos sem nenhum acompanhamento. Em contrapartida os 
representantes dos demais  empreendimentos econômicos 

solidários participantes desta pesquisa, afirmam a existência e a 
participação em diferentes processos de formação”.  

 

Nesses processos de formação, perguntamos pelas temáticas 

tratadas. Os temas são diversos e estão relacionados ao contexto e 

demanda de cada empreendimento. Reunimos e elencamos os seguintes 

eixos temáticos: economia solidária e seus princípios; características de 

um empreendimento econômico solidário; organização da economia 

solidária; leis, estatuto e regimento interno de cooperativas; Lei que 

institui a política nacional de resíduos sólidos; desenvolvimento justo, 

solidário e sustentável; agroecologia. 

Finalmente, indagamos nossos entrevistados acerca das 

necessidades ou lacunas identificadas no campo da formação em 

economia solidária. Para o associado D2 da ART MULHER: 

 

“Abordagem, comercialização, ter uma boa identificação com 

vendas...” 
 

Enquanto que para o cooperado E2 da COOPERLAGES: 

 
“Que seja todos, assim chegar e tomar a atitude, eu vou fazer 

assim, quero que todo mundo me ajude a fazer isso aqui, fazer 
aquilo ali, vou fazer uma boa limpeza cá, fazer uns fardo cá 

entende!”  
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Para o empreendedor social B1 da AFAOC: 

“Tem que trabalhar o Regimento Interno, né! Fazer valer o 

Regimento Interno”. 

Segundo o Caderno Temático que orientou a II Conferência 

Nacional de Economia Solidária de 2010, 

A educação em economia solidária é definida 

como uma ‘construção social’, que envolve uma 

diversidade de sujeitos e ações orientados pra a 

promoção do desenvolvimento sustentável que 

considera as dimensões econômica, ambiental, 

cultural, social e política (BRASIL, 2010, p. 13). 

Outros elementos compõem a formação em economia solidária, 

como por exemplo, o trabalho como princípio educativo, as relações 

sociais estabelecidas, as ações político-pedagógicas inovadoras 

vinculadas à autogestão e solidariedade que buscam a emancipação dos 

sujeitos e grupos sociais, enumera este mesmo documento. Convém 

frisar que a práxis, isto é, a unidade ou inter-relação entre teoria e 

prática é o fundamento da formação dos empreendimentos desta outra 

economia. São processos contínuos que segundo pude observar na 

prática da recente ITCP UNIPLAC, ocorrem antes, durante e após o 

processo de incubação na Formação social, econômica e política estas 

vinculadas aos apoios técnicos de fomento à economia solidária. Os 

entrevistados, indicam questões pontuais, como demandas de formação 

nas áreas de comercialização e gestão interna e externa dos 

empreendimentos. Contudo, conforme conhecemos a compreensão de 

formação exposta pela II Conferência, revela que os processos são 

bastante mais complexos requerendo que saberes e conhecimentos da 

academia dialoguem com saberes e conhecimentos dos sujeitos do 

campo popular, com saber do senso comum, com seu “núcleo sadio”, 

como entende o educador e militante político italiano Antônio Gramsci. 

4.8 O EMPREENDIMENTO ECONOMICO SOLIDÁRIO E AS 

ENTIDADES APOIADORAS 

Buscamos primeiramente identificar quem são as entidades 

apoiadoras dos envolvidas com a economia solidária na região.  

Para o associado B1 da AFAOC, os apoiadores são: 
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“Vianei, Caritas Diocesana, Secretaria da Agricultura, 
Ministério de Desenvolvimento Agrário e o Programa Aquisição 

de Alimentos da Agricultura Familiar”
46

. 

 

No caso do associado C1 do Grupo ARAUCÁRIA: 

 

“A Secretaria da Agricultura, Secretaria de Educação, 
Ecoserra

47
, o MDA, Rede Ecovida”

48
. 

 

Para o associado E2 da COOPERLAGES: 

 

“UNIPLAC e a Secretaria do Meio Ambiente”. 
 

Já para o cooperado D1 do ART MULHER:  

 

“Os parceiros são a ITCP UNIPLAC, a Cáritas Diocesana, a 

Children, o SENAC
49

 e o SESC
50

.” 

                                                           
46

 PAA o Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar possui 

duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a 

agricultura familiar e o Programa promove o abastecimento alimentar por meio 

de compras governamentais de alimentos; fortalece circuitos locais e regionais e 

também redes de comercialização; valoriza a biodiversidade e a produção 

orgânica e agroecológica de alimentos; incentiva hábitos alimentares saudáveis 

e estimula o associativismo. Disponível em: <http://www.mda.gov.br/sitemda/ 

sites/sitemda/files/user_arquivos_64/CARTILHA_PAA_FINAL.pdf>. Acesso 

em: 03 mar. 2015. 
47

 A Ecoserra é uma Cooperativa de Agricultores e Agricultoras Familiares 

Agroecológicos com objetivo de promover a organização da produção, 

agroindustrialização, da compra e venda de produtos e insumos 

agroecológicos/orgânicos e artesanais. Disponível em: <http://www.cooperativa 

ecoserra.com.br/index.php/quemsomos>. Acesso em: 03 mar. 2015. 
48

 O Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), normatizou e institucionalizou a produção de 

alimentos livres de agrotóxicos e outros componentes químicos de alta 

solubilidade. Neste processo, o MAPA os denomina de alimentos orgânicos, 

seguindo uma tendência internacional de denominação deste tipo de produto. A 

Rede Ecovida é um órgão certificador do credenciado certificador do MAPA e 

refere especificamente a produtos livres de agrotóxicos e outros componentes 

químicos de alta solubilidade. Revista Agroecologia, mercado e inovação 

social: o caso da Rede Ecovida de Agroecologia Ciências Sociais. Unisinos, São 

Leopoldo, v. 47, n. 1, p. 57, jan./abr. 2011. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/CARTILHA_PAA_FINAL.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/CARTILHA_PAA_FINAL.pdf
http://www.cooperativaecoserra.com.br/index.php/quemsomos
http://www.cooperativaecoserra.com.br/index.php/quemsomos
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E para o empreendedor A1 do RENASCER: 

 

“O MDA e a EPAGRI”. 

 

Inquirimos também, acerca da avaliação que os empreendimentos 

tem da atuação das entidades apoiadoras. As observações dos 

entrevistados são extremamente positivas em relação aos trabalhos 

desenvolvidos, isto não significa que todas as demandas foram 

totalmente atendidas ou que estas organizações dispensem os 

apoiadores. Longe dessa realidade, embora o grau do apoio ou 

assessoria técnica, mesmo nos processos de incubação. Continuam a ser 

demandados pelos grupos aos apoiadores. É sabido que o movimento da 

economia solidária se estrutura com base no triângulo empreendimentos 

econômicos solidários, entidades apoiadoras e poder público. Portanto, o 

estímulo das entidades apoiadoras parece que sempre será bem vindo 

nas diferentes fases de desenvolvimento em que se encontram os 

empreendimentos.  

Quanto ao papel do poder público local e municipal, a pergunta 

foi respondida da seguinte maneira: o integrante  C1 do grupo  

ARAUCÁRIA, 

 

“O papel deles é cumprir uma meta que o governo federal obriga 
eles fazer né!” 

 

                                                                                                                           
49

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Para atuar com 

mais eficácia em determinadas áreas, o Senac desenvolve programas 

específicos, por iniciativa própria ou em parceria com outras instituições. Por 

meio dessas ações, o Senac ajuda a fomentar o desenvolvimento da sociedade e 

da economia brasileiras e prepara um número ainda maior de profissionais para 

o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Disponível em: 

<http://www.senac.br/institucional/principais-programas.aspx>. Acesso em: 20 

mar. 2016. 
50

 Serviço Social do Comércio é uma instituição brasileira privada, sem fins 

lucrativos, mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. 

Atua nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura e assistência. As ações do 

SESC propagam princípios humanísticos e universais, promovendo melhor 

condição de vida para os comerciários e seus familiares em todo o Brasil, e 

oferece serviços que fortalecem o exercício da cidadania e contribuem com o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural. Disponível em: 

<http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/>. Acesso em: 20 mar. 2016. 

http://www.senac.br/institucional/principais-programas.aspx
http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/
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 Para o empreendedor D1 do ART MULHER,  

 

“Somente a questão de ceder um local para a feira é de parceria 

com o poder público”. 
 

Já para o cooperado E2 da COOPERLAGES, 

 
“A infraestrutura, tanto luz, água e a coleta pois a cooperativa é 

propriedade da prefeitura municipal”. 

 

O empreendedor A1 do RENASCER: 

 
“Reflete sobre a importância do MDA para a associação”.  

 

O empreendedor B1 da AFAOC afirma que o 

 

“Espaço da feira de comercialização é cedido pelo poder público 
municipal”. 

 

Os depoimentos acima mosram que a percepção dos entrevistados 

sobre a ação do poder público junto à economia solidária se ampara na 

materialidade das ações desenvolvidas pelas prefeituras, ou seja, a 

cedência de um barracão ou do espaço público de comercialização no 

caso das feiras. A contratação de prestação do serviço da coleta seletiva 

dos resíduos sólidos, no caso dos catadores. Um aspecto que merece 

problematização, trazida pelo primeiro entrevistado quando se refere ao 

cumprimento de metas postas pelo governo federal. Podemos interpretar 

esta afirmação como relacionada ao consórcio dos entes federados. Isto 

é, as políticas públicas do governo federal, necessariamente deveria ser 

assumidas pelo Estado membro e o município. Contudo, tal consórcio 

nem sempre ocorre, isto por diferentes razões, entre elas as questões 

partidárias que em muitos casos se sobrepõem aos interesses da 

coletividade.  

Finalmente, perguntamos qual é a avaliação do empreendimento 

sobre a atuação do poder público frente à economia solidária. O 
associado C1 do Grupo ARAUCÁRIA relata: 

 

“Com certeza, precisa melhorar muito, tem que ter muita 
consciência e eles (o poder público) precisariam participar 
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desses projetos de Economia Solidária, que eles aprenderiam 
porque muitas vezes coisas que eles deveriam saber, não sabem”.  

 

Para o empreendedor A2 do RENASCER: 

 

“Estamos a dois anos sem Programa de Aquisição de Alimentos 

da Agricultura Familiar. E pra gente que já tá contando sempre com 
essas entregas fica difícil, [...] Porque não é só o agricultor que é 

prejudicado, aquelas pessoas que recebem, que contam com isso 

acabam sendo as mais prejudicadas”. 

 

O associado A1 do RENASCER  afirma: 

 

“Acredito que poderiam dar mais um apoio direto, não existe a 
valorização do produto da agricultura familiar para Economia 

Solidária, deveria ter uma valorização maior. Ter alguma 

diferença de nota ou algum subsídio do produto agroecológico 
frente ao produto com agrotóxico”.  

 

De COOPERAC ressaltaram a importância da validação e do 

cumprimento das leis de economia solidária e meio ambiente para a 

manutenção de suas atividades. Numa outra percepção, o cooperado D1 

do ART MULHER disse: 

 

“O gestor público tem essa visão política partidária... Porque o 
empreendimento não tem esse vínculo político partidário com 

ninguém, discutimos políticas públicas”. 
 

Os depoimentos mostraram que os empreendimentos econômicos 

solidários apostam no poder público, enquanto seu principal parceiro 

para o desenvolvimento desta outra economia. Embora, muitas 

conquistas já foram enumeradas desde 2003, quando o Governo Federal 

criou a SENAES, passos importantes foram dados. Contudo, um longo 

caminho ainda está por ser trilhado. Os empreendimentos demandam 

políticas públicas na direção da consolidação dos grupos, cooperativas e 
associações e o movimento social da economia solidária. O interesse do 

Estado em apoiar ou fomentar a economia solidária está na dependência 

das forças e da vontade política daqueles grupos que ocupam o Estado. 
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Mas, não só, também depende da capacidade de organização, do grau de 

pressão, reivindicação e proposição da sociedade civil. 

Em suma, este capítulo, pelo qual apresentamos e analisamos os 

dados recolhidos em campo, se constituiu numa tentativa de lançar uma 

radiografia da realidade vivenciada pelos empreendimentos econômicos 

solidários considerando: identidade e origem dos empreendimentos; 

atividades econômicas desenvolvidas; concepção de economia solidária, 

organização; conhecimento de outros empreendimentos; suas relações 

com outros empreendimentos; identificação de dificuldades; avanços e 

conquistas realizadas; dificuldades internas e externas em relação às 

entidades de apoio e ao poder; avanços internos e externos em relação às 

entidades de apoio e ao poder público; entendimento em que aspectos o 

empreendimento tem melhorado a vida de seus participantes; indagamos 

também sobre o marco legal da economia solidária e seu significado. 

Procuramos refletir sobre o papel desta outra economia para o 

desenvolvimento do Planalto Catarinense; identificamos elementos 

necessários para este desenvolvimento; demos atenção às feiras, 

enquanto espaço de comercialização solidária; levantamos aspectos 

relativos à formação dos integrantes dos empreendimentos; refletimos 

sobre o papel das entidades apoiadoras e o poder público no 

desenvolvimento desta economia. Os dados são limitados para indicar a 

radiografia desejada da realidade. A pesquisa social pode oferecer dados 

parcelados da realidade, cabendo ao pesquisador fazer as relações e 

conexões das partes para pensar a totalidade da realidade sob 

investigação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação, teve como objetivo analisar as percepções 

dos Empreendimentos Econômicos Solidários acerca do 

desenvolvimento da economia solidária na região do Planalto 

Catarinense.  

O ponto de partida, conforme relatamos no início deste trabalho, 

esteve no desenrolar desta proposta quando deparei-me com 

dificuldades advindas de minha formação em Gestão Empresarial. 

Nesta, a formação acadêmica é voltada para a lógica do modo capitalista 

de produção, sendo esta forma a dominante no mercado, tendo em vista 

o alinhamento e crescimento das empresas capitalistas. Um grande 

esforço foi realizado no sentido de transitar do paradigma de minha 

primeira formação em administração para compreender a lógica da 

economia solidária. 

O trabalho serviu para problematizar e desnaturalizar, conceitos, 

princípios, valores e visões de mundo que impregnaram nossa visão de 

economia capitalista apreendido na formação de graduação.  

Convém destacar que o percurso feito, deu-se em grande parte 

pelo conhecimento e envolvimento com a economia solidária, graças aos 

trabalhos realizados pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares, a ITCP UNIPLAC. Conheci empreendimentos, feiras, enfim 

muitos elementos que revelam a realidade da economia solidária 

concreta e presente no campo empírico. Foi fundamental também a 

participação na disciplina escolhida, Processos Socioculturais e 

Educação realizada no Programa de Pós-Graduação Mestrado em 

Educação quando apresentou estudos sobre a temática da pesquisa. 

Do conjunto do trabalho realizado, recolhemos para efeito destas 

considerações finais, algumas descobertas relevantes. A economia 

solidária na região do Planalto Catarinense é um fato social que aponta 

para um paradigma de desenvolvimento sócio econômico antagônico ao 

modelo histórico materializado nos grandes períodos cuja economia 

referenciou-se na estruturação da grande fazenda de criação extensiva de 

gado (1766-1940) e na exploração da madeira (1940-1970). Atualmente 

a economia da cidade de Lages se caracteriza, por uma diversidade 

bastante difusa, configurada pelos empregos no comércio, serviços em 

geral; serviço público; todavia continua a atividade da madeira, metal 

mecânica e alimentação. No meio rural, vem predominado o 

monocultivo da soja em substituição às pastagens nativas, a pecuária, ou 
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seja, aposta-se no agronegócio. É neste contexto que vemos a 

emergência e importância da economia solidária, ainda que tenha uma 

curta história, pois originou-se há uma década e meia e “veio para 

permanecer”, não obstante as dificuldades e necessidades percebida 

pelos entrevistados dos empreendimentos econômicos solidários.  

Os estudos acerca da economia solidária autorizam a pensar que 

estamos diante de uma alternativa antagônica ao modelo hegemônico 

por que esta outra economia busca um desenvolvimento cujos 

marcadores se revelam socialmente equânimes, economicamente justos 

e solidários, ambientalmente sustentáveis e culturalmente diversos. 

Como enfatizou um participante de empreendimento, “é uma economia 

mais completa, ideal”.  

Assim os pressupostos podem ser comprovados pelas descobertas 

realizadas ao longo desta pesquisa, quando os entrevistados refletiram 

sobre o modo capitalista de produção e descreveram os valores e 

princípios pelos quais se pauta esta outra economia. 

Deste universo elegemos seis Empreendimentos Econômicos 

Solidários para o trabalho de campo. Por meio desta amostra foi 

possível identificar a concepção que estes empreendimentos fazem ou 

vivenciam de economia solidária; conhecer as dificuldades, 

necessidades, conquistas e avanços no desenvolvimento destes grupos.  

Convém notar que cada representante dos empreendimentos 

refletiu e trouxe dados a partir do seu contexto, particularidades e 

singularidades de sua prática social e trajetória desenvolvida. As 

interpelações dos entrevistados demandam melhoras na infraestrutura 

(equipamentos como máquinas, prensa, esteira, empacotadora, 

empilhadeira, barracões, transporte, escoamento da produção, estrutura 

para a realização das feiras); reivindicam assessoria técnica, processos 

formativos de autogestão, organização social com enfoque nas 

dificuldades grupais que emergem no cotidiano; estímulo à participação 

da juventude na agricultura familiar e agroecológica. Outras lacunas que 

pudemos identificar nas entrevistas relativas à formação e consolidação 

do desenvolvimento de estratégias para formação de redes no sentido de 

fortalecer a economia solidária.  

Recomenda-se evitar prescrições, contudo, devemos anotar que 
nos processos formativos desenvolvidos pelos empreendimentos 

econômicos solidários, alguns princípios metodológicos educativos são 

imprescindíveis: conhecer a identidade do empreendimento a partir do 

conhecimento de cada um de seus integrantes; reconhecer e respeitar a 
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diversidade dos sujeitos; tomar em considerações todas as dimensões 

que possam abarcar a experiência da solidariedade vivenciada pelo 

grupo dos pontos de vista, social, psicológico, econômico, político, 

cultural, estético e religioso. 

As entidades apoiadoras são valorizadas e lhes são atribuídos 

importantes papéis, particularmente na implementação de processos 

formativos nos campos de autogestão, comercialização, gênero e 

sustentabilidade; atenção aos apoios pontuais que emergem na prática 

socioeducativa e organização econômica do empreendimento. A 

elaboração de projetos, chamadas ou editais públicos de financiamento 

do setor de economia solidária são reivindicados com finalidade de 

buscar recursos econômicos, técnicos, incluindo infraestrutura e 

processos formativos. Em relação às feiras, os empreendimentos 

identificam problemas de infraestrutura, preparação técnica, enfim, 

estudos sobre todas as implicações de uma “comercialização justa e 

solidária”. Demonstram disposição para a participação das feiras, 

inclusive solicitam a inclusão de outros grupos. 

No que diz respeito ao poder público, os entrevistados 

historicamente não se registram sua participação no universo da 

economia solidária. Constatam-se algumas ações do poder público nos 

municípios de Otacílio Costa, Urubici, São Joaquim e Lages. Nestes 

dois últimos, os compromissos do poder público têm avançado na 

medida em que ocorre a organização de cooperativas de trabalho de 

catadores de resíduos sólidos. Ações públicas no campo do marco legal 

da política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e do 

estabelecimento de contratos de prestação de serviço. 

Lages, se destaca como município que tem aprovado a Lei 

Municipal de Fomento à Economia Solidária e Agricultura Familiar. 

Portanto, as políticas públicas existentes não respondem as necessidades 

sociais econômicas de infraestrutura e processos formativos, apontados 

pelos empreendimentos econômicos solidários.  Ainda que os 

entrevistados não tenham explicitado, constatamos que não existe na 

região nenhum plano municipal de economia solidária, tampouco ela 

tem assento nos planos ou planejamentos municipais. Pode estar aí uma 

das principais razões que explicam o ritmo lento de desenvolvimento 
desta outra economia na região. 

Compreendemos que esta pesquisa tem um caráter deflagrador de 

novos estudos. Isto se torna um imperativo social e acadêmico quando 

se reflete sobre a trajetória da economia solidária densa de necessidades, 
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dificuldades, mas também com possibilidades de avanços significativos. 

Partindo da existência do Cadastro Nacional de Empreendimentos 

Econômicos Solidários da SENAES, sugerimos estudos, novo 

mapeamento rigoroso, sob critérios que respeitem os princípios e 

identidade do que se constitui um empreendimento econômico solidário. 

Ainda que haja diferentes concepções do que seja economia solidária, é 

indispensável estimular novos estudos. 

Sem hierarquizar os diferentes empreendimentos e suas 

respectivas atividades econômicas, o universo da agricultura familiar 

agroecológica e dos trabalhadores catadores de resíduos sólidos parecem 

estar no fronte da economia solidária no Planalto Catarinense. São 

universos sócio econômicos cujas cadeias produtivas apresentam-se 

extremamente complexas exigindo atenção, estudos, planejamento, pois 

observamos a tendência de novos empreendimentos se embrenharem por 

estes campos.  

Outras perspectivas de pesquisa podem residir no 

desenvolvimento das políticas públicas, no marco legal e no 

planejamento municipal da economia solidária. São necessidades 

apontadas pelos empreendimentos e que demandam envolvimento das 

entidades apoiadoras e do poder público.  

Sem esgotar as possibilidades de estudos, apontamos o mundo da 

“comercialização justa e solidária”, como pauta para novas pesquisas. 

Um campo que tem seu desenvolvimento ainda embrionário na região. 

Podemos afirmar que a realização das feiras será uma das condições 

estruturais que condicionam o avanço da economia solidária. Este 

avanço não se materializa sem conhecimento e sem engajamento social 

e político dos sujeitos envolvidos com a economia solidária. 

Em suma, no decorrer desta pesquisa, não encontramos nenhum 

trabalho acadêmico cujo foco tenha sido o desenvolvimento da 

economia solidária no campo empírico estudado. Neste sentido, 

creditamos a esta pesquisa um certa originalidade e relevância social e 

acadêmica. Oxalá, leitores/as, professores/as, pesquisadores/as, agentes 

públicos, integrantes de empreendimentos econômicos solidários, 

entidades apoiadoras, possam encontram nestas reflexões contribuições 

pertinentes voltadas para a realidade histórica, contraditória, plena de 
tenções, dificuldades, necessidades, avanços e conquistas do movimento 

social da economia solidária no Planalto Catarinense.    
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA A PARTICIPAÇÃO NAS 

ENTREVISTAS/QUESTIONÁRIOS 

Prezado(a) senhor(a) 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da 

pesquisa “ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

ECONOMICOS SOLIDÁRIOS ACERCA DO DESENVOLVIMENTO 

DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO PLANALTO CATARINENSE”. 

Sua colaboração neste estudo é MUITO IMPORTANTE, mas a decisão 

de participar é VOLUNTÁRIA, o que significa que o(a) senhor(a) terá o 

direito de decidir se quer ou não participar, bem como de desistir de 

fazê-lo a qualquer momento. 

 

Garantimos que será mantida a CONFIDENCIALIDADE das 

informações e o ANONIMATO de todos que participarem das 

entrevistas. Esta pesquisa não oferece riscos devido a natureza do objeto 

da pesquisa o BENEFÍCIO será a divulgação da pesquisa e subsídios 

que permitam gerar reflexões acerca do tema.  

 

Ao final desta pesquisa o, o pesquisador se comprometerá de 

apresentar os dados aos participantes da pesquisa. 

 

Em caso de dúvida o(a) senhor(a) poderá entrar em contato com a 

profª Drª Geraldo Augusto Locks, pesquisador responsável pela 

pesquisa, no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – 

Mestrado, na UNIPLAC, Av. Castelo Branco, 170 – Bloco do Centro de 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 

Mestrado Acadêmico em Educação 
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Ciências Jurídicas – CCJ (piso térreo), ou pelo telefone (49) 3251 11 43, 

ou pelo e-mail geraldolocks@gmail.com 

   

Eu................................................................................................, 

declaro estar esclarecido(a) sobre os termos apresentados e consinto por 

minha livre e espontânea vontade em participar desta pesquisa e assino o 

presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em 

minha posse. 

 

                          Lages, ______ de _______________ de 2015. 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura do participante) 

 

mailto:geraldolocks@gmail.com
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APÊNDICE B: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS 

EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS 

SOLIDÁRIOS ACERCA DO 

DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA NO PLANALTO CATARINENSE 

I. Identidade do EES 

Nome do EES 

Endereço 

Membros do empreendimento 

Quantos homens? Quantas mulheres? 

Qual a atividade econômica do empreendimento 

Como surgiu o empreendimento? 

 

II. O empreendimento e a economia solidária 
Como o Empreendimento conheceu a economia solidária? 

O que é a economia solidária para vocês? 

Como o empreendimento está organizado? 

O empreendimento conhece outros EESs? 

O empreendimento se relaciona com outros EESs? 

 

III. A economia solidaria: dificuldades e avanços 

Quais as dificuldades que o empreendimento encontra no seu dia a dia? 

Quais os avanços/conquistas que o empreendimento vem alcançando 

nos últimos tempos? 

Indicar dificuldades internas no empreendimento e dificuldades externas 

em relação às entidades apoiadoras e ao poder público? 

Indicar avanços internos no empreendimento e avanços externos em 

relação às entidades apoiadoras e ao poder público? 

Em que o empreendimento tem melhorado a vida dos seus participantes, 

de sua família e da comunidade? 

 

IV. A economia solidária e a política pública 

Existe lei municipal de economia solidária no município de seu 

empreendimento? 

O empreendimento conhece a lei municipal de economia solidária? 

Qual o significado da lei municipal para o empreendimento? 
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V. O desenvolvimento da economia solidária no Planalto 

Catarinense 

Como o empreendimento analisa o desenvolvimento do Planalto 

Catarinense? 

O empreendimento já refletiu sobre a importância da economia solidária 

para o desenvolvimento do Planalto Catarinense? 

Em que a economia solidária vem contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico do Planalto Catarinense? 

O que é necessário para que a economia solidária se desenvolva e 

contribua para o desenvolvimento socioeconômico do Planalto 

Catarinense? 

 

VI. O empreendimento econômico solidário e a comercialização 

O empreendimento já participou de alguma feira de economia solidária? 

Quais os produtos levados à feira? 

Quais as dificuldades e as vantagens do empreendimento ao participar 

da Feira de economia solidária? 

O empreendimento apresenta alguma sugestão para o bom 

funcionamento da Feira? 

 

VII. O empreendimento econômico solidário e a formação de seus 

integrantes 
 

O empreendimento tem participado de atividade de formação em 

economia solidária? 

Quais os assuntos que tem sido tratado na atividade de formação? 

Quais as necessidades sentidas pelo empreendimento na área da 

formação em econômica solidária? 

 

VIII. O empreendimento econômico solidário e os apoiadores 

Quais são os apoiadores do empreendimento? 

Qual a avaliação que o empreendimento realizada sobre cada um de seus 

apoiadores? 

Qual tem sido o papel do poder público? 

Qual a avaliação que o empreendimento realiza sobre o poder público e 
a economia solidária? 



145 

ANEXOS 

ANEXO A: AÇÕES INTEGRADAS MUNICIPAIS SENAES 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Secretaria Nacional de Economia Solidária 

POLÍTICA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA –SENAES/MTE 

VOLUME 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES  

INTEGRADAS DE ECONOMIA  

SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE  

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  

TERRITORIAL SUSTENTÁVEL  

VISANDO À SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA. 

Brasília - 2013 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Secretaria Nacional de Economia Solidária 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos houve significativo aumento no número das iniciativas 

socioeconômicas coletivas que visam promover a cooperação ativa entre 

trabalhadores ou produtores autônomos e familiares, nas áreas urbanas e rurais, 

para viabilizar atividades de produção, de prestação de serviços, de crédito, de 

comercialização e de consumo. Essas iniciativas, referenciadas no chamado 

campo da economia solidária, são fomentadas, em sua maioria, como 

alternativas ao desemprego, oportunidades de inclusão social e estratégias de 

dinamização de cadeias produtivas no âmbito de processos de desenvolvimento 

local ou territorial sustentável. 

A Economia Solidária expressa um novo modo de organização da produção, 

comercialização, finanças e consumo que privilegia a autogestão e a cooperação 

em empreendimentos coletivos, redes e cadeias solidárias articuladas no âmbito 

de segmentos econômicos. Ao considerar o ser humano na sua integralidade, 

como sujeito e finalidade da atividade econômica, a economia solidária 

desenvolve as capacidades dos trabalhadores e trabalhadoras, valoriza o 

associativismo, o trabalho das mulheres e de outros setores excluídos da 

sociedade, expressando um novo modelo de desenvolvimento sustentável e 

solidário. 

A partir de 2003, com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES), as ações de apoio à Economia Solidária ganharam uma maior 

institucionalização com o desenho de políticas especialmente voltadas ao apoio 

de bancos e fundos comunitários, incubadoras de cooperativas populares, 

processos de capacitação e de desenvolvimento local e ações de 

comercialização, dentre outras. 
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No Plano Plurianual (PPA 2012 – 2015) a política nacional de economia 

solidária está prevista, mais especificamente, no Programa de Desenvolvimento 

Regional, Territorial Sustentável e Economia (Lei No 12.593, de 18/01/2012) 

em dois objetivos estratégicos: 

Objetivo: 0982 – Fortalecer a institucionalidade da política nacional de 

economia solidária, a articulação federativa e a integração das políticas de 

promoção das iniciativas econômicas solidárias nos processos territoriais 

sustentáveis e solidários de desenvolvimento”. 

“Objetivo: 0983 -Fomentar e fortalecer empreendimentos econômicos 

solidários e suas redes de cooperação em cadeias de produção, 

comercialização e consumo por meio do acesso ao conhecimento, crédito e 

finanças solidárias e da organização do comércio justo e solidário. 

Para alcançar tais objetivos está previsto um conjunto de iniciativas que 

dialogam com as principais demandas da economia solidária já identificadas 

pelos trabalhadores e trabalhadoras que são sujeitos desse processo e pelas 

várias instituições que apoiam a organização dos mesmos. Estas ações, que 

estão intimamente ligadas entre si, buscam estabelecer sinergia com os vários 

sujeitos que atuam no campo da economia solidária e que compartilham dos 

seus objetivos. 

Com isso, a SENAES busca contribuir para a consecução do objetivo de 

promover a geração de trabalho e renda e a inclusão social e econômica de 

milhões de brasileiros, herdeiros e vítimas das políticas seculares de 

concentração de renda e desenvolvimento excludente. 

É dentro desta dinâmica que a SENAES propõe aos municípios, estados e ao 

Distrito Federal a implementação de um modelo de política pública 

caracterizada pela integração das ações de apoio aos empreendimentos 

solidários, pelo enfoque territorializado, pela ampliação dos canais de 

participação e controle social e pela transversalidade e plurissetorialidade da 

ação governamental. É através do fortalecimento do pacto federativo, da 

interação entre Estado e sociedade e da busca da efetividade da atuação pública 

que será possível a promoção da inclusão produtiva, a superação da pobreza 

extrema e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

O presente texto tem como objetivo apresentar referenciais conceituais, 

metodológicos e operacionais para orientar a elaboração de projetos que se 

proponham a implantar ações municipais integradas de economia solidária 

como estratégia de promoção do desenvolvimento local e territorial sustentável 

visando a superação da extrema pobreza por meio da geração de trabalho e 

renda em iniciativas econômicas solidárias. 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Secretaria Nacional de Economia Solidária 

1. Características, Objetivos e Publico Prioritário da Política de Economia 

Solidária. 

Apoio à implantação de ações municipais integradas de economia solidária 

como estratégia de promoção do desenvolvimento local e territorial sustentável 
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visando a superação da extrema pobreza por meio da geração de trabalho e 

renda em iniciativas econômicas solidárias. 

1.1. Objetivos: 

a) Fomentar o desenvolvimento local e territorial sustentável e solidário por 

meio da implantação e consolidação de ações integradas de economia solidária 

em territórios caracterizados pela concentração de extrema pobreza; 

b) Apoiar iniciativas de geração e manutenção de postos de trabalho, de 

melhoria de renda e das condições de vida de comunidades com população em 

situação de extrema pobreza; 

c) Implantar espaços físicos multifuncionais com a finalidade de disponibilizar 

serviços aos empreendimentos econômicos solidários na comercialização de 

produtos e serviços, 

formação, assistência técnica, incubação de empreendimentos econômicos 

solidários e apoio a iniciativas de finanças solidárias; d) Capacitar agentes de 

economia solidária para atuação nas ações de sensibilização, mobilização, 

organização de demandas e assessoramento sistemático às comunidades e 

empreendimentos econômicos solidários; 

e) Implantar iniciativas de comercialização solidária com bases de serviço de 

apoio, redes de cooperação e pontos fixos de apoio à comercialização; 

f) Desenvolver atividades sistemáticas de assessoria técnica e incubação 

necessárias ao desenvolvimento e fortalecimento de empreendimentos 

econômicos solidários; e 

g) Fomentar iniciativas de finanças solidárias por meio da constituição e 

fortalecimento de Bancos Comunitários de Desenvolvimento, Fundos Rotativos 

Solidários, Cooperativas de Crédito Solidário, Poupança Comunitária e outras 

formas de microcrédito produtivo orientado. 

1.2. Publico (sujeitos e beneficiários) 

Os segmentos populacionais, com prioridade para promover a inclusão social 

por meio do trabalho e obtenção de renda: 

a) População em situação de pobreza extrema, conforme definido no Decreto 

7.492, de 02 de junho de 2011, que instituiu o Plano Brasil Sem Miséria como 

“aquela população com renda familiar per capita mensal de até R$ 70,00 

(setenta reais)”, em especial, mulheres; 

b) Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CADUNICO) 

c) Comunidades de baixa renda e com baixo índice de IDH; 

d) Comunidades e povos tradicionais (quilombolas, indígenas, ribeirinhos, 

pescadores artesanais, etc.); 

e) Trabalhadores e trabalhadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários 

já constituídos nos territórios beneficiados; e 

f) Usuários do sistema de saúde mental. 

2. Referências Conceituais Básicas. 
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Os principais referenciais conceituais à implantação de ações integradas de 

economia solidária como estratégia de promoção do desenvolvimento territorial 

sustentável visando à superação da extrema pobreza são: 

2.1. Pobreza 

A pobreza é um fenômeno multidimensional, que atende por diversos nomes: 

insuficiência de renda; 

acesso precário à água, energia elétrica, saúde e moradia; baixa escolaridade, 

insegurança alimentar; 

formas precárias de inserção no mundo do trabalho. A renda é um forte 

indicador da exclusão, e será usado como referência. O Plano Brasil sem 

Miséria é direcionado aos brasileiros em situação de pobreza extrema, que 

vivem em lares cuja renda familiar é de até R$ 70 por pessoa. De acordo com o 

Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estão 

nesta situação 16,2 milhões de brasileiros. 

Mas a insuficiência de renda não é o único indicador relevante de privações. 

Fatores sociais, geográficos e biológicos multiplicam ou reduzem o impacto 

exercido pelos rendimentos sobre cada indivíduo. Entre os mais desfavorecidos, 

faltam instrução, acesso à terra e insumos para produção, saúde, moradia, 

justiça, apoio familiar e comunitário, crédito e acesso a oportunidades. 

A pobreza, enquanto privação de bem estar, demanda a articulação de 

indicadores monetários e não monetários. O aumento das capacidades e 

oportunidades pressupõe uma abordagem multidimensional, que envolve ações 

de transferência de renda, melhoria geral do bem estar social e acesso a 

oportunidades de ocupação e renda. Por isso o objetivo de garantir renda, acesso 

à saúde, alimentação adequada, água, educação, qualificação profissional, 

crédito. Enfim, o acesso a condições dignas de vida, de modo a retirar a 

população extremamente pobre dessa condição e romper o círculo vicioso da 

exclusão social. 

2.2. Economia Solidária (ES) 

É o conjunto de atividades econômicas – produção de bens e de serviços, 

distribuição, consumo e finanças – organizados e realizados solidariamente por 

trabalhadores e trabalhadoras na forma coletiva e autogestionária. A Economia 

Solidária possui as seguintes características: 

a) Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, a união dos 

esforços e capacidades, a propriedade coletiva de meios de produção, a partilha 

dos resultados e a responsabilidade solidária. Está presente em diversos tipos de 

organizações coletivas associativas: empresas autogestionárias ou recuperadas 

(assumida por trabalhadores); associações comunitárias de produção; redes de 

produção, comercialização e consumo; grupos informais produtivos de 

segmentos específicos (mulheres, jovens, quilombolas, etc.); clubes de trocas 

etc. 

b) Autogestão: os/as participantes das organizações exercitam as práticas 

participativas nos processos de trabalho, nas definições estratégicas e cotidianas 

dos empreendimentos, na direção e coordenação das ações nos seus diversos 
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graus e interesses etc. Em um projeto autogestionário, apoios externos, de 

assistência técnica e gerencial, de capacitação e assessoria, não substituem e 

nem impedem o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da ação. Todo 

conhecimento produzido por assistentes técnicos ou por trabalhadores/as deve 

ser disponibilizado para todos/as 

c) Dimensão Econômica: é uma das bases de motivação da agregação de 

esforços e recursos pessoais e de outras organizações para produção, 

beneficiamento, crédito, comercialização e consumo. Envolve o conjunto de 

elementos de viabilidade econômica, permeados por critérios de eficácia e 

efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais. 

d) Solidariedade: O caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso 

em diferentes dimensões: na justa distribuição dos resultados alcançados; nas 

oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das 

condições de vida dos participantes; no compromisso com um meio ambiente 

saudável e com o desenvolvimento sustentável dos biomas; nas relações que se 

estabelecem com a comunidade local; na participação ativa nos processos de 

desenvolvimento sustentável de base territorial, regional e nacional; nas 

relações com os outros movimentos sociais e populares de caráter 

emancipatório; na preocupação com o bem estar dos trabalhadores/as e 

consumidores/as; e no respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras; 

2.3. Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) 

São organizações coletivas, supra-familiares, cujos participantes ou sócios (as) 

são trabalhadores (as) dos meios urbano e rural que exercem coletivamente a 

gestão das atividades assim como a distribuição dos resultados, incluindo 

empreendimentos que estão em processo de implantação, e com diversos graus 

de formalização, prevalecendo a existência real ao registro legal. 

2.4. Desenvolvimento Local Sustentável Solidário 

O desenvolvimento sustentável tem sido concebido como alternativa ao atual 

padrão dominante de desenvolvimento que promove degradação ambiental e 

insegurança social e política com base nas formas como a humanidade 

estabelece relações com a natureza e de como distribui desigualmente os 

recursos e riquezas geradas pelo trabalho humano. 

No desenvolvimento local sustentável solidário são valorizados as 

potencialidades e os sistemas endógenos de produção com base em tecnologias 

sociais ou apropriadas ao contexto, motivo pelo qual ele favorece a preservação 

dos valores dos povos e comunidades. Além disso, a atividade produtiva deverá 

estar perfeitamente integrada à capacidade de suporte do meio no qual está 

sendo realizada. Nesse sentido, a economia solidária busca projetar-se como 

paradigma e modelo de desenvolvimento que tem por fundamento um novo 

modo de 

“produção, comercialização, finanças e consumo que privilegia a autogestão, a 

cooperação, o desenvolvimento comunitário e humano, a justiça social, a 

igualdade de gênero, raça, etnia, acesso igualitário à informação, ao 

conhecimento e à segurança alimentar, preservação dos recursos naturais pelo 
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manejo sustentável e responsabilidade com as gerações, presente e futura, 

construindo uma nova forma de inclusão social com a participação de todos” (I 

CONAES, 2006, p. 1). 

Desenvolvimento sustentável solidário, portanto, significa o desenvolvimento 

de todos os membros da comunidade de forma conjunta, unidos pela ajuda 

mútua e pela posse coletiva de meios essenciais de produção ou distribuição, 

respeitando os valores culturais e o patrimônio ecológico local. 

2.5. Abordagem Territorial do Desenvolvimento 

Considera-se território o espaço físico, geograficamente definido com 

afinidades sócio-culturais, caracterizado por critérios multidimensionais tais 

como: o ambiente, a economia, a sociedade, a formação histórica e cultural, e 

as instituições políticas, e grupos sociais distintos que se relacionam interna e 

externamente por meio de processos que indicam identidade e coesão social, 

cultural e territorial. 

São características da Abordagem Territorial: 

a) Mais do que uma questão de escala trata-se de uma metodologia para 

favorecer os processos de desenvolvimento nos territórios; 

b) O desenvolvimento decorre da criação de condições para que os agentes 

locais, públicos e da sociedade civil organizada, se mobilizem em torno de uma 

visão de futuro, de um diagnóstico de suas potencialidades e constrangimentos, 

e dos meios para perseguir um projeto próprio de desenvolvimento sustentável; 

c) A possibilidade de implantar ações de economia solidária de maneira 

integrada visando garantir o acesso a investimentos, a formação, a assessoria 

técnica e a comercialização aos empreendimentos econômicos solidários 

articulados territorialmente; e 

d) Uma visão integradora de espaços, atores sociais e políticas públicas de 

intervenção, através da qual se pretende alcançar: a geração de riquezas com 

eqüidade; o respeito à diversidade; a solidariedade; a justiça social; o uso 

sustentável dos recursos naturais; a inclusão social; a valorização dos 

conhecimentos tradicionais e da diversidade cultural e étnica dos povos e 

comunidades. 

4.5. Abordagem Setorial do Desenvolvimento 

A abordagem setorial considera a organização das iniciativas econômicas 

solidárias em setores ou segmentos econômicos, viabilizando a articulação dos 

empreendimentos em redes de cooperação e/ou cadeias produtivos solidárias. 

Entende-se por redes de cooperação solidária as articulações formais ou não 

formais entre EES para, de forma conjunta, promover atividades com a 

finalidade de fortalecer o desenvolvimento de suas atividades econômicas (isto 

é, organizar e qualificar o processo de agregação de valor de um bem, produto 

ou serviço), e/ou para promover a comercialização solidária dos seus produtos e 

serviços, e/ou para promover o consumo coletivo de bens, produtos e serviços. 

Quando esta articulação de empreendimentos abrange diferentes elos de uma 

mesma cadeia produtiva, trata-se de uma cadeia produtiva solidária. Desse 

modo, a produção e a comercialização de produtos são realizadas entre 
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empreendimentos econômicos solidários, mantendo-se, assim, os princípios de 

cooperação e solidariedade nas relações comerciais desde a produção de 

matérias primas 

até o produto final. 
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3. –Das Ações Integradas de Economia Solidária 

Para alcançar a finalidade de fomentar o desenvolvimento local e territorial 

sustentável e solidário por meio da economia solidária em territórios 

caracterizados pela concentração de extrema pobreza, a SENAES/MTE propõe 

as seguintes ações: 

3.1. – ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA 

a) Identificação, sensibilização, mobilização e organização sociocomunitária 

com pessoas em situação de extrema pobreza nos territórios; 

b) Capacitação e atuação de Agentes Comunitários de Desenvolvimento 

Solidário; 

c) Implantação de espaços multifuncionais que sirvam de referência de 

promoção da economia solidária e desenvolvimento local (Centros Públicos de 

Economia Solidária ou Casas da Economia Solidária); 

d) Diagnóstico de potencialidades socioeconômicas locais de investimentos e 

planejamento local de desenvolvimento. 

3.2. INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL - 

CADÚNICO 

(BUSCA ATIVA) E RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL. 

a) O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é 

um instrumento de coleta de dados que possibilita a identificação e 

caracterização das famílias brasileiras de baixa renda. Por meio do Cadastro 

Único, a população de baixa renda pode acessar diversas políticas públicas, 

dentre as quais o Programa Bolsa Família, benefícios de prestação continuada, 

erradicação do trabalho infantil e a valorização da mulher na atividade da coleta 

seletiva e triagem de materiais reutilizáveis e recicláveis, dentre outros 

programas e serviços públicos. 

b) Os responsáveis pelo cadastro da população de baixa renda no CadÚnico são 

os municípios. Porém, por meio de diversas parcerias, inclusive com os 

governos estaduais, os municípios têm mais condições de chegar às populações 

mais difíceis de serem acessadas, entre elas, a dos catadores. 

c) Maiores explicações sobre o CadÚnico, bem como dos programas que são 

acessados por meio deste cadastro estão no endereço: 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsafamilia/cadastro-

unico. 

d) Os Governos Estaduais e do Distrito Federal devem promover atividades 

para facilitar a retirada de documentação civil das pessoas que ainda não os 

possuem. Um exemplo pode ser a organização de “mutirões” de documentação 

em áreas de concentração de trabalhadores, como os 
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“lixões” por exemplo. 

3.3. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO. 

a) Ofertar ações de formação para a autogestão e fortalecimento institucional do 

associativismo e do cooperativismo na cadeia produtiva da reciclagem e/ou 

mobilizar e encaminhar os beneficiários para participarem de cursos de 

alfabetização, elevação de escolaridade junto aos programas de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) ou programas estaduais de educação profissional e 

tecnológica. 
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b) Ofertar atividades de formação aos beneficiários considerando a pedagogia 

da autogestão e da educação popular. 

c) Viabilizar a participação dos beneficiários e suas organizações nas agendas 

territoriais de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

d) Mobilizar, organizar e encaminhar os beneficiários para as políticas de 

alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas redes estaduais e 

municipais de educação. 

e) Desenvolver atividades voltadas ao diagnóstico, definição de oferta, 

mobilização dos beneficiários, seleção e efetuar a pré-matrícula dos mesmos 

para o acesso ao Bolsa Formação Trabalhador (Pronatec – Formação Inicial e 

Continuada), com metodologia adequada ao público. 

f) Promover o acesso dos beneficiários aos demais cursos do PRONATEC ou 

programas estaduais de educação profissional e tecnológica. 

3.4. ASSESSORIA TÉCNICA E INCUBAÇÃO 

Ofertar Assessoria Técnica e/ou incubação para constituição e/ou fortalecimento 

de empreendimentos econômicos solidários:. 

a) O Processo de Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários 

compreende um conjunto de atividades sistemáticas de formação e assessoria 

que percorrem desde o surgimento do Empreendimento Econômico Solidário 

até sua consolidação e que busca, através da troca de conhecimentos, fazer com 

que o Empreendimento, no fim do processo, conquiste autonomia organizativa e 

viabilidade econômica. O estado deve oferecer incubação aos EES a serem 

formados, diretamente ou por meio de parceria. 

b) Compreendida como processo continuado de apoio e fomento aos 

empreendimentos econômicos solidários, o processo de assessoria técnica 

deverá ser desenvolvido de forma articulada com a incubação de 

empreendimentos e visa atender, principalmente, demandas específicas nas 

dimensões econômica, ambiental, contábil, jurídica, social, cultural e política. 

3.5. INVESTIMENTOS E FINANÇAS SOLIDÁRIAS 

a) Fomento às finanças solidárias com base em bancos comunitários, Fundos 

Rotativos Solidários, Cooperativas de Crédito Solidário, Poupança Comunitária 

e outras formas de microcrédito produtivo orientado. 

b) Investimentos para estruturação de empreendimentos econômicos solidários. 
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3.6. ORGANIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA 

a) Apoio a iniciativas de comercialização solidária: pontos fixos de 

comercialização, redes de cooperação, bases de serviço de apoio à 

comercialização; 

b) Formação e assessoria para certificação participativa no Sistema Nacional de 

Comércio Justo 

e Solidário. 

4. EIXOS ESTRUTURANTES DA POLÍTICA 

Tais ações poderão ser organizadas em EIXOS ESTRUTURANTES DA 

POLÍTICA que devem sem 

implementados de forma integrada e adequada a realidade territorial: 
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EIXO I: ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA 

Compreende um conjunto de iniciativas de identificação, sensibilização, 

mobilização e organização em territórios por meio da atuação de Agentes de 

Desenvolvimento Local e Economia Solidária. 

Juntamente com equipe territoriais de assessoria técnica, esses agentes deverão 

realizar diagnóstico de potencialidades socioeconômicas locais de 

investimentos, iniciativas de economia solidária existentes, fluxos de produção 

e de consumo e aptidões socioculturais. Fruto do diagnóstico, deve ser 

elaborado ou aprimorado o plano de desenvolvimento local ou territorial com 

base no fortalecimento de iniciativas de economia solidária, incluindo a 

definição das prioridades de apoio e investimento em formação, incubação, 

assistência técnica, financiamento e comercialização. 

Como suporte para essas iniciativas, esse Eixo prevê também a implantação de 

espaços físicos multifuncionais de referência para as ações de economia 

solidária. A seguir serão detalhadas as ações de suporte ao Eixo I. 

Espaços Multifuncionais de Economia Solidária (Centros Públicos e Casas da 

Economia Solidária) 

Trata-se de espaços multifuncionais que abrigam um conjunto de atividades de 

comercialização, de formação e assessoria técnica, incubação e de articulação 

local da economia solidária, realizadas por instituições governamentais ou não 

governamentais. A implantação desses espaços multifuncionais envolve a 

adequação de espaço físico e a provisão de equipamentos, mobiliário, materiais 

permanentes e de consumo. 

São objetivos dos espaços multifuncionais de Economia Solidária: 

a) Disponibilizar espaço físico e infra-estrutura para o desenvolvimento de 

atividades que promovam a formação e organização de trabalhadores dos 

empreendimentos de economia solidária; 

b) Disponibilizar espaço físico e infra-estrutura para a realização de reuniões, 

oficinas, seminários e outros eventos voltados à economia solidária; 

c) Abrigar nas suas dependências as várias iniciativas e projetos voltados ao 

fortalecimento da economia solidária, promovendo a sua integração; 
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d) Promover atividades de incubação de empreendimentos solidários; 

e) Fortalecer as redes de comercialização dos produtos da economia solidária; 

f) Constituir quadro técnico e infra-estrutura nas administrações locais com 

condições de fomentar a expansão da economia solidária; 

g) Promover intercâmbio de empreendimentos econômicos solidários; 

h) Contribuir para elaboração e execução de políticas de economia solidária. 

Os espaços multifuncionais (Centros Públicos ou Casas de Economia Solidária) 

podem ser integrados a equipamentos públicos e associativos comunitários já 

existentes, tais como: Centros de Referência de Assistência Social - CRAS; 

Postos do Sistema Nacional de Trabalho e Emprego - SINE; Centros 

Vocacionais Tecnológicos - CVT; Centrais de Comercialização Solidária, entre 

outros. 

Os Centros Públicos ou Casas da Economia Solidária deverão ter um Conselho 

de Gestão – CG, que deverá estabelecer seu regimento interno, definir o papel 

dos seus membros e, se for o caso, 
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constituir outras instâncias a ele vinculadas. A responsabilidade pela 

administração executiva dos Centros Públicos de Economia Solidária é da 

instância governamental proponente, que terá a iniciativa de chamar os diversos 

atores para dar início ao processo de escolha dos membros do CG. 

O Comitê de Gestão deve representar a diversidade dos atores que compõem a 

economia solidária e deve garantir um mínimo de 60% de representação da 

sociedade civil. Esta deverá ser composta por no mínimo dois terços de 

representantes de empreendimentos econômicos solidários. 

Capacitação e Atuação de Agentes de Desenvolvimento Local e Economia 

Solidária. 

Mobilizar uma comunidade para a Economia Solidária significa atuar sobre o 

conjunto de valores compartilhados, promovendo a inserção de novos conceitos 

e práticas relacionados ao trabalho associado, à cooperação e à solidariedade. 

Para tanto, é necessária a promoção de oficinas, encontros e eventos que reúnam 

cidadãos em torno de questões e problemas comuns com vistas à construção 

coletiva das soluções. A atuação de facilitadores e mediadores é um instrumento 

que tem se mostrado bastante efetivo na condução destas dinâmicas, em 

especial pelo fato de estes mediadores pertencerem à própria comunidade que 

está sendo mobilizada, criando um vínculo de confiança e de legitimidade. 

O Agente de Desenvolvimento Solidário é aquele/a que atua nas comunidades e 

territórios no apoio aos empreendimentos econômicos solidários, mobilizando e 

apoiando a construção de estratégias de desenvolvimento local permeadas pela 

economia solidária. Portanto, a atribuição do/a Agente de Desenvolvimento 

Solidário é, de forma geral, a promoção da economia solidária junto às 

comunidades e/ou áreas de sua atuação. O Agente é um articulador, mobilizador 

e animador para o desenvolvimento da economia solidária. 
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Nesse sentido, os/as Agentes, como ator importante neste processo, têm como 

atribuições: 

a) Apoiar a organização de empreendimentos econômicos solidários e redes de 

cooperação; 

b) Realizar o levantamento de informações que contribua para a construção de 

diagnóstico das potencialidades locais, identificando oportunidades e gargalos; 

c) Articular parceiros locais visando o fortalecimento dos empreendimentos 

econômicos solidários; 

d) Articular outras políticas públicas locais, regionais e nacionais; 

e) Divulgar políticas públicas de apoio aos empreendimentos econômicos 

solidários; 

f) Mobilizar a comunidade e empreendimentos para a participação nos eventos, 

palestras, oficinas e seminários que promovam a economia solidária; 

g) Estimular e apoiar o intercâmbio e a articulação entre os diversos atores 

sociais envolvidos com iniciativas de economia solidária; 

Considerando essas atribuições, exige-se que os Agentes de Desenvolvimento 

Solidário pertençam às comunidades ou territórios onde serão desenvolvidas as 

atividades do Projeto, devendo os mesmos possuir comprovada capacidade de 

relacionamento e articulação com diversos segmentos sociais (associações 

locais, órgãos públicos, ONGs, universidades, etc.). 

Os Agentes de Desenvolvimento Solidário que atuarão nos projetos aprovados 

deverão ser selecionados junto às comunidades e territórios. Para tanto, deverá 

ser realizada pelo menos uma reunião com a comunidade ou território a ser 

beneficiado, para a apresentação do Projeto, das exigências para seleção dos 

agentes e apresentação dos candidatos a agentes. A seleção dos agentes, a partir 

dos nomes apresentados, a ser realizado por uma comissão constituída pela 

instituição responsável pelo projeto, podendo envolver pessoas que não façam 

parte da instituição. 

EIXO 2: FORMAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA 

O Eixo compreende ações de formação cidadã e qualificação social e 

profissional com base nas potencialidades socioeconômicas locais de 

investimentos, iniciativas de economia solidária, fluxos de produção e de 

consumo, aptidões pessoais e vocações socioculturais. 

As ações de assessoramento técnico aos empreendimentos econômicos 

solidários (ATEES). Em cada projeto ou território deverá ser constituída uma 

equipe multidisciplinar de ATEES com metas e cronograma para atendimento 

às demandas dos EES, com base nos planos de negócios, de viabilidade das 

iniciativas produtivas e de serviços. Essas equipes técnicas devem elaborar 

projetos técnicos para estruturação dos empreendimentos econômicos solidários 

para captação de financiamento (capital de giro e investimentos). 

Já as ações de incubação de empreendimentos econômicos solidários. Em cada 

Centro de Referência é montado espaço para as atividades de incubação de 

EES, incluindo suporte para gestão, utilizando a metodologia de incubação de 

EES, desde a constituição primária dos grupos, formalização dos EES, 
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elaboração de planos de negócios e de viabilidade das iniciativas produtivas e 

de serviços, elaboração de plano estratégico de gestão etc. 

A formação articulada e integrada à incubação e assessoria técnica é um 

processo contínuo de promoção, apoio e fomento à economia solidária tanto 

através da apropriação e tradução de conhecimentos como pelo aperfeiçoamento 

dos processos de autogestão no interior das unidades de produção de bens e 

serviços, comercialização, consumo e finanças solidárias, incluindo a 

construção e fortalecimento de cadeias solidárias e redes de cooperação. 

Envolvem a apropriação de técnicas e tecnologias sociais pelos trabalhadores da 

economia solidária e consideram o contexto específico em que se realiza o 

processo de produção e reprodução dos meios de vida. 

Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários. 

O Processo de Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários 

compreende um conjunto de atividades sistemáticas de formação e assessoria 

que percorrem desde o surgimento do Empreendimento Econômico solidário até 

sua consolidação e que busca, através da troca de conhecimentos, fazer com que 

o Empreendimento, no fim do processo, conquiste autonomia organizativa e 

viabilidade econômica. Nesse sentido, o processo de incubação prevê um 

conjunto de ações que inclui: 

a) Identificar demandas e segmentos da população em potencial para formação 

de empreendimento solidário compatível com a demanda, quando esta 

população não está identificada na demanda, de modo o mais possível inclusivo 

em relação à população potencial; 

b) Apresentar a Economia Solidária como possibilidade de organização com 

vistas à geração de trabalho e renda, à população ou grupo em potencial para 

constituição de empreendimentos solidários; 

c) Apoiar o grupo em sua organização inicial para que os participantes possam 

tomar decisão democrática e esclarecida sobre a formação (ou não) de EES, 

caso o grupo apresente grau insuficiente de organização autônoma para isto; 

d) Elaborar proposta conjunta de trabalho, com participação dos membros em 

potencial do grupo a ser incubado; 
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e) Apoiar escolha de atividade econômica a ser realizada pelo grupo a partir do 

exame de cadeias produtivas locais ou territoriais; 

f) Promover formação dos membros do grupo para o cooperativismo popular e 

para a Economia Solidária de forma contínua e permanente; 

g) Promover formação contínua e permanente dos membros para a autogestão e 

para a gestão administrativa; 

h) Promover condições para capacitação técnica dos participantes em relação ao 

serviço ou produto ofertado pelo empreendimento; 

i) Promover elaboração de normas de funcionamento do empreendimento, 

particularmente o regimento interno, de maneira participativa e o mais 

precocemente possível; 
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j) Apoiar grupo para legalização do empreendimento; 

k) Apoiar grupo para implantação do empreendimento, de modo que este tenha 

sua inserção inicial no mercado; 

l) Apoiar grupo para implantação de sistema de monitoramento por meio de 

indicadores sobre seu próprio funcionamento; 

m) Apoiar o grupo na implementação do empreendimento, de forma episódica e 

esporádica, conforme suas necessidades; 

n) Apoiar grupo para participação em redes de cooperação e em iniciativas do 

movimento de Economia Solidária. Estas ações não apresentam uma seqüência 

única de desenvolvimento, sendo definida a partir das necessidades e condições 

de andamento do grupo, várias delas ocorrendo simultaneamente. 

Dessa forma, a incubação representa uma possibilidade concreta de articulação 

de demandas dos Empreendimentos por conhecimentos e tecnologias 

apropriadas e a potencial “oferta” (de desenvolvimento ou de disseminação). 

Assessoria Técnica para Empreendimentos Econômicos Solidários. 

O processo de assessoria técnica visa atender, principalmente, demandas 

específicas dos empreendimentos já existentes. Compreendida como processo 

continuado de apoio e fomento aos empreendimentos econômicos solidários, a 

Assessoria Técnica pressupõe um processo endógeno de mobilização, enquanto 

prática participativa e dialógica que considera as dimensões econômica, 

ambiental, social, cultural e política. 

A Assessoria Técnica para a Economia Solidária deve possuir como horizonte o 

fortalecimento dos empreendimentos, tanto através da apropriação de 

conhecimentos técnicos como pelo aperfeiçoamento dos processos de 

autogestão, da gestão democrática e da participação dos trabalhadores 

associados no interior das unidades de produção, comercialização, consumo e 

finanças solidárias, bem como favorecer a construção de redes de cooperação e 

cadeias solidárias. As ações de incubação e assessoria técnica, ao serem 

previstas, devem considerar os seguintes gargalos, identificados pelos 

empreendimentos: 

a) Diagnóstico e planejamento estratégico participativo; 

b) Análise da viabilidade econômica do empreendimento; 

c) Projetos para captação de recursos; 
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d) Atuação em redes de cooperação e formação de cadeias produtivas solidárias; 

e) Formação/educação para a autogestão e economia solidária; 

f) Produção, comercialização e consumo. 

g) Análise da realidade e da conjuntura local, regional, nacional e internacional;  

h) Inclusão Digital e Informática à base de sistemas livres; 
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i) Aspectos jurídicos e tributários e 

j) Aspectos contábeis e financeiros. 
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Para a realização das atividades de incubação e assistência técnica, poderão ser 

aplicados recursos nas seguintes despesas, de acordo com as normas legais 

vigentes: 

a) pagamento de serviços de terceiros de pessoas físicas tais como estágios, 

consultorias, serviços técnicos específicos para atender as necessidades dos 

empreendimentos, recursos destinados à manutenção da equipe executora; 

b) pagamento de serviços de terceiros de pessoas jurídicas para despesas de 

deslocamento (transporte), estadia (diárias ou ajuda de custos), realização de 

eventos, produção de materiais gráficos, aquisição de material didático, locação 

de equipamentos e outros serviços de apoio necessários à execução do objeto; 

c) aquisição de material de consumo necessário à execução das atividades; e 

d) aquisição de equipamentos e material permanente, restringindo-se a 20% do 

total de recursos disponibilizados pela concedente. 

Formação em Economia Solidária. 

A formação em economia solidária é definida como uma “construção social” 

inerente aos processos de trabalho autogestionários, como elemento 

fundamental para viabilizar as iniciativas econômicas, ampliar da cidadania 

ativa e a democracia e como um movimento cultural e ético de transformação 

das relações sociais e intersubjetivas como base de um novo modelo de 

desenvolvimento. A formação em economia solidária reconhece a centralidade 

do trabalho na construção do conhecimento técnico e social, articulando o 

trabalho e a educação na perspectiva da promoção do desenvolvimento 

sustentável, orientando ações político-pedagógicas inovadoras, autogestionárias 

e solidárias, inseridas em um pensamento emancipatório de inclusão e 

transformação próprio dos atores da economia solidária. 

São diretrizes político-metodológicas da formação em economia solidária: 

a) Reconhecimento das experiências e dos saberes dos trabalhadores(as) 

envolvidos nos atos formativos autogestionários. A orientação pedagógico-

metodológica da formação em economia solidária valoriza os(as) 

trabalhadores(as) da economia solidária como sujeitos dotados de saberes e 

identidades socialmente construídas, assim como reconhece e valoriza a 

diversidade cultural, étnica, social, regional e de gênero. 

b) Reconhecimento dos acúmulos, diversidade e pluralidade de iniciativas de 

formação em ES. 

Significa o reconhecimento dos saberes e concepções dos atores formadores e 

educadores em ES, das suas iniciativas de organização e de formação e das 

concepções que lhes dão substância. 

Articula as experiências formativas construídas com e sob os princípios da 

economia solidária e da educação popular buscando convergências das 

iniciativas das organizações da sociedade civil, das universidades, dos centros 

de estudos e pesquisas, dos empreendimentos econômicos solidários e dos 

órgãos públicos. 
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c) Gestão participativa. A participação dos(as) trabalhadores(as) envolvidos nas 

experiências que constroem no cotidiano dessa outra economia na construção e 

no desenvolvimento das atividades formativas. 
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d) Educação Popular. O processo de formação em economia solidária deve ser 

orientado pelos fundamentos, princípios, práticas e metodologias da educação 

popular, o que requer intercâmbio com organizações e redes que se constituem a 

partir dessa perspectiva educativa. 

e) Pedagogia da alternância. Resgatar e valorizar os acúmulos da “pedagogia da 

alternância” que combina momentos formativos presenciais com momentos de 

vivência e prática, favorecendo que os aprendizados sejam constantemente 

experimentados, ampliados e aprimorados. Essa estratégia amplia a abrangência 

dos processos formativos alcançando uma quantidade cada vez maior de 

trabalhadores(as) da economia solidária. As experimentações e vivências 

possibilitam questionamentos e o enriquecimento dos debates coletivos nos 

momentos formativos presenciais. 

f) Intersetorialidade e complementaridade. Articular a formação com as ações e 

políticas de fomento e apoio à economia solidária, tais como: assessoria, 

incubação, assistência técnica, promoção do desenvolvimento local, 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e tecnologias aplicadas à ES, crédito e 

finanças solidárias, etc. Realizar a complementaridade entre órgãos 

governamentais e de organizações da sociedade civil. 

Os conteúdos da formação em economia solidária devem estar voltados para a 

construção de uma concepção crítica da realidade e produção de outra visão de 

mundo, em que a solidariedade seja resgatada como elemento humanizador e 

transformador da vida em sociedade. No projeto pedagógico da qualificação 

para a Economia Solidária, os conteúdos devem estar interligados com a 

dimensão integral da concepção pedagógica-metodológica da ação formativa. 

a) História e perspectivas do trabalho emancipatório no horizonte da construção 

de outra sociedade; 

b) Processo de constituição do sujeito político. Questões identitárias (gênero, 

raça, geração e etnia). 

c) Constituição, organização e gestão democrática dos empreendimentos 

solidários. 

d) Autogestão dos Empreendimentos Econômicos Solidários 

e) Consumo consciente, comércio justo e finanças solidárias. 

f) O marco jurídico da Economia Solidária e sua relação com a legislação 

vigente; 

g) A participação cidadã e o controle social nas políticas públicas como 

processo inerente 

ao desenvolvimento da Economia Solidária. 

h) Economia Solidária como estratégia de desenvolvimento (social, ambiental, 

local, humano); 
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i) Relações intersubjetivas no trabalho; 

j) Construção de redes, complexos cooperativos, centrais de comercialização; 

k) Trabalho emancipatório e a superação do trabalho alienado; 

l) Outros temas e conteúdos a serem abordados nos processos formativos ( 

Comunicação, informação e cultura; Software livre e inclusão digital; 

Tecnologia social, tecnologia m) alternativa e tecnologia endógena; Saúde e 

segurança do/a trabalhador/a; arte, estética e desenvolvimento de produtos).Os 

conteúdos do universo temático da Economia Solidária são aqueles que 

contemplam oacúmulo histórico dos trabalhadores na organização de iniciativas 

econômicas fundamentadas na 

cooperação e solidariedade, especificamente os seguintes: 

EIXO 3: INVESTIMENTOS E FINANÇAS SOLIDÁRIAS 

O Eixo prevê a Implantação de iniciativas locais ou territoriais de finanças 

solidárias para dinamização da economia popular (produção e consumo) com 

base em Bancos Comunitários de Desenvolvimento, Fundos Rotativos 

Solidários, Cooperativas de Crédito Solidário e Bancos do Povo e outras 

Organizações de Microcrédito Solidário. Os espaços multifuncionais (Eixo I) 

devem ser aproveitados como espaços com infraestrutura disponível para essa 

finalidade. 

Deve-se prevê também iniciativas e esforços para disponibilização de 

investimentos em infraestrutura para os empreendimentos econômicos 

solidários, bem como estratégias de acesso a financiamento para a produção e 

serviços (capital de giro) utilizando a rede e equipamentos e instituições 

financeiras públicas, Cooperativas de Crédito, Bancos do Povo e outras 

Organizações de Microcrédito Solidário. 

A seguir são detalhadas as orientações e diretrizes metodológicas para as 

iniciativas de finanças solidárias. 

Fomento às Finanças Solidárias 

As Finanças Solidárias referem-se a um conjunto de iniciativas cuja finalidade é 

democratizar o acesso a recursos financeiros, fazendo com que as finanças 

operem a serviço das necessidades coletivas. 

No Brasil, as principais formas de organização de finanças solidárias são as 

Cooperativas de Crédito solidário, os Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento, os Fundos Rotativos Solidários e as instituições comunitárias 

de microcrédito, entre outras. De modo geral, essas iniciativas são constituídas 

para atender demandas de segmentos populacionais e organizações que estão 

excluídas do acesso ao crédito nos moldes convencionais, seja para financiar o 

consumo ou para outros tipos de investimentos na produção ou realização de 

serviços. 

Nesse sentido, as finanças solidárias distinguem-se do sistema financeiro 

convencional pelas regras de acesso e funcionamento qualitativamente 

diferenciadas que são definidas solidariamente pelas comunidades ou conjunto 

de associados. Sem exigências de garantias prévias em bens, busca fortalecer e 

reproduzir relações de confiança com base na reciprocidade e na proximidade 
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dos participantes dessas iniciativas. Além disso, as finalidades das iniciativas de 

finanças solidárias estão relacionadas ao alcance de objetivos comuns, de 

promoção do desenvolvimento local por meio da dinamização do consumo e da 

produção de bens e serviços da própria comunidade. Distinguindo-se, portanto, 

do sistema financeiro que visa a acumulação ou obtenção de valorização dos 

recursos financeiros com base na especulação. Essas características das finanças 

solidárias foram ressaltadas na II Conferência Nacional de Economia Solidária 

realizada em 2010: 

“(...) Em primeiro lugar, porque o sistema de finanças solidárias não 

éespeculativo. Os recursos são investidos para dinamização das economias 

locais e territoriais, incentivando a produção, a comercialização e o consumo de 

forma sustentável. Em segundo, porque é autogestionário: os próprios 

associados têm participação na propriedade e na gestão das cooperativas de 

crédito, dos bancos comunitários e dos fundos rotativos solidários, garantindo 

que os recursos sejam direcionados de acordo com suas demandas concretas e 

finalidades de investimento na produção, comercialização e no consumo, sendo 

voltados para o bem comum. A economia solidária propõe, como direito, a 

democratização da gestão da Ministério do Trabalho e Emprego 

Secretaria Nacional de Economia Solidária 

poupança para que o dinheiro do povo trabalhador possa estar a serviço dele 

próprio.” (II CONAES, Resolução n. 22) 
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Com base nesses princípios, pretende-se fomentar iniciativas de finanças 

solidárias por meio de bancos comunitários de desenvolvimento, fundos 

solidários e cooperativas de crédito solidário como instrumentos de apoio às 

iniciativas produtivas de caráter associativo e comunitário, realizadas por 

parcela da população sem acesso aos serviços financeiros. Para tanto, deve-se 

considerar as seguintes orientações para a implantação e funcionamento das 

iniciativas de Finanças Solidárias: 

a) Estabelecer parcerias com entes governamentais e da sociedade civil para o 

fortalecimento e ampliação da ação do banco comunitário, do fundo solidário ou 

da cooperativa de 

crédito solidário; 

b) Criar mecanismos de alavancagem de recursos, em operações no âmbito dos 

bancos comunitários e dos fundos solidários com instituições financeiras 

públicas e privadas; 

c) Contribuir na elaboração de instrumentos de garantias, e natureza jurídica que 

possibilite consolidar as metodologias de apoio as comunidades no apoio ao 

financiamento e dos 

serviços financeiros adequados ao publico que se destina a política do banco 

comunitário, do fundo solidário ou da cooperativa de crédito solidário; 
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d) Disponibilizar as comunidades que organizam os bancos comunitários ou 

fundos solidários soluções tecnológicas disponíveis e adequadas as suas 

demandas; 

e) Ampliar a capacidade organizacional, operacional e de gestão do banco 

comunitário, do fundo solidário ou da cooperativa de crédito solidário em 

funcionamento; e 

f) Sistematizar as metodologias inovadoras de gestão, como forma de 

socialização e difusão das iniciativas das finanças solidárias, por meio dos 

processos de acompanhamento e 

monitoramento, dos projetos do banco comunitário, do fundo solidário ou da 

cooperativa de crédito solidário. 

Nessa ação, são consideradas despesas financiáveis aquelas qualificadas como 

de custeio (material de consumo, serviços de terceiros (pessoa física ou 

jurídica), serviços de consultoria; passagens e despesas com locomoção, entre 

outras) e de capital (adequações de espaço físico e equipamentos) necessários à 

implantação e desenvolvimento do projeto de finanças solidárias. 

Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCD): Trata-se de uma 

metodologia de uso das comunidades para a gestão de serviços financeiros 

solidários, de natureza associativa e comunitária, voltado para a geração de 

trabalho e renda, a partir dos princípios da economia solidária, objetivando 

promover o desenvolvimento local. Características de um Banco Comunitário: 

a) É a própria comunidade quem decide criar o banco, tornando-se gestora e 

proprietária do 

mesmo; 

b) Atua sempre com duas linhas de crédito: uma em reais e outra em moeda 

social circulante; 

c) Suas linhas de crédito estimulam a criação de uma rede local de produção e 

consumo, promovendo o desenvolvimento endógeno do território; 

d) Apóia os empreendimentos em suas estratégias de comercialização (feiras, 

lojas solidárias, central de comercialização e outros); 

e) Atua em territórios caracterizados por alto grau de exclusão e desigualdade 

social; 
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f) Está voltado para um público caracterizado pelo alto grau de vulnerabilidade 

social, sobretudo aqueles beneficiários de programas assistenciais e de políticas 

de distribuição de rendas; 

g) Promove o desenvolvimento local, o empoderamento, a organização 

comunitária, articulando simultaneamente produção, comercialização, 

financiamento e capacitação da comunidade local; e 

h) Oferece serviço financeiro comunitário e desenvolve suas atividades de apoio 

à organização comunitária com base nos princípios da Economia Solidária. 

A Moeda Social Circulante, também chamada de circulante local, é uma moeda 

complementar ao Real (Moeda Nacional-R$) criada pelo Banco Comunitário. O 
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circulante local tem por objetivo facilitar a circulação dos recursos monetários 

na própria comunidade/município/território, ampliando o poder de 

comercialização e aumentando a riqueza circulante local, gerando trabalho e 

renda. As moedas sociais circulantes possuem as seguintes características: 

a) O circulante local tem lastro na moeda nacional, o real (R$), ou seja, para 

cada moeda emitida, existe no banco comunitário, um correspondente em real; 

b) As moedas são produzidas com componentes de segurança (papel moeda, 

marca d’água, código de barra, números serial) para evitar falsificação; 

c) A circulação é livre no comércio local e, geralmente, quem compra com a 

moeda social recebe um desconto patrocinado pelos comerciantes para 

incentivar o uso da moeda no município/ bairro; 

d) Qualquer produtor/comerciante cadastrado no banco comunitário pode trocar 

moeda social por reais, caso necessite fazer uma compra ou pagamento fora do 

município/bairro. 

e) As formas de um empreendedor ter acesso à moeda social circulante local são 

por meio de empréstimos, sem juros, em moeda social no banco comunitário; 

por meio da prestação de serviços para alguém da comunidade que tenha o 

circulante local; trocando reais por circulante local, diretamente, na sede do 

banco comunitário e ainda sendo membro de algum empreendimento produtivo, 

percebendo seus resultados, em média, 80% em moeda real e 20% em moeda 

social, mediante o acordo com todos. 

Fundo Solidário (FS): Fundo Solidário é uma metodologia de organização da 

comunidade para o financiamento de iniciativas produtivas e sociais, de caráter 

comunitário e associativo, voltado a promover atividades socioeconômicas 

diversas, a partir dos princípios da economia solidária, 

objetivando o desenvolvimento local solidário e sustentável. Características 

Gerais de um Fundo Solidário: 

a) É de constituição local ou territorial e de caráter associativo, formado por um 

número variado de membros da comunidade, podendo geralmente coexistir no 

mesmo território com diversos outros, tornando-se assim patrimônio 

comunitário; 

b) É organizado a partir de atividades socioeconômicas diversas, realizando o 

financiamento como: aquisição de infra-estrutura físicas comunitárias de 

produção e de organização comunitária, de pequenos animais, a produção 

artesanal, a produção da pequena agricultura familiar, a utilidades domésticas, 

pequeno consumo local, e comercialização, assim, atuando como um verdadeiro 

estimulador do desenvolvimento local comunitário; 
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c) É rotativo porque os recursos, giram, circulam entre participantes do grupo/ 

família beneficiário e assumem o compromisso voluntário de 

partilhar/contribuir mais adiante como um outro grupo/ família; 

d) Tem por característica ser uma “poupança comunitária”, gerida 

coletivamente e formada por meio de doações voluntárias de recursos sejam 
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pelos membros participantes e/ou acrescidas ou não por ações de captação ou 

doação de recursos externo destinados a própria comunidade; 

e) Na organização de um FS se estabelece condições de retorno diversas 

(monetárias e não monetárias) para os financiamentos concedidos objetivando 

garantir assim a integridade dos recursos comunitários; 

f) A gestão do FS busca identificar outras necessidades dos membros 

participantes e, se for o caso, busca o apoio técnico à implementação e/ou 

desenvolvimento das atividades dos mesmos junto aos parceiros; e 

g) Ser leve e ágil com baixos custos operacionais. A organização de um Fundo 

Solidário compreende alguns processos metodológicos que devem ser 

considerados. O ponto de partida é a manifestação do desejo da comunidade 

beneficiada, por meio do diálogo com uma instituição local ou comunitária ou 

de organizações sociais parceiras ou ainda com órgãos governamentais, quem 

toma a iniciativa em solicitar o apoio ao projeto. Por isso, foi desenvolvida uma 

metodologia que segue, geralmente, (02) fases. Contudo, vale ressaltar que esse 

processo pode mudar de acordo com a realidade da comunidade na qual ele será 

implantado o Fundo Solidário. 

Cooperativas de Crédito Solidário: 

As cooperativas singulares de crédito são sociedades de pessoas, constituídas 

por pessoas físicas, organizadas na forma de instituições financeiras que se 

destinam a estimular o desenvolvimento sócio-econômico dos associados, 

mediante a formação de poupança e assistência financeira, além de prestar 

serviços inerentes à sua vocação societária e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades no âmbito de sua abrangência operacional. 

Além dessa definição geral, no Brasil têm sido difundidas práticas de 

cooperativismo de crédito solidário buscando facilitar o acesso ao crédito e a 

serviços financeiros, contribuindo para processos de desenvolvimento local e 

territorial sustentável. Para tanto, essas cooperativas estimulam a formação, a 

capacitação e a organização dos associados a fim de ampliar o controle social, 

orientando relações de parceria com outras organizações que partilham da 

mesma intenção de promoção do desenvolvimento sustentável e solidário. 

Sobre os processos de implantação e funcionamento de cooperativas de crédito 

solidário, 

recomenda-se a leitura das seguintes publicações disponíveis na internet: 

a) COOPERATIVAS DE CRÉDITO SOLIDÁRIO: Constituição e 

funcionamento – Gilson Bittencourt. 

http://www.cresol.com.br/site/arquivos/conteudo_down/livro.pdf 

b) Livro 15 Anos - Ensaios do Cooperativismo Solidário - 

http://www.cresol.com.br/site/arquivos/conteudo_down/livro_completo_15_ano

s.pdf 

5.3.5 – Poupança Comunitária: 

Poupança comunitária é uma estratégia de mobilização já utilizada em vários 

municípios brasileiros que consiste na constituição de um fundo formado e 
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mantido por moradores de comunidades pobres organizados em grupos de 

poupança 
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. 

Segundo a metodologia adotada, cada grupo de poupança tem um número 

variável de poupadores e conta com três tesoureiros da comunidade. Os 

membros dos grupos se encontram periodicamente, mas não há valores pré-

estipulados ou frequência mandatória para poupar, variando de grupo para 

grupo. Esses grupos são baseados primordialmente em relações de confiança, 

fomentando o fortalecimento e a criação de novos vínculos. 

Na verdade, a coleta diária supera a questão financeira. Com a organização 

proveniente dos grupos, os poupadores passam a antecipar dificuldades e 

oportunidades bem como discutir questões de gastos e gestão de recursos, que 

frequentemente evoluem para assuntos como planejamento, estratégias de 

atuação e negociações com o poder público, assim como possíveis parceiros. A 

poupança é um instrumento de fortalecimento que possibilita aos poupadores 

negociarem e lutarem por suas demandas. 

Microcrédito Produtivo e Orientado: 

O microcrédito produtivo orientado é o crédito concedido para o atendimento 

das necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de 

atividades produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia baseada no 

relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a 

atividade econômica, devendo ser considerado, ainda, que: 

a) o atendimento ao empreendedor deve ser feito por pessoas capacitadas para 

efetuar o levantamento socioeconômico e prestar orientação educativa sobre o 

planejamento do negócio, para definição das necessidades de crédito e de gestão 

voltadas para o desenvolvimento do empreendimento; 

b) o contato com o empreendedor deve ser mantido durante o período do 

contrato de acento, visando ao seu melhor aproveitamento e aplicação, bem 

como ao crescimento e sustentabilidade da atividade econômica; e c) o valor e 

as condições do crédito devem ser definidos após a avaliação da atividade e da 

capacidade de endividamento do tomador final dos recursos, em estreita 

interlocução com este. 

5.4 - EIXO 4: ORGANIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA 

Implantação de estratégias de comercialização solidária, envolvendo os EES 

incubados e assessorados, optando por estratégias de espaços de 

comercialização solidária com infraestrutura disponível para essa finalidade, 

redes de cooperação solidária e ampliação das possibilidades de fornecimento 

de produtos e serviços nas compras governamentais, entre outras estratégias. 

Organização da Comercialização de Produtos e Serviços da Economia Solidária 

A economia solidária possui, como um de seus fundamentos, o conceito de 

Comércio Justo e Solidário que se caracteriza como um fluxo comercial 

diferenciado, baseado no cumprimento de critérios de justiça e solidariedade nas 
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relações comerciais, na transparência e na valorização da diversidade étnica e 

cultural dos atores envolvidos. 

O Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário (SCJS) é um sistema 

ordenado de parâmetros que visa promover relações comerciais mais justas e 

solidárias, articulando e integrando os Empreendimentos Econômicos Solidários 

e seus parceiros colaboradores em todo o território brasileiro. Com o advento do 

SCJS, o Brasil passou a contar com uma importante normativa que possibilita 

criar um sistema de reconhecimento público dos produtos e serviços da 

economia solidária, de forma a orientar o mercado e consumidores na seleção 

de empresas, tecnologias e produtos com atributos de sustentabilidade social e 

ecológica na valorização de práticas de mercado inclusivas e socialmente justas. 

Além da certificação destes produtos e serviços, a comercialização solidária tem 

como principais desafios a aproximação entre produtores e consumidores, 

eliminando quando possível a figura dos atravessadores; a construção de 

mecanismos logísticos que aprimorem a forma de distribuição destes produtos; 

a redução dos custos de comercialização através dos ganhos de escala; a 

utilização dos diversos canais de distribuição destes produtos no mercado e a 

utilização das ferramentas da comunicação, do design e das novas tecnologias 

com vistas a ampliar o reconhecimento e a inserção dos produtos da economia 

solidária no mercado doméstico e internacional. 

Na implantação de ações de Comercialização Solidária deverão ser observados 

os seguintes princípios: Com base nesses princípios, pretende-se apoiar 

iniciativas de comercialização solidária 

com bases de serviço de apoio, redes de cooperação e pontos fixos de apoio à 

comercialização dos produtos dos empreendimentos econômicos solidários 

possibilitando as seguintes atividades: 

a) Estruturação de espaços físicos e equipamentos voltados à comercialização; 

b) Articulação para constituição de Rede de Cooperação entre os 

empreendimentos; 

c) Formação para o comércio justo e solidário; 

d) Assessoria técnica e gerencial para melhoria das atividades produtivas; 

e) Estudos de oportunidades e estratégias de acesso ao mercado; 

f) Orientações e assessoramento sistemático para acesso às compras 

governamentais (incluindo PAA, PNAE etc.); 

g) Apoio a processos de certificação socioparticipativa no âmbito do SCJS; 

h) Promoção de Feiras de Economia Solidária, sejam eventuais ou permanentes, 

enquanto processos organizativos da economia solidária, com o objetivo de 

promover e estimular o consumo de bens e serviços produzidos pelos 

empreendimentos de economia solidária. 

5. DIRETRIZES OPERACIONAIS 

5.1 - Da Formulação da política 

O processo de elaboração da política deverá prever mecanismos de participação 

de órgãos públicos e da sociedade civil, por meio de Conselhos Municipais de 

Economia Solidária e, quando este não existir, por meio de Fóruns Municipais 
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de Economia Solidária e outras instâncias de participação e controle social, com 

as seguintes finalidades: 

a) Favorecer a participação na formulação dos projetos de ações integradas, 

conforme as diretrizes apresentadas adequando os objetivos às realidades dos 

municípios e territórios que serão beneficiados; 

b) Escolha e definição dos territórios e segmentos econômicos que serão 

contemplados com as ações integradas de economia solidária; 

c) Definir diretrizes para a execução das ações de forma compartilhada entre os 

entres públicos e organizações da sociedade civil; 
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d) Definir procedimentos e mecanismos de acompanhamento e avaliação da 

execução do projeto, incluindo a previsão de medidas de aperfeiçoamento 

necessárias ao alcance dos objetivos; 

e) Propor ações complementares e parcerias institucionais para viabilidade do 

projeto; Garantir a participação de órgãos públicos municipais onde estão 

localizados os territórios selecionados para implantação das ações de economia 

solidária; e 

f) Apoiar o órgão proponente na mobilização de instâncias participativas 

territoriais e na integração de políticas públicas nos territórios contemplados. 

O processo de formulação poderá prever a realização de encontros e grupos de 

trabalho compostos por representantes dos diversos atores relacionados à 

Economia Solidária no município ou nos municípios abrangidos pela proposta. 

5.2 - Da Implantação da Política 

Para alcançar os objetivos previstos nessas especificações complementares, faz-

se necessária uma metodologia que tenha como ponto de partida a realização de 

atividades planejadas e articuladas com as comunidades e empreendimentos a 

serem beneficiados. Por esta razão, a organização local será o foco principal do 

projeto, pois é ela que cotidianamente construirá os laços de confiança, além de 

focar na promoção do desenvolvimento local ou territorial e no estímulo e apoio 

a organização e fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários. 

É necessário também que a metodologia considere a importância da realização 

de atividades de divulgação e difusão dos objetivos do projeto e também da 

economia solidária, junto às comunidades, empreendimentos e outros espaços 

que se julguem necessários ou importantes. A proposta deve apontar como se 

dará a atuação do conjunto da equipe junto aos beneficiários, 

indicando as ações que serão realizadas e a metodologia de implementação das 

mesmas. 

As ações formativas visam o aprofundamento e discussão sobre os temas que 

compõem as diretrizes metodológicas destas Especificações Complementares, 

como dimensão importante que deve estar prevista no projeto. Além disso, 

tendo em vista o público prioritário, o projeto deve preocupar-se em propor 

atividades que permitam debater a relação destas propostas de desenvolvimento 

com os diversos setores da sociedade. Nesse sentido, a realização de seminários, 
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oficinas e outras atividades de debate para discutir os temas já apontados e 

outros pertinentes aos objetivos da ação de Promoção do Desenvolvimento 

Local e da Economia Solidária por meio da atuação de Agentes de 

Desenvolvimento, podem ser propostas no projeto. 

Tendo em vista a necessidade já apontada de realizar atividades de divulgação e 

difusão dos objetivos do projeto e também da economia solidária, pode o 

projeto prever a elaboração e produção de materiais impressos e audiovisuais, 

que contribuam para estas atividades. 

Em relação ao funcionamento da equipe, o projeto deve prever mecanismos que 

garantam a comunicação periódica entre os seus componentes, tanto por meio 

de tecnologias de comunicação à distância disponíveis, como por meio de 

reuniões e encontros presenciais. 

Finalmente, na realização ou compra de materiais e na contratação de 

prestadores de serviços o órgão convenente obrigar-se-á às disposições contidas 

na Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8666/1993) e 

demais normas federais pertinentes ao assunto, conforme expressa previsão 

contida no artigo 49 da Portaria Interministerial 127/2008. 

Nesse sentido, recomenda-se que sejam inseridos critérios de avaliação da 

qualificação técnica dce fornecedores de serviços, considerando-se as 

características e critérios de adequação com as ações previstas de economia 

solidária. 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Secretaria Nacional de Economia Solidária 

5.3 – Do Monitoramento e Avaliação 

O Projeto deverá conter um sistema de monitoramento e avaliação (em processo 

– monitoramento, resultados e impactos) com base em indicadores de eficiência, 

eficácia e efetividade. 

Nesse processo, deve-se considerar a efetiva participação do respectivo 

Conselho Municipal de Economia Solidária e de outras instâncias de 

participação e controle social no nível municipal e territorial. 

O Conselho Nacional de Economia Solidária deverá constituir uma Comissão 

de Acompanhamento dos Projetos de Ações Integradas de Economia Solidária 

com as seguintes atribuições: articular as ações federais; acompanhamento e 

monitoramento das ações municipais; orientação para atuação dos conselhos 

municipais de economia solidária ou outras instâncias de participação e controle 

social; e avaliação da implantação dos projetos. 

À (SENAES/MTE) caberá exercer a atividade normativa, o controle e a 

fiscalização sobre a execução do convênio, inclusive, se for o caso, reorientando 

as ações, assumindo ou transferindo a responsabilidade pelo mesmo, no caso de 

paralisação das atividades ou de outro fato relevante que venha a ocorrer, de 

modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas, além dos demais 

dispositivos previstos e pactuados no Instrumento de Convênio a ser celebrado 

entre as partes. 
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6 – DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS 

OU CONTRATOS DE REPASSE COM A SENAES/MTE 

São condições para a celebração de convênios ou contratos de repasse, a serem 

cumpridas pelas convenentes, conforme previsto na Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, no que couber, ao 

que está previsto nos Artigos 38 e 39 da Portaria Interministerial 507/2011: 

a) plano de trabalho aprovado no SICONV; 

b) cadastro do convenente ou contratado atualizado no SICONV - Portal de 

Convênios no momento da celebração, nos termos dos arts. 21 e 22 da Portaria 

Interministerial 507/2011; 

c) será solicitado às entidades proponentes selecionadas o estudo prévio de 

preços no mercado local ou regional para os itens listados no orçamento (no 

mínimo três propostas), a fim de embasar a análise técnica da SENAES/MTE na 

aprovação do Convênio; 

d) a comprovação do recolhimento de tributos, contribuições, inclusive as 

devidas à Seguridade Social, multas e demais encargos fiscais devidos à 

Fazenda Pública federal; 

e) a inexistência de pendências pecuniárias registradas no CADIN, de acordo 

com o art. 6º, da Lei nº 10.522, de 2002; 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Secretaria Nacional de Economia Solidária 

f) a comprovação de regularidade quanto ao depósito das parcelas do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

g) as prestações de contas de recursos anteriormente recebidos da União, 

conforme dispõe o art. 84, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 

art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; 

h) as instituições selecionadas deverão apresentar a Minuta de Convênio (Anexo 

IV) assinada pelos seus representantes legais, expressando a concordância com 

todas as suas cláusulas e condições; 

i) no momento da celebração do convênio será verificada a situação de 

regularidade (adimplência) da proponente no SIAFI, CADIN, CAUC e de 

prestação de contas no SICONV de recursos anteriormente recebidos da União, 

conforme dispõe o art. 84 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 

o art. 70, parágrafo único, da Constituição; 

j) Declaração para atendimento do disposto no Art. 38, Inciso XV, da Portaria 

Interministerial 507/2011, de que as Despesas de Caráter Continuado Derivadas 

do Conjunto das Parcerias Público-Privadas do governo estadual, já contratadas 

no ano anterior limitam-se a 3% (três por cento) da receita corrente líquida do 

exercício e que as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos 

subseqüentes limitam-se a 3% (três por cento) da receita corrente líquida 

projetada para os respectivos exercícios, conforme disposto no art. 28, da Lei nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004, que consta no Anexo XVII do Relatório 

Resumido de 
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Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre, de acordo com as orientações 

previstas no Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN); 

Ministério do Trabalho e Emprego 
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k) Declaração para atendimento do disposto no Art. 38, Inciso XVII, da Portaria 

Interministerial 507/2011, de que o Governo do Estado divulgou, por meio 

eletrônico de acesso ao público, a execução orçamentária e financeira e 

informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, em atendimento ao 

disposto no art. 73 – C da Lei Complementar nº 101, de 2000; e l) Declaração 

para atendimento do disposto no Art. 38, Inciso XVIII, da Portaria 

Interministerial 507/2011, que o Governo do Estado não realizou operação de 

crédito enquadrada no § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 101, de 2000. 

7. DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Para recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente ou contratado 

deverá: 

a) comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada, que deverá ser 

depositada na conta bancária específica do instrumento em conformidade com 

os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, ou depositada na Conta 

Única do Tesouro Nacional, na hipótese 

do convênio ou contrato de repasse ser executado por meio do Sistema 

Integrado de Administração Financeira SIAFI; 

b) atender às exigências para contratação e pagamento previstas nos arts. 56 a 

64 da Portaria Interministerial nº 507/2011, naquilo que couber à natureza 

jurídica da entidade convenente; e 

c) estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho. 

8. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização serão realizados pela SENAES/MTE e 

pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego in loco de acordo 

com as disposições previstas nos artigos 65 a 71 da Portaria Interministerial nº 

507/2011 e com base na Instrução Normativa SENAES/MTE 01/2012, de 04 de 

junho de 2012, que estabelece procedimentos para acompanhamento e 

fiscalização da execução de convênios, termos de parcerias, acordos de 

cooperação e congêneres celebrados pela SENAES/MTE. 

Além dos acompanhamentos citados, será desenvolvido um sistema de 

acompanhamento por parto de MTE que deverá ser mantido atualizado por 

parte dos conventes. 

Faz-se obrigatório que a entidade convenente ou contratada atenda as seguintes 

orientações: 

a) apresentar à SENAES/MTE relatórios semestrais de execução; 

b) registrar a execução no Siconv e inserir relatórios nos módulos específicos 

para essa finalidade; 
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c) ao final do projeto, apresentar relatório final consubstanciado com os 

resultados alcançados; e Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria Nacional 

de Economia Solidária 

d) cumprir com as demais exigências previstas para prestação de contas 

conforme os artigos 72 a 76 da Portaria Interministerial 507/2011. 

******************** 

Mais informações e esclarecimentos sobre o conteúdo deste Termo de 

Referência poderão ser obtidos através do e-mail – senaes@mte.gov.br, ou 

pelos telefones: (61) 2031-6882/6308. 

Paul Israel Singer 

Secretário Nacional de Economia Solidária 
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ANEXO B: LEI Nº 14.830, de 11 de agosto de 2009 

Procedência: Governamental 

Natureza: PL./0062.4/2009 

DO: 18.666 de 11/08/09 

Fonte - ALESC/Coord. Documentação 

Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual do Artesanato e da Economia 

Solidária - CEAES, e adota outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica criado o Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária 

- CEAES, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Habitação, órgão colegiado, de caráter permanente e composição paritária entre 

governo e sociedade civil, de caráter consultivo e deliberativo, com a finalidade 

de promover a política estadual do artesanato e da economia solidária, fixando 

diretrizes para o desenvolvimento, à produção, ao aprimoramento da qualidade, 

à comercialização e à organização do artesão e do artesanato no Estado de Santa 

Catarina, integrando-a às políticas públicas nacionais, estaduais, regionais e 

municipais e da cultura da autogestão com vistas ao desenvolvimento 

econômico sustentável e socialmente humano. 

Art 2º O Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária - CEAES 

funcionará em consonância com as diretrizes e normas estabelecidas pelo 

Programa de Artesanato Brasileiro - PAB, atuando de forma integrada com o 

Ministério do Trabalho Emprego - MTE, com o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio e com órgãos governamentais 

congêneres. 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 3º Compete ao Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária - 

CEAES: 

I - formular a política estadual de artesanato e da economia solidária de 

promoção, proteção e apoio à implementação de programas, projetos e ações de 

fortalecimento do artesão, do artesanato e da economia solidária em Santa 

Catarina; 

II - definir as diretrizes da política estadual do artesanato e da economia 

solidária com ênfase na geração de trabalho, emprego e renda, na perspectiva de 

inclusão produtiva e social dos artesãos e dos trabalhadores em economia 

solidária; 

http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis/individual.php?id=PL./0062.4/2009
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III - propor medidas que assegurem o exercício das atividades artesanais 

objetivando a sustentabilidade dos artesãos catarinenses e dos trabalhadores em 

economia solidária; 

IV - colaborar com os órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo estadual no 

estabelecimento de dotações orçamentárias necessárias à realização das políticas 

públicas do artesanato e da economia solidária e acompanhar sua execução; 

V - reorganizar o Programa Catarinense do Artesanato - PROCARTE, 

objetivando fixar diretrizes para programas e ações necessários ao 

desenvolvimento do artesanato e da economia solidária em Santa Catarina; 

VI - estabelecer critérios para fixação de recursos públicos destinados à 

implantação de políticas voltadas ao artesanato catarinense e acompanhar a 

aplicação e execução dos recursos públicos; 

VII - promover a interface entre a política do artesanato e da economia solidária 

na perspectiva de ações integradas; 

VIII - definir critérios para a concessão do Selo de Qualidade do Artesanato 

Catarinense; 

IX - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos, seminários, 

conferências e pesquisas sobre artesanato e realizar, a cada 2 (dois) anos, o 

Fórum Estadual do Artesanato Catarinense e de Economia Solidária; 

X - contribuir para a capacitação técnica, produtiva e de gestão dos artesãos 

legalmente organizados em associações; 

XI - estabelecer parcerias com órgãos do Estado objetivando ações de 

intersetorialidade para comercialização, produção e exposição dos produtos 

artesanais; 

XII - desenvolver, por intermédio do Programa Catarinense do Artesanato - 

PROCARTE, banco de dados que resgate, reúna e organize, permanentemente, 

informações sobre artesãos e artesanatos produzidos em Santa Catarina e um 

sítio eletrônico para a divulgação, localização e comercialização dos 

artesanatos; 

XIII - elaborar documentos legais estabelecendo conceitos, normas e 

procedimentos para amparo e legalização do artesão e associações de 

artesanato, em articulação com os demais órgãos públicos do Poder Executivo e 

Legislativo estadual e nacional; 

XIV - promover a interface com Conselhos similares e apoiar a criação de 

Conselhos Municipais do Artesanato e da Economia Solidária; e 

XV - aprovar e alterar o Regimento Interno do Conselho, com quorum de 2/3 

(dois terços), em até 60 (sessenta) dias da aprovação desta Lei. 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4º O Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária - CEAES é 

composto por 24 (vinte e quatro) membros titulares e seus respectivos suplentes, 

nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, representantes paritários de 

entidades e órgãos governamentais e não governamentais. 
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Art. 5º A representação governamental, a ser nomeada pelo Chefe do Poder 

Executivo, é constituída por 12 (doze) membros titulares e seus respectivos 

suplentes para cada um dos órgãos abaixo discriminados: 

I - três representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Habitação; 

II - um representante da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte; 

III - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 

IV - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento; 

V - um representante da Secretaria de Estado da Administração; 

VI - um representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável; 

VII - um representante da Secretaria de Estado da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural; 

VIII - um representante da Secretaria de Estado da Educação; 

IX - um representante da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 

de Santa Catarina S/A - EPAGRI; e 

X - um representante da Fundação Catarinense de Cultura - FCC. 

Parágrafo único. Os conselheiros titulares governamentais e seus respectivos 

suplentes, cujo mandato não pode exceder a 2 (dois) anos consecutivos, serão 

designados pelos gestores dos órgãos que compõem o Conselho Estadual do 

Artesanato e da Economia Solidária - CEAES e nomeados pelo Chefe do Poder 

Executivo, podendo ser destituídos a qualquer tempo. 

Art. 6º A representação não governamental, a ser nomeada pelo Chefe do Poder 

Executivo, é constituída por 12 (doze) membros titulares e seus respectivos 

suplentes, eleita dentre as entidades da sociedade civil organizada, legalmente 

constituídas e com regular funcionamento, sem fins lucrativos e com atuação no 

campo da promoção, apoio e defesa dos artesãos e trabalhadores em economia 

solidária, em fórum próprio, convocado pelo gestor da Secretaria de Estado da 

Assistência Social, Trabalho e Habitação. 

Art. 7º A representação governamental, cujo mandato não poderá exceder a 4 

(quatro) anos consecutivos, será indicada pelos gestores dos órgãos 

governamentais representados no Conselho e nomeados pelo Chefe do Poder 

Executivo Estadual, dentre os servidores efetivos, podendo ser destituídos a 

qualquer tempo. 

Art. 8º Ficam asseguradas 6 (seis) vagas para a Federação das Associações de 

Profissionais Artesãos de Santa Catarina - FAPASC, e suas respectivas 

coordenadorias regionais. 

Art. 9º O mandato dos conselheiros não governamentais e suplentes será de 2 

(dois) anos, sendo permitida uma única recondução consecutiva. 

§ 1º A entidade não governamental, eleita em fórum próprio, será representada 

no Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária - CEAES pelos 

conselheiros titulares e, no impedimento ou renúncia do titular da entidade 

assumirão, automaticamente os seus respectivos suplentes, por critério de ordem 

numérica de suplência, determinada pela eleição. 
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§ 2º Perderá a representação a entidade não governamental e o mandato de seu 

representante, o conselheiro que não tomar posse em 30 (trinta) dias após a sua 

nomeação ou deixar de comparecer a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas ou 

alternadas, salvo justificativa fundamentada, formulada por escrito e aprovada 

pela Plenária. 

§ 3º A função de conselheiro, não-remunerada, tem caráter público relevante e 

seu exercício é considerado prioritário, justificando a ausência a quaisquer 

outros serviços quando convocado às reuniões e assembleias promovidas pelo 

Conselho. 

Art. 10. A Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, a 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, a Fundação Banco do Brasil e 

a Caixa Cultural e outras poderão participar das reuniões do Conselho como 

membros convidados, com direito a voz e apresentação de propostas e estudos a 

serem submetidos à apreciação do Conselho. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA 

Art. 11. O Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária - CEAES 

terá a seguinte estrutura organizacional: 

I - Assembleia Geral; 

II - Comissão Diretora; 

III - Comissões Temáticas; 

IV - Comissões Regionais; e 

V - Secretaria. 

§ 1º A composição, o mandato, as atribuições e o funcionamento a que se 

referem os incisos I, II, III e IV deste artigo, serão estabelecidas pelo Regimento 

Interno do Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária - CEAES, 

a ser aprovado em Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias após a 

vigência desta Lei, e posteriormente homologado pelo Governador do Estado. 

§ 2º As deliberações do Conselho serão consubstanciadas em Resoluções 

aprovadas em Assembleia Geral devidamente publicadas no Diário Oficial do 

Estado - DOE. 

§ 3º O Secretário do Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária 

- CEAES será indicado pelo titular da Secretaria de Estado da Assistência 

Social, Trabalho e Habitação, dentre os servidores de carreira. 

§ 4º Caberá à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação 

assegurar infraestrutura básica, bem como espaço físico para o funcionamento 

do Conselho. 

CAPÍTULO V 

DO FUNDO ESTADUAL DO ARTESANATO E DA ECONOMIA  

SOLIDÁRIA - FEAES 

Art. 12. Fica criado o Fundo Estadual do Artesanato e da Economia Solidária - 

FEAES, com a finalidade de apoiar financeiramente entidades artesanais 

juridicamente organizadas que exerçam atividade de atendimento, estudos, 
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pesquisas, proteção, defesa e apoio socioeconômico aos artesãos, bem como a 

implementação da política estadual do artesanato catarinense. 

§ 1º Os repasses financeiros do Fundo Estadual do Artesanato e da Economia 

Solidária - FEAES, seu controle e contabilização, subordinam-se diretamente à 

Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, segundo 

programas de destinação, distribuição e consignações previamente aprovadas 

pelo Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária - CEAES. 

§ 2º Os recursos destinados ao Fundo Estadual do Artesanato e da Economia 

Solidária - FEAES serão constituídos por: 

I - dotações consignadas anualmente no orçamento do Estado e verbas 

adicionais que a lei estabelecer no decurso de cada exercício; 

II - doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de 

entidades nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais; 

III - incentivos governamentais que venham a ser fixados em lei; e 

IV - produto das aplicações dos recursos disponíveis e das vendas de materiais, 

publicações e eventos realizados. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. As despesas decorrentes da implantação do Conselho Estadual do 

Artesanato e da Economia Solidária - CEAES e da instituição e implementação 

do Programa Catarinense de Artesanato - PROCARTE correrão por conta do 

orçamento da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação 

e de parcerias com outras instituições financeiras. 

Art. 14. O Chefe do Poder Executivo poderá disponibilizar servidores públicos 

efetivos, integrantes do quadro funcional de órgãos governamentais, para 

prestarem serviços ao Conselho, sem perdas de direitos, vantagens pessoais ou 

vínculo funcional. 

Art. 15. O orçamento da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Habitação, à qual o Conselho está vinculado, conterá rubrica orçamentária 

destinada ao funcionamento do Conselho Estadual do Artesanato e da Economia 

Solidária - CEAES. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis, 11 de agosto de 2009 

Luiz Henrique da Silveira 

Governador do Estado 
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ANEXO C PROPOSTA PROJETO LEI 4685/2012 

PL 4685/2012 

Projeto de Lei 

Situação: Aguardando Parecer - Ag. devolução Relator não-membro 

Identificação da Proposição 

Autor 

Paulo Teixeira - PT/SP, Eudes Xavier - PT/CE, Padre João - PT/MG e outros. 

Apresentação 08/11/2012 

Ementa 

Dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e os empreendimentos 

econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia Solidária e dá 

outras providências. 

Informações de Tramitação 

Forma de apreciação Regime de tramitação 

Proposição Sujeita à Apreciação 

Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. 

Ordinária 

Despacho atual: 

Data Despacho 

24/06/2014 Defiro o Requerimento n. 10.457/2014, nos termos do art. 141 do. 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Revejo o despacho 

inicial aposto ao Projeto de Lei n. 4.685/2012, para incluir o 

exame de mérito pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Esclareço que, para os 

fins do art. 191, III, do . Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste 

despacho. Publique-se. Oficie-se.[ATUALIZAÇÃO DO 

DESPACHO INICIAL DO PL n. 4.685/2012: À CAPADR, 

CDEIC, CFT (Mérito e Art. 54 do RICD) e CCJC (Art. 54 do 

RICD). Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24, II, do RICD. . Regime de tramitação: 

Ordinária.] 

Última Ação Legislativa 

Data Ação 

26/08/2015 Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural (CAPADR) Aprovado por Unanimidade 

o Parecer, apresentou voto em separado o Deputado Zeca do Pt. 

26/11/2015 Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 

Desiganado Relator. Dep. Décia Lima (PT-SC). 

Documentos Anexos e Referenciados 

Avulsos Legislação Citada Mensagens, Ofícios e 

Requerimentos (2) 

Destaques (0) Histórico de Relatório de 
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Pareceres, 

Substitutivos e 

Votos (9) 

conferência de 

assinaturas 

Emendas (4) Recursos (0)  

Histórico de despachos (2) Redação Final  

Pareceres Aprovados ou Pendentes de Aprovação 

Comissão Parecer 

Comissão de 

Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e 

Desenvolvimento 

Rural (CAPADR) 

07/07/2015 - 

Parecer do Relator, Dep. Ronaldo Lessa (PDT-AL), 

pela aprovação deste, da Emenda de Relator 1 da 

CFT, e da Emenda de Relator 2 da CFT, com 

substitutivo. 

 

26/08/2015 01:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, apresentou 

voto em separado o Deputado Zeca do Pt. 

Comissão de 

Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e 

Comércio (CDEIC) 

20/06/2013 - 

Parecer do Relator, Dep. Afonso Florence (PT-BA), 

pela aprovação. 

 

03/07/2013 01:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

 

Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

Comissão de Finanças 

e Tributação (CFT) 

08/05/2014 - 

Parecer do relator, Dep. Cláudio Puty, pela não 

implicação da matéria com aumento ou diminuição da 

receita ou da despesa públicas, não cabendo 

pronunciamento quanto à adequação financeira e 

orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com 

emendas. 

 

21/05/2014 01:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

 

Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

Comissão de 

Constituição e Justiça 

e de Cidadania (CCJC) 

 

Tramitação 

Data Andamento 

08/11/2012 PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Lei n. 4685/2012, pelos Deputados 

Paulo Teixeira (PT-SP) e outros, que: "Dispõe sobre a Política 

Nacional de Economia Solidária e os empreendimentos 
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econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia 

Solidária e dá outras providências". 

12/12/2012 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 

Comércio; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição 

Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária. 

14/12/2012 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no 

DCD de 15/12/12 PÁG 43952 COL 02. 

14/12/2012 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

(CDEIC) 

Recebimento pela CDEIC 

19/12/2012 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

(CDEIC) 

Designado Relator, Dep. Afonso Florence (PT-BA) 

20/12/2012 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

(CDEIC) 

Recebimento pela CDEIC 

20/12/2012 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

(CDEIC) 

Prazo para Emendas ao projeto (5 sessões ordinárias a partir de 

21/12/2012) 

26/02/2013 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

(CDEIC) 

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram 

apresentadas emendas. 

20/06/2013 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

(CDEIC) 

Apresentação do Parecer do Relator n1 CDEIC, pelo Deputado 

Afonso Florence (PT-BA) 

Parecer do Relator. Dep. Afonso Florence (PT-BA), pela 

aprovação. 

03/07/2013 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

(CDEIC) – 10:00 

Discutiram a Matéria: Dep. Paulo Teixeira (PT-SP), Dep. Renato 

Molling (PP-RS), Dep. Ângelo Agnolin (PDT-TO), Dep. João 

Maia (PR-RN), Dep. Antonio Balhmann (PSB-CE), Dep. 

Ronaldo Zulke (PT-RS), Dep. Luiza Erundina (PSB-SP) e Dep. 

Afonso Florence (PT-BA). 

Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

04/07/2013 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Parecer recebido para publicação 
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04/07/2013 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT) 

Recebimento pela CFT 

09/07/2013 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Publicado em 

avulso e no DCD de 10/07/13 PÁG 30434 COL 02, Letra A. 

17/07/2013 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT) 

Designado Relator Dep. Cláudio Puty (PT-BA) 

18/07/2013 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 

19/07/2013). 

14/08/2013 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT) 

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram 

apresentadas emendas. 

08/05/2014 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT) 

Devolvido ao Relator Dep. Cláudio Puty (PT-BA). 

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CFT, pelo Deputado 

Cláudio Puty (PT-PA). 

Parecer do relator, Dep. Cláudio Puty, pela não implicação da 

matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 

públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 

financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com 

emendas. 

21/05/2014 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT) – 10:00 

Reunião Deliberativa Ordinária 

Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

22/05/2014 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 

CIDADANIA (CCJC) 

Recebimento pela CCJC. 

22/05/2014 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES MPERMANENTES (CCP) 

Parecer recebido para publicação. 

26/05/2014 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES MPERMANENTES (CCP) 

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Finanças e 

Tributação Publicado em avulso e no DCD de 27/05/14, PÁG 191 

COL 01, Letra B. 

29/05/2014 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES MPERMANENTES (CCP) 

Designado Relator, Dep. Décio Lima (PT-SC) 

30/05/2014 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 

CIDADANIA (CCJC) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 

02/06/2014). 

09/06/2014 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 

CIDADANIA (CCJC) 

Apresentação do Parecer Relator n. 1 CCJC, pelo Deputado Décio 
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Lima (PT-SC) 

Parecer do Relator, Dep. Décio Lima (PT-SC), pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da 

Emenda de Relator 1 da CFT, e da Emenda de Relator 2 da CFT. 

11/06/2014 PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Requerimento de Redistribuição n. 10457/2014, 

pelo Deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS), que: "Solicita 

redistribuição do Projeto de Lei nº 4.685/2012, para análise de 

mérito na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural (CAPADR)". 

24/06/2014 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Defiro o Requerimento n. 10.457/2014, nos termos do art. 141 do 

. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Revejo o 

despacho inicial aposto ao Projeto de Lei n. 4.685/2012, para 

incluir o exame de mérito pela Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Esclareço 

que, para os fins do art. 191, III, do . Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, prevalecerá a ordem de distribuição 

prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-

se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO INICIAL DO PL n. 

4.685/2012: À CAPADR, CDEIC, CFT (Mérito e Art. 54 do 

RICD) e CCJC (Art. 54 do RICD). Proposição sujeita à 

apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, II, do RICD. . 

Regime de tramitação: Ordinária.] 

25/06/2014 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

À CCJC o Memorando nº 83/14 – COPER – solicitando a 

devolução deste. 

25/06/2014 COMISSÃO DE CONBSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 

CIDADANIA (CCJC) 

Devolução à CCP 

Encerrando o prazo para emendas ao projeto. Não foram 

apresentadas emendas. 

01/07/2014 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PE.CUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Recebimento pela CAPADR. 

Designado Relator Dep. Moreira Mendes (PSD-RO) 

03/07/2014 COMISSÃOA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 

04/07/2014) 

14/10/2014 COMISSÃOA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 
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(CAPADR) 

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram 

apresentadas emendas. 

19/12/2014 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Devolvida sem manifestação. 

31/01/2015 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados. 

04/02/2015 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em 

conformidade com o despacho exarado no REQ-43/2015. 

04/02/2015 PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Requerimento de Desarquivamento de 

Proposições n. 241/2015, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), 

que: "Requer, nos termos do art. 105, parágrafo único, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o desarquivamento 

dos projetos de lei, a seguir relacionados, que são de minha 

autoria". 

06/02/2015 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Devido a desarquivamento desta proposição em requerimento 

anterior, foi declarada prejudicada a solicitação de 

desarquivamento constante do REQ-130/2015. 

Devido a desarquivamento desta proposição em requerimento 

anterior, foi declarada prejudicada a solicitação de 

desarquivamento constante do REQ-139/2015. 

10/02/2015 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Devido a desarquivamento desta proposição em requerimento 

anterior, foi declarada prejudicada a solicitação de 

desarquivamento constante do REQ-241/2015. 

12/03/2015 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Designado Relator, Dep. Ronaldo Lessa (PDT-AL) 

07/07/2015 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo 

Deputado Ronaldo Lessa (PDT-AL). 

Parecer do Relator, Dep. Ronaldo Lessa (PDT-AL), pela 

aprovação deste, da Emenda de Relator 1 da CFT, e da Emenda 

de Relator 2 da CFT, com substitutivo. 

10/07/2015 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 
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Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões a partir de 

13/07/2015). 

05/08/2015 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Encerrado o prazo para emendas ao substitutivo. Não foram 

apresentadas emendas ao substitutivo. 

12/08/2015 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Vista conjunta aos Deputados Assis do Couto, Valdir Colatto e 

Zeca do Pt. 

18/08/2015 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTEDCIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Prazo de Vista Encerrado. 

21/08/2015 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Apresentação do Voto em Separado n. 1 CAPADR, pelo 

Deputado Zeca do Pt (PT-MT) 

26/08/2015 COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(CAPADR) 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, apresentou voto em 

separado o Deputado Zeca do Pt. 

03/09/2015 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 

CIDADANIA (CCJC) 

Recebimento pela CCJC. 

03/09/2015 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Parecer recebido para publicação. 

10/09/2015 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Publicado em 

avulso e no DCD de 11/09/15, PÁG 538 COL 01, Letra C. 

26/11/2015 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 

CIDADANIA (CCJC) 

Designado Relator, Dep. Décio Lima (PT-SC) 

Detalhamentos dos Documentos Anexos e Referenciados 

PL 4685/2012 EMENDAS APRESENTADAS 

PL 4685/2012 Histórico e Despacho 

Data Despacho 

12/12/2012 Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 

Comércio; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
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Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição 

Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 

IIRegime de Tramitação: Ordinária 

24/06/2014 Defiro o Requerimento n. 10.457/2014, nos termos do art. 141 do 

. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Revejo o 

despacho inicial aposto ao Projeto de Lei n. 4.685/2012, para 

incluir o exame de mérito pela Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Esclareço 

que, para os fins do art. 191, III, do . Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, prevalecerá a ordem de distribuição 

prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-

se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO INICIAL DO PL n. 

4.685/2012: À CAPADR, CDEIC, CFT (Mérito e Art. 54 do 

RICD) e CCJC (Art. 54 do RICD). Proposição sujeita à 

apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, II, do RICD. . 

Regime de tramitação: Ordinária.] 

PL 4685/2012 Pareceres apresentados 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

(CAPADR) 

Pareceres, 

Substitutivos 

e Votos 

Tipo de 

proposição 

Data de 

apresentação 
Autor Descrição 

PRL 1 

CAPADR => 

PL 4685/2012 

Parecer do 

Relator 

07/07/2015 Ronaldo 

Lessa 

Parecer do Relator, Dep. 

Ronaldo Lessa (PDT-AL), pela 

aprovação deste, da Emenda de 

Relator 1 da CFT, e da Emenda 

de Relator 2 da CFT, com 

substitutivo. 

SBT 1 

CAPADR => 

PL 4685/2012 

Substitutivo 09/07/2015 Ronaldo 

Lessa 

Dispõe sobre a Política 

Nacional de Economia 

Solidária e os 

empreendimentos econômicos 

solidários, cria o Sistema 

Nacional de Economia 

Solidária e dá outras 

providências. 
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VTS 1 

CAPADR => 

PL 4685/2012 

Voto em 

Separado 

21/08/2015 Zeca do Pt Dispõe sobre a Política 

Nacional de Economia 

Solidária e os 

empreendimentos econômicos 

solidários, cria o Sistema 

Nacional de Economia 

Solidária e dá outras 

providências. 

PAR 1 

CAPADR => 

PL 4685/2012 

Parecer de 

Comissão 

26/08/2015 Comissão 

de 

Agricultur

a, 

Pecuária, 

Abastecim

ento e 

Desenvolv

imento 

Rural 

Aprovado por Unanimidade o 

Parecer, apresentou voto em 

separado o Deputado Zeca do 

Pt..  

Parecer do Relator, Dep. 

Ronaldo Lessa (PDT-AL), pela 

aprovação deste, da Emenda de 

Relator 1 da CFT, e da Emenda 

de Relator 2 da CFT, com 

substitutivo. 

SBT-A 1 

CAPADR => 

PL 4685/2012 

Substitutivo 

adotado pela 

Comissão 

02/09/2015 Comissão 

de 

Agricultur

a, 

Pecuária, 

Abastecim

ento e 

Desenvolv

imento 

Rural 

Dispõe sobre a Política 

Nacional de Economia 

Solidária e os 

empreendimentos econômicos 

solidários, cria o Sistema 

Nacional de Economia 

Solidária e dá outras 

providências. 

Pareceres, 

Substitutivos 

e Votos 

Tipo de 

proposição 

Data de 

apresentação 
Autor Descrição 

PRL 1 CCJC 

=> PL 

4685/2012 

Parecer do 

Relator 

09/06/2014 Décio 

Lima 

Parecer do Relator, Dep. Décio 

Lima (PT-SC), pela 

constitucionalidade, 

juridicidade e técnica 

legislativa deste, da Emenda de 

Relator 1 da CFT, e da Emenda 

de Relator 2 da CFT. 

Pareceres, 

Substitutivos 

e Votos 

Tipo de 

proposição 

Data de 

apresentação 
Autor Descrição 
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PRL 1 

CDEICS => 

PL 4685/2012 

Parecer do 

Relator 

20/06/2013 Afonso 

Florence 

Parecer do Relator, Dep. 

Afonso Florence (PT-BA), 

pela aprovação. 

PAR 1 

CDEICS => 

PL 4685/2012 

Parecer de 

Comissão 

03/07/2013 Comissão de 
Desenvolvi-

mento 

Econômico, 
Indústria e 

Comércio 

Aprovado por Unanimidade o 

Parecer..  

Parecer do Relator, Dep. 

Afonso Florence (PT-BA), 

pela aprovação. 

Pareceres, 

Substitutivos 

e Votos 

Tipo de 

proposição 

Data de 

apresentação 
Autor Descrição 

PRL 1 CFT 

=> PL 

4685/2012 

Parecer do 

Relator 

08/05/2014 Cláudio 

Puty 

Parecer do relator, Dep. 

Cláudio Puty, pela não 

implicação da matéria com 

aumento ou diminuição da 

receita ou da despesa públicas, 

não cabendo pronunciamento 

quanto à adequação financeira 

e orçamentária; e, no mérito, 

pela aprovação, com emendas. 

PAR 1 CFT 

=> PL 

4685/2012 

Parecer de 

Comissão 

21/05/2014 Comissão 

de 

Finanças e 

Tributação 

Aprovado por Unanimidade o 

Parecer..  

Parecer do relator, Dep. 

Cláudio Puty, pela não 

implicação da matéria com 

aumento ou diminuição da 

receita ou da despesa públicas, 

não cabendo pronunciamento 

quanto à adequação financeira 

e orçamentária; e, no mérito, 

pela aprovação, com emendas. 

Número Tipo 
Data de 

apresentação 
Autor Descrição 
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REQ 

10457/2014 

=> PL 

4685/2012 

Requerimento 

de 

Redistribuição 

11/06/2014 Luis 

Carlos 

Heinze 

Solicita redistribuição do 

Projeto de Lei nº 4.685/2012, 

para análise de mérito na 

Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural 

(CAPADR 

REQ 

241/2015 

=> PL 

1739/2007 

Requerimento 

de 

Desarquivame

nto de 

Proposições 

04/02/2015 Paulo 

Teixeira 

Requer, nos termos do art. 105, 

parágrafo único, do Regimento 

Interno da Câmara dos 

Deputados, o desarquivamento 

dos projetos de lei, a seguir 

relacionados, que são de minha 

autoria 
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ANEXO D: CHAMADA MCTI-SECIS/TEM-SENAES/ CNPq 

21/2015 

Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários 

I - CHAMADA 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e o Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE tornam pública a presente Chamada e convidam os 

interessados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos e em 

conformidade com o anexo REGULAMENTO, parte integrante desta Chamada. 

I.1 – OBJETIVO 

I.1.1 – A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio 

financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão de 

incubadoras tecnológicas de empreendimentos econômicos solidários e que 

possam contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação 

no Brasil. 

I.1.2 – São objetivos desta chamada: 

a) Construir referencial conceitual e metodológico acerca de processos de 

incubação e de acompanhamento de empreendimentos econômicos solidários 

(EES) pós incubação; 

b) Estimular o aprimoramento das metodologias de incubação de EES 

articuladas a processos de desenvolvimento territorial e regional. 

c) Desenvolver processos de incubação de EES e/ou de redes de cooperação; 

d) Capacitar, no âmbito da economia solidária, docentes, técnicos, discentes e 

participantes dos projetos incubados; 

e) Promover a articulação entre as atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

aplicação de tecnologia social e as políticas públicas de fomento à economia 

solidária; 

I.1.3 – As propostas devem observar as condições estabelecidas na parte II – 

REGULAMENTO, anexo a esta Chamada, que determina os requisitos 

relativos ao proponente, cronograma e recursos financeiros a serem aplicados 

nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo de 

execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros 

objetivos de julgamento e demais informações necessárias. 

I.2 - APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

I.2.1 - As propostas devem ser acompanhadas de arquivo contendo o projeto e 

devem ser encaminhadas ao CNPq exclusivamente via Internet, por intermédio 

do Formulário de Propostas Online, disponível na Plataforma Carlos Chagas, 

a partir da data indicada no subitem II.1.2. CRONOGRAMA do 

REGULAMENTO. 

I.2.2 - As propostas devem ser transmitidas ao CNPq, impreterivelmente até as 

23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, da 
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data limite de submissão das propostas, descrita no subitem II.1.2 – 

CRONOGRAMA REGULAMENTO. 

I.2.2.1 – O atendimento pelo endereço eletrônico suporte@cnpq.br ou pelo 

telefone 0800 61 9697 encerra-se, impreterivelmente, às 18h30 e esse fato não 

será aceito como justificativa para envio posterior à data limite. 

I.2.2.2 – O proponente receberá, após o envio, um recibo eletrônico de 

protocolo da sua proposta, o qual servirá como comprovante da transmissão. 

I.2.3 – As propostas devem ser apresentadas em conformidade com o descrito 

no subitem II.2 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE – do 

REGULAMENTO, contendo rigorosamente todos os itens previstos nesta 

Chamada. 

I.2.4 – O arquivo contendo o projeto de pesquisa deve ser gerado fora do 

Formulário de Propostas Online e anexado a este no formato “pdf”, limitando-se 

a 1 Mb (um megabyte). 

I.2.5 – Caso seja necessário utilizar figuras, gráficos, etc, para esclarecer a 

argumentação da proposta, estes não devem comprometer a capacidade do 

arquivo, pois as propostas que excederem o limite de 1 Mb não serão recebidas 

pelo guichê eletrônico do CNPq. 

I.2.6 – Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, 

tampouco após o prazo final de recebimento estabelecido no subitem I.2.2 

acima. 

I.2.7 – Será aceita uma única proposta por proponente. 

I.2.8 –Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo proponente, 

respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão das propostas, esta será 

considerada substituta da anterior, sendo levada em conta para análise apenas a 

última proposta recebida. 

I.2.9 – Constado o envio de propostas idênticas, todas serão desclassificadas. 

I.3 - ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas ao CNPq, em atendimento a esta Chamada, 

será realizada por intermédio de análises e avaliações comparativas. Para tanto, 

são estabelecidas as seguintes etapas: 

I.3.1 - Etapa I – Análise pela Área Técnica do CNPq 

I.3.1.1 Esta etapa, a ser realizada pela área técnica do CNPq, consistirá na 

análise das propostas apresentadas, quanto ao atendimento às disposições 

estabelecidas nos itens do REGULAMENTO, relativos ao subitem II.1.4 – 

ITENS FINANCIÁVEIS e 

subitens II.2.4 – QUANTO AO PROPONENTE E EQUIPE DE APOIO e 

II.2.6 – 

QUANTO À INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO. 

I.3.2 - Etapa II – Análise, julgamento e Classificação pelo Comitê Julgador 

I.3.2.1 As propostas serão avaliadas e classificadas nesta etapa considerando a 

análise da etapa I.3.1 e os CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE, indicados no 

subitem 



190 

 

II.2.5 - QUANTO À PROPOSTA, e de JULGAMENTO, indicados no 

subitem II.3 do 

REGULA-MENTO, que serão pontuados pelo Comitê de Julgador. 

I.3.2.2 A pontuação final de cada projeto será aferida conforme estabelecido no 

item 

II.3 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO do REGULAMENTO. 

I.3.2.3 - Após a análise de mérito e relevância de cada proposta e da adequação 

de seu orçamento, o Comitê, dentro dos limites orçamentários estipulados pela 

Diretoria Executiva do CNPq, poderá: 

a) recomendar ou 

b) não recomendar. 

I.3.2.6 - O parecer do Comitê sobre as propostas, dentro dos critérios 

estabelecidos, será registrado em Planilha Eletrônica, contendo a relação das 

propostas julgadas, recomendadas e não recomendadas, com as respectivas 

pontuações finais, em ordem 

decrescente, assim como outras informações e recomendações julgadas 

pertinentes. 

I.3.2.7 - Para propostas recomendadas, será definido o valor a ser financiado 

pelo CNPq. 

I.3.2.8 – Todas as propostas avaliadas serão objeto de parecer consubstanciado, 

contendo as justificativas para recomendação ou não recomendação. 

I.3.2.9 - A Planilha Eletrônica será assinada pelos membros do Comitê. 

I.3.2.10 – Não é permitido integrar o Comitê Julgador o pesquisador que tenha 

apresentado propostas a esta Chamada ou que participe da equipe do projeto. 

I.3.2.11 

– É vedado aos membros do Comitê: 

a) julgar processos em que haja conflito de interesses; 

b) divulgar, antes do anúncio oficial do CNPq, os resultados de qualquer 

julgamento; 

c) fazer cópia de processos; 

d) discriminar áreas ou linhas de pensamento; 

e) não levar em conta, sem razão justificada, nas suas recomendações, os 

pareceres 

dos assessores ad hoc; 

f) desvirtuar o significado do conteúdo dos pareceres dos assessores ad hoc; 

g) emitir parecer em recurso contra decisão sua; 

h) comportar-se como representante de uma instituição ou de uma região; 

I.3.3 – Etapa III - Análise e Deliberação pela Diretoria Executiva (DEX) do 

CNPq 

Todas as propostas analisadas pelos Comitês serão submetidas à apreciação da 

Diretoria Executiva do CNPq, que emitirá a decisão final sobre sua aprovação, 

observados os limites orçamentários desta Chamada. 

I.4 - RESULTADO DO JULGAMENTO 
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I.4.1 - A relação das propostas aprovadas com recursos financeiros da presente 

Chamada, será divulgada na página eletrônica do CNPq, disponível na Internet 

no endereço www.cnpq.br e publicada no Diário Oficial da União. 

I.4.2 - Todos os proponentes da presente Chamada terão acesso ao parecer final 

da sua proposta, preservada a identificação dos pareceristas. 

I.5 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

I.5.1 - Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do 

julgamento das propostas, poderá apresentar recurso em formulário eletrônico 

específico, disponível na Plataforma Carlos Chagas 

(http://carloschagas.cnpq.br), no prazo de 

10 (dez) dias corridos, a partir da publicação dos resultados na página do CNPq 

e da disponibilização dos pareceres na Plataforma Carlos Chagas, conforme 

NORMAS 

RECURSAIS deste Conselho. 

1.5.2 - O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Avaliação de 

Recursos - COPAR que, após exame, encaminhará o resultado para deliberação 

final da Diretoria Executiva do CNPq. 

I.5.3 - Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

I.5.4 - O prazo terá início e término em dias de expediente no CNPq 

I.6 – APOIO DAS PROPOSTAS APROVADAS 

I.6.1 - As propostas aprovadas serão implementadas na modalidade de Auxílio 

Individual, em nome do Coordenador/Proponente, mediante assinatura de 

TERMO DE ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO. 

I.6.2 - A firmatura do TERMO DE ACEITAÇÃO ficará subordinada à 

existência prévia de Protocolo de Cooperação Técnica vigente, celebrado entre 

a instituição de execução do projeto e o CNPq, conforme disposto nas normas 

deste Conselho. 

I.6.3 - A existência de alguma inadimplência do proponente com a 

Administração Pública Federal direta ou indireta constituirá fator impeditivo 

para a contratação do projeto. 

I.7 – CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela Diretoria Executiva 

do CNPq, por ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade 

justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em 

decisão devidamente fundamentada. 

I.8– PUBLICAÇÕES 

I.8.1 - As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de 

trabalho de pesquisa, apoiados pela presente Chamada, deverão citar, 

obrigatoriamente, o apoio das entidades/órgãos financiadores. 

I.8.2 - As AÇÕES PUBLICITÁRIAS atinentes a projetos e obras financiadas 

com recursos da União, deverão observar rigorosamente as disposições que 

regulam as espécies. 
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I.9 – IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA 

I.9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos desta Chamada o cidadão que 

não o fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para 

recebimento das propostas. 

I.9.2 - Não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo 

aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais 

falhas ou imperfeições. 

I.9.3 - A impugnação deverá ser dirigida à Diretoria Executiva do CNPq, por 

correspondência eletrônica, para o endereço: presidencia@cnpq.br 

I.10 – REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA 

I.10.1 - A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, 

no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Diretoria Executiva do 

CNPq, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão 

fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

I.11 – PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS 

I.11.1 - É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as 

providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético 

ou legal, necessárias à execução do projeto. 

I.12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

I.12.1 - Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação 

com o CNPq deverá ser feita por meio de correspondência eletrônica à 

cosae@cnpq.br 

I.12.2 – Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada 

ao CNPq por seu coordenador, acompanhada da devida justificativa, devendo 

tal alteração ser autorizada antes de sua efetivação. 

I.12.3 – Ao final da vigência, o coordenador deverá apresentar a prestação de 

contas financeira e os relatórios técnicos, em conformidade com o que estiver 

estabelecido no TERMO DE ACEITAÇÃO e demais normas do CNPq, sob 

pena de ressarcimento dos valores despendidos pelo CNPq e demais 

penalidades previstas na legislação de regência. 

I.12.4 - Durante a execução, o projeto será acompanhado e avaliado, em todas 

as suas fases, de acordo com o estabelecido no TERMO DE ACEITAÇÃO. 

I.12.5 - O CNPq, a SECIS/MCTI e a SENAES/MTE reservam-se o direito de, 

durante a execução do projeto, promover visitas técnicas ou solicitar 

informações adicionais visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e 

Acompanhamento. 

I.12.6 - As informações geradas com a implementação das propostas 

selecionadas e disponibilizadas na base de dados do CNPq serão de domínio 

público. 

I.12.7 - Caso os resultados do projeto ou o relatório em si venham a ter valor 

comercial ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método 

envolvendo o estabelecimento de uma patente, deve ser observado que a troca 

de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 
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o estabelecido na Lei de Inovação, nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 

regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005 e pelas normas 

internas do CNPq que regulam a matéria. 

I.12.8 - A presente Chamada regula-se pelos preceitos de direito público 

inseridas no caput do art. 37 da Constituição Federal e pelas disposições da Lei 

nº 8.666/93, no que couber, e, em especial, pelas normas internas do CNPq. 

I.12.9 - OS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS ACERCA DO CONTEÚDO DA CHAMADA E 

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PROPOSTA ONLINE, 

BEM COMO A LEGISLAÇÃO QUE REGULA ESTA CHAMADA, 

PODERÃO SER OBTIDOS NOS ITENS II.5 E II .6 DO 

REGULAMENTO 

I.13 - CLÁUSULA DE RESERVA 

A Diretoria Executiva do CNPq reserva-se o direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas na presente Chamada. 

Brasília, 06 de outubro de 2015 

CHAMADA MCTI-SECIS/MTE-SENAES/CNPq Nº 21/2015 

Incubadoras de Empreendimentos 

 Econômicos Solidários 

II – REGULAMENTO 

O presente REGULAMENTO tem por finalidade definir as atividades a serem 

apoiadas financeiramente e as condições para implementação do apoio, 

mediante a seleção, por Chamada, de propostas para execução de projetos. 

II.1 - DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

II.1.1 - DO OBJETO 

Apoiar projetos de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e extensão 

que possuam como objeto a incubação de empreendimentos econômicos 

solidários (EES) e que visem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do País. Sendo que, para fins desta 

chamada e de acordo com o Decreto nº 7.357, de 17/11/2010, entende-se a 

incubação de empreendimentos econômicos solidários como o conjunto de 

atividades sistemáticas de pesquisa, formação e assessoria técnica e tecnológica 

que abrange o surgimento do empreendimento econômico solidária até a sua 

consolidação e que busca, através da troca de conhecimentos, fazer com que os 

empreendimentos, no fim do processo conquiste autonomia organizacional e 

viabilidade econômica. 

II.1.1.1 - DOS OBJETIVOS 

II.1.1.1.1 – GERAL 

Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e extensão que objetivam a incubação de 

empreendimentos econômicos solidários (EES) com a finalidade precípua de 

desenvolvimento e entrega de produtos ou serviços tecnológicos voltados ao 

atendimento das necessidades organizacionais dos empreendimentos 

econômicos solidários. 
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II.1.1.1.1.1 – Nos termos do Decreto nº 7.357, de 17 de novembro de 2010, são 

consideradas empreendimentos econômicos solidários as organizações de 

caráter associativo que realizam atividades econômicas, cujos participantes 

sejam trabalhadores do meio urbano ou rural e exerçam democraticamente a 

gestão das atividades e a alocação dos resultados; 

II.1.1.1.1.2 – No âmbito desta chamada entende-se como Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares as organizações que desenvolvem as 

ações de incubação de empreendimentos econômicos solidários e atuem como 

espaços de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias voltadas para a 

organização do trabalho, com foco na autogestão, no desenvolvimento territorial 

sustentável e superação da extrema pobreza. 

II.1.1.1.1.3 – Uma Incubadora conta, necessariamente, com uma equipe de 

pesquisa e extensão multi/interdisciplinar sob a coordenação de um coordenador 

cujo papel é o de promover de forma participativa a interação da equipe no 

desenvolvimento metodológico da incubadora, a supervisão das atividades e a 

coordenação das relações institucionais necessários ao funcionamento da 

incubadora. 

II.1.1.1.1.4 – Para a qualificação de Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares é indispensável que estas estejam vinculadas à instituições de ensino 

superior, públicas ou privadas, institutos e centros de pesquisa e 

desenvolvimento, públicos ou privados sem fins lucrativos, que sejam formadas 

por equipes multi/interdisciplinar e que possuem domínio de metodologia de 

incubação. 

II.1.1.1.1.5 – A comprovação dos quesitos de qualificação da incubadora, bem 

como a carta de anuência da instituição de execução, a anuência de cada um dos 

grupos, comunidades, associações ou cooperativas a serem incubadas e demais 

coparticipantes, deverão ficar em poder do proponente não sendo necessária a 

remessa ao CNPq. 

II.1.1.1.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Construir referencial conceitual e metodológico acerca de processos de 

incubação e de acompanhamento de EES pós-incubação; 

b) Estimular o desenvolvimento de novas metodologias de incubação de EES 

articulados a processos de desenvolvimento territorial e regional. 

c) Desenvolver processos de incubação de empreendimentos econômicos 

solidários  e/ou de redes de cooperação; 

d) Capacitar, no âmbito da economia solidária, docentes, técnicos, discentes e 

participantes dos projetos incubados; 

e) Promover a articulação entre as atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

aplicação de tecnologia social e as políticas públicas de fomento à economia 

solidária; 

II.1.1.2 – LINHA DE APOIO AO FORTALECIMENTO DE 

INCUBADORAS 

TECNOLÓGICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA JÁ EXISTENTES 
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a) Serão apoiadas exclusivamente propostas de incubadoras que já tenham sido 

fomentadas pelo Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares – PRONINC, porém não tenham sido contempladas na 

Chamada Pública MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq 089/2013. 

b) As propostas deverão contemplar a incubação de, no mínimo, 4 (quatro) 

empreendimentos econômicos solidários. A quantidade de empreendimentos 

apoiados 

poderá ser menor desde que respeitada a proporcionalidade de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) por empreendimento incubado. 

c) Os projetos terão o valor máximo de financiamento de até R$ 100.000,00 

(cem mil reais). 

d) Serão apoiados no máximo 25 projetos, respeitando o limite do valor global 

desta chamada. 

II.1.2 - CRONOGRAMA 

Atividades Data 

Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e 

na página do CNPq 

09/10/2015 

Data limite para submissão das propostas 

23/11/2015 

Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e 

na página do CNPq na internet 

A partir da primeira quinzena de dezembro 

Início da contratação das propostas aprovadas 

A partir da primeira quinzena de dezembro 

II.1.3 - RECURSOS FINANCEIROS 

II.1.3.1 - As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor 

global 

estimado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) para itens de 

custeio, capital e bolsas, oriundos do Orçamento Geral da União, na Ação 

Orçamentária 

20YT – Fomento e Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos 

Solidários e suas Redes de Cooperação, a serem liberados em parcela única, 

de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq. 

II.1.4 - ITENS FINANCIÁVEIS 

II.1.4.1 - Os recursos da presente Chamada serão destinados ao financiamento 

de 

itens de custeio, capital e bolsas, que serão incluídos, automaticamente, no 

Formulário de Propostas online, no orçamento do projeto, compreendendo: 

II.1.4.1.1 – CUSTEIO 

a) material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, 

software, instalação, recuperação e manutenção de equipamentos; 
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b) serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de 

manutenção e serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, de caráter 

eventual; 

c) despesas acessórias, especialmente as de importação e as de instalações 

necessárias ao adequado funcionamento dos equipamentos (ver subitem 

II.1.4.4); 

d) passagens e diárias, de acordo com as Tabelas de Valores de Diárias para 

Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração. 

II.1.4.1.1.1 – Qualquer pagamento à pessoa física deve ser realizado de acordo 

com a legislação em vigor, de forma a não estabelecer vínculo empregatício. 

II.1.4.1.1.2 – A mão-de-obra empregada na execução do projeto não terá 

vínculo de qualquer natureza com o CNPq e deste não poderá demandar 

quaisquer pagamentos, 

permanecendo na exclusiva responsabilidade do Coordenador/Instituição de 

execução do projeto. 

II.1.4.1.1.3 – O valor total solicitado para os itens de custeio descritos nas 

alíneas “a” a “c” deverão ser incluídos no campo “custeio” do Formulário de 

Propostas online. 

II.1.4.1.1.4 – Os valores de passagens e diárias deverão ser incluídos em 

campos do mesmo nome do referido formulário, seguindo as instruções lá 

contidas. 

II.1.4.1.2 – CAPITAL 

a) equipamentos e material permanente; 

b) material bibliográfico. 

II.1.4.1.2.1 – A relação de itens de capital poderá contemplar equipamentos e 

materiais permanentes a serem disponibilizados aos empreendimentos solidários 

incubados. 

II.1.4.1.2.2 – Os itens de capital serão alocados na instituição de execução do 

projeto sob a responsabilidade, manutenção e guarda do 

Coordenador/Instituição de execução do projeto. 

II.1.4.1.3 – BOLSAS 

II.1.4.1.3.1 – Serão concedidas bolsas nas modalidades de Desenvolvimento 

Tecnológico e Industrial (DTI-A, DTI-B e DTI-C); de Iniciação Tecnológica e 

Industrial (ITI-A e ITI-B); de Especialista Visitante (EV-1, EV-2 e EV-3); de 

Extensão no País – EXP (EXP-A, EXP-B e EXP-C), de Apoio Técnico em 

Extensão no País (ATP-A e ATP-B) e de Iniciação Científica Junior (ICJ). 

II.1.4.1.3.2 – A implementação das bolsas deverá ser realizada nos prazos e 

critérios estipulados para cada uma dessas modalidades, que estão indicadas no 

endereço http://www.cnpq.br/bolsas/index.htm. 

II.1.4.1.3.3 – A duração das bolsas não poderá ultrapassar o prazo de execução 

do projeto. 

II.1.4.1.3.4 – As bolsas não poderão ser utilizadas para pagamento de prestação 

de serviços, uma vez que tal utilização estaria em desacordo com a finalidade 

das bolsas do CNPq. 
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II.1.4.1.3.5 – Caberá ao coordenador fazer as indicações dos bolsistas tão logo 

seja assinado o Termo de Aceitação de Apoio Financeiro. 

II.1.4.1.3.6 – No caso das solicitações de bolsas deverá ser apresentado, 

juntamente com o projeto de pesquisa, um plano das atividades a serem 

desenvolvidas pelo bolsista. Não é necessário indicar o nome do candidato. 

II.1.4.1.3.7 – O coordenador do projeto poderá ser bolsista. Para tanto, é 

necessário explicitar as atividades na apresentação da proposta e ter a bolsa 

aprovada pelo Comitê Julgador. No que tange ao recebimento das bolsas deverá 

ser priorizada a 

atração de novos membros para o fortalecimento do núcleo. 

II.1.4.2.– A proposta poderá solicitar recursos de capital até o limite de 25% do 

valor total da proposta (ou seja, até R$ 25.000,00, ou vinte e cinco mil reais), e 

recursos de custeio e/ou bolsas até o limite de 75% do valor total da proposta 

(ou seja, até R$ 75.000,00, ou setenta e cinco mil reais). 

II. 1.4.3 - São vedadas despesas com: 

a) com crachás, pastas e similares, certificados, ornamentação, coquetel, 

jantares,shows ou manifestações artísticas de qualquer natureza; 

b) despesas de rotina como contas de luz, água, telefone, entendidas como 

despesas de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto; 

c) pagamento de taxas de administração ou de gerência, a qualquer título; 

d) obras civis (ressalvadas as obras com instalações e adaptações necessárias 

ao adequado funcionamento de equipamentos, as quais deverão ser justificadas 

no orçamento detalhado da proposta), entendidas como de contrapartida 

obrigatória da instituição de execução do projeto. 

e) aquisição de veículos automotores; 

f) pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e 

administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições 

públicas (federal, estadual e municipal); 

g) pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços 

prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, à conta de 

quaisquer fontes de recursos; 

h) pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, 

assistência técnica ou assemelhados. 

II.1.4.3.1 – As demais despesas deverão ser de responsabilidade do 

proponente/instituição de execução do projeto, a título de contrapartida. 

II.1.4.4 – Para contratação ou aquisição de bens e serviços deverão ser 

observados os princípios constitucionais e legais, bem como as normas do 

CNPq de PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

II.1.4.5 – Quando aplicável, a proposta deve incluir as despesas acessórias 

decorrentes da importação de equipamentos, material permanente e material de 

consumo, na razão de 18% (dezoito por cento) do montante previsto para tais 

gastos. 
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II.1.4.6 – O CNPq não responde pela suplementação de recursos para fazer 

frente a despesas decorrentes de quaisquer fatores externos ao seu controle, 

como flutuação cambial. 

II.1.4.7 – Tratando-se de projetos de INOVAÇÃO, nos termos previstos na Lei 

de Inovação (Lei nº 10.973/2004), poderão ser previstas despesas operacionais 

ou administrativas, no montante de até 5% dos valores aprovados. 

II.1.5 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

II.1.5.1 – As propostas a serem apoiadas pela presente Chamada deverão ter seu 

prazo de execução, improrrogável, estabelecido até 30 de junho de 2016. 

II.2 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

II.2.1 – Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. 

II.2.2 – O atendimento aos mesmos é considerado imprescindível para o exame 

da proposta, sua análise, julgamento e enquadramento. 

II.2.3 – A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles 

poderá resultar na desclassificação da proposta. 

II.2.4 - QUANTO AO PROPONENTE E EQUIPE DE APOIO 

II.2.4.1 - O proponente, responsável pela apresentação da proposta, deve 

atender, obrigatoriamente, aos itens abaixo: 

a) ter o título de mestre e experiência em economia solidária, desenvolvimento 

territorial, tecnologia social, geração de trabalho e renda e ter seu currículo 

cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da 

proposta 

b) ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; 

c) ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. Vínculo formal é 

entendido como toda e qualquer forma de vinculação existente entre o 

proponente, pessoa física, e a instituição de execução do projeto. Na 

inexistência de vínculo empregatício ou funcional, o vínculo estará 

caracterizado por meio de documento oficial que comprove haver concordância 

entre o proponente e a instituição de execução do projeto para o 

desenvolvimento da atividade de pesquisa e/ou ensino, documento esse 

expedido por autoridade competente da instituição. Esse documento deve ficar 

em poder do proponente, não sendo necessária a remessa ao CNPq. 

II.2.4.2 - Ao apresentar a proposta, o proponente assume o compromisso de 

manter, durante a execução do projeto, todas as condições de qualificação, 

habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto, 

preservando atualizados os seus dados cadastrais juntos aos registros 

competentes. 

II.2.4.3 - A equipe técnica poderá ser constituída por pesquisadores, alunos e 

técnicos. 

Outros profissionais poderão integrar a equipe na qualidade de colaboradores. 

II.2.4.4 - Somente deverão ser incluídos na equipe do projeto aqueles que 

tenham prestado anuência formal escrita, a qual deve ser mantida sob a guarda 

do Coordenador do projeto. 
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II.2.4.5 - É obrigatório que os membros da equipe técnica caracterizados como 

pesquisadores tenham seus currículos cadastrados na Plataforma Lattes. Essa 

exigência não se aplica a pesquisadores estrangeiros. 

II.2.5. QUANTO À PROPOSTA : 

II.2.5.1 – O projeto deve estar claramente caracterizado como de pesquisa 

científica, tecnológica ou de inovação. 

II.2.5.2 – As propostas deverão ser apresentadas na forma de projeto de 

pesquisa. 

Recomenda-se que este projeto apresente as seguintes informações, de forma a 

permitir sua adequada análise por parte dos Comitês Julgadores: 

II.2.5.2.1 - Identificação da proposta (título, modalidade, identificação da 

incubadora); 

II.2.5.2.2 – Identificação da instituição de execução e do Campus – quando for 

o caso (Identificação, CNPJ, Responsável legal) 

II.2.5.2.3 – Identificação e qualificação do coordenador proponente e da equipe 

II.2.5.2.4 – Metodologia de incubação contendo: 

a) Caracterização da população, comunidades, territórios e/ou empreendimentos 

econômicos solidários a serem envolvidos no processo de incubação e descrição 

das estratégias de sensibilização, mobilização e seleção das demandas de 

incubação; 

b) Metas de incubação: quantidade de empreendimentos econômicos solidários 

a serem incubados e de pessoas diretamente beneficiadas. 

c) As ações de incubação dos empreendimentos econômicos solidários e/ou de 

redes de cooperação formadas por estes EES, com previsão de atividades 

sistemáticas de formação e assessoria técnica que percorram desde o surgimento 

até a consolidação do empreendimento incubado. 

d) O processo de adequação sociotécnica ou de desenvolvimento e 

disseminação de Tecnologias Sociais compreendidas como produtos, técnicas 

e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e 

que represente efetivas soluções de transformação social. 

e) O processo de articulação entre atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

f) Estratégias para viabilizar a autonomia, sustentabilidade econômica e 

articulação dos empreendimentos econômicos solidários com os processos de 

desenvolvimento territorial e/ou dos setores econômicos envolvidos. 

g) Ações de formação voltadas para o fortalecimento dos EES, além de ações 

formativas de docentes, técnicos e discentes em economia solidária. A criação e 

reconhecimento de espaços de ensino em disciplinas, cursos e estágios em 

economia solidária. 

h) As atividades de pesquisa previstas na proposta relacionadas à sistematização 

de processos para construção de referenciais conceituais e metodológicos acerca 

de processos de incubação de EES. 

i) A articulação com outros projetos da universidade, com o processo 

organizativo dos fóruns e redes de economia solidária e com outras políticas 
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públicas federais, estaduais e municipais relacionadas ao fortalecimento da 

economia solidária. 

j) As ações a serem desenvolvidas devem estar integradas ou relacionadas a 

processos de desenvolvimento territorial e compreendidas como “processos 

endógenos e sustentáveis capazes de promover o dinamismo econômico, social, 

político e cultural, a preservação ambiental, a melhoria da qualidade de vida e o 

empoderamento da população de determinado território/local/região” e a 

processos de superação da extrema pobreza. 

k) Estratégias de inclusão dos beneficiários no Sistema de Projetos em 

Economia Solidária (SIPES) – integrado ao CadÚnico. 

l) A(s) metodologia(s) adotada(s) para o monitoramento e a avaliação dos EES 

incubados e desincubados, nas suas diversas fases ou etapas. 

m) Principais contribuições científicas ou tecnológicas da proposta 

II.2.5.2.5 - Identificação dos demais participantes do projeto (informar sobre 

colaborações ou parcerias já estabelecidas com outros centros de pesquisa na 

área, se for o caso), organizações e políticas públicas de economia solidária ou o 

grau de interesse e/ou comprometimento de organizações públicas e privadas 

com o escopo da proposta, quando aplicável; 

II.2.5.2.6 - Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o 

desenvolvimento do projeto 

II.2.5.2.7 - No caso de solicitação de bolsas, inclusão de um plano de trabalho 

resumido para cada bolsista com as atividades a serem executadas no projeto; 

II.2.5.2.8 - Cronograma físico (metas); 

II.2.5.2.9 - Orçamento detalhado em que sejam discriminados os gastos com 

custeio e com a concessão de bolsas, especificando, inclusive, o(s) período(s) de 

recebimento 

das bolsas pelos componentes das equipes do projeto, dentro do prazo de 

execução da proposta. Prever gastos para participação em eventos regionais e 

nacionais das 

incubadoras e do PRONINC. 

II.2.5.3 – As propostas deverão estar em consonância com as seguintes 

diretrizes: 

a) A participação das pessoas, como sujeitos transformadores da realidade em 

que vivem, é a base da incubação. 

b) A interação horizontal entre empreendimentos e equipes de incubação, em 

que a produção e a troca de conhecimentos estão no centro desta relação. 

c) Os princípios metodológicos centrais são inspirados principalmente na 

proposta de educação popular, autogestão, interdisciplinaridade e aprendizado 

mútuo. 

d) A autogestão como princípio fundamental da Economia Solidária. A 

Economia Solidária e a autogestão envolvem na sua construção transformações 

políticas, econômicas e sociais, tanto de indivíduos quanto de instituições. 



201 

e) A interdisciplinaridade tende a propiciar respostas mais pertinentes aos 

problemas reais da população com a qual trabalhamos, os quais não se limitam a 

uma área do conhecimento. 

f) A troca entre saberes acadêmicos e saberes populares. 

g) A formação e estimulação de Redes de Economia Solidária, da articulação 

dos empreendimentos e promoção de políticas públicas de economia solidária. 

h) Promoção do desenvolvimento territorial sustentável e superação da extrema 

pobreza. 

II.2.6 QUANTO À INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO 

II.2.6.1 - A instituição de execução do projeto será aquela onde será 

desenvolvido o projeto de pesquisa e com o qual o proponente deve apresentar 

vínculo e será doravante denominada “Instituição de Execução do Projeto” 

podendo ser:  

a) instituições de ensino superior, públicas ou privadas sem fins lucrativos; 

b) institutos e centros de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados sem 

fins lucrativos; 

c) empresa pública que execute atividades de pesquisa em Ciência, Tecnologia 

ou Inovação. 

II.2.6.1.1 - A instituição de execução do projeto deverá ser constituída sob as 

leis brasileiras e ter sua sede e administração no País. 

II.3 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

II.3.1 - São os seguintes os critérios para classificação das propostas quanto ao 

mérito técnico-científico e sua adequação orçamentária: 

Item Critérios de análise e julgamento Peso Nota 

A Aderência da proposta em relação ao objeto da Chamada 

(item II.1.1) 

1,0 0 a 10 

B Consistência da proposta em relação ao atendimento dos 

objetivos e as diretrizes da Chamada (item II.1.1.1) 

2,0 0 a 10 

C Consistência e coerência da proposta de metodologia de 

incubação (item II.2.5.2.4) 

3,0 0 a 10 

D Coerência e adequação entre a capacitação e experiência 

do Coordenador e respectiva equipe com a metodologia de 

incubação. (Item II.2.4) 

2,0 0 a 10 

E Articulações estabelecidas pelo proponente com entidades 

e políticas públicas de Economia Solidária na execução da 

proposta (item II.2.5.2.5) 

1,0 0 a 10 

F Adequação do Cronograma de Atividades (item II.2.5.2.8) 1,0 0 a 10 

G Ter sido apoiada pelo Programa Nacional de Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares – PRONINC. Em 
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caso positivo, atribuir nota 10 (dez). Em caso negativo, 

atribuir nota 0 (zero).3,00 0 ou 10 

H Ter proposta apoiada na Chamada 

MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq 89/2013. Em caso 

positivo, atribuir nota 0 (um). Em caso negativo, atribuir 

nota 10 (dez). 

3,00 0 ou 10 

II.3.2 - Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas 

decimais. 

II.3.3 - A pontuação final de cada projeto será aferida pela média ponderada das 

notas atribuídas para cada item. 

II.3.4 - Em caso de empate, será privilegiado o projeto com maior nota no 

quesito C, G, E, nesta ordem. 

II.3.5 – Somente será contemplada com recursos desta Chamada uma proposta 

por instituição executora ou por Campus. 

II.4 - AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

II.4.1 - O Coordenador do projeto deverá encaminhar em Formulário online 

específico, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o término do prazo de 

execução do projeto, em conformidade com o TERMO DE ACEITAÇÃO e 

demais normas do CNPq. 

II.4.1.1 - A prestação de contas financeira, com apresentação de comprovantes 

de despesas, em conformidade com as normas de PRESTAÇÃO DE CONTAS 

disponíveis no endereço eletrônico http://www.cnpq.br/web/guest/prestacao-

decontas1. 

II.4.1.2 - O relatório técnico final, com detalhamento de todas as atividades 

desenvolvidas durante a execução do projeto e o registro de todas as ocorrências 

que afetaram o seu desenvolvimento. 

II.4.2. - Quando solicitado pelo CNPq, o Coordenador deverá preencher 

formulário de avaliação e acompanhamento do projeto de pesquisa aprovado. 

II.5 - ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA 

DO CONTEÚDO DA CHAMADA E PREENCHIMENTO DO 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA ONLINE 

II.5.1 - Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta 

Chamada podem ser obtidos encaminhando mensagem para o endereço: 

cosae@cnpq.br 

II.5.2–O atendimento a proponentes com dificuldades técnicas no 

preenchimento do Formulário de Propostas o atendimento será feito pelo 

endereço eletrônico atendimento@cnpq.br. 

II.5.3 – Para dúvidas ou dificuldades no preenchimento dos itens do Formulário 

de Propostas o atendimento será realizado pelo telefone 0800.61.9697 de 

segunda a sexta-feira, no horário de 8h30 às 18h30. 

II.6 - DAS LEGISLAÇÕES MENCIONADAS: 

TERMO DISPOSITIVOS e LEGISLAÇÃO AÇÕES PUBLICITÁRIAS 

Caput e parágrafo 1º do art. 37 da Constituição Federal 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 

IN/SECOM-PR n° 02 de 16 de dezembro de 2009 

http://www.secom.gov.br/sobre-asecom/ 

institucional/legislacao/instrucoes-normativas 

AUXÍLIOS INDIVIDUAIS 

RN 017/2011 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/- 

/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25480 

LEI DE LICITAÇÕES 

Lei nº 8.666/1993 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm 

LDO Lei nº 12.919/2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 

2014/2013/Lei/L12919.htm 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

RN-013/2008 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/- 

/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/24829 

NORMAS ESPECÍFICAS DE BOLSAS 

RN-15/2010 

http://cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25314 

NORMAS RECURSAIS 

RN-006/2009 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/- 

/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25041 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 

Caput e parágrafo 1º do art. 37 da Constituição Federal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompi17lado.ht

m 

RITO PROCESSUAL 

LEI nº 9.784/1999, Art. 2º 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9784.htm 

TERMO DE ACEITAÇÃO 

RN-018/2011 que revoga a RN-024/2006 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/- 

/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25465 

MANUAL DE 

UTILIZAÇÃO DE 

RECURSOS E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

http://www.cnpq.br/documents/10157/d6b5ae87-42ab-4b4c-85f6-838fedda953d 

PRONINC DECRETO Nº 7.357, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 

2010/2010/Decreto/D7357.htm 
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II.7 - COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL PELA CHAMADA 

A Coordenação responsável pelo acompanhamento da presente Chamada é a 

Coordenação do Programa de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas e 

Educação – 

COSAE/CGCHS/DEHS.  
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ANEXO E: LEI Nº 4075, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014. 

(Vide Decreto nº 14.934/2015) 

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE LAGES A 

POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO À 

ECONOMIA SOLIDÁRIA (CONSELHO 

MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO 

MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA), AGRICULTURA 

FAMILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber a todos os habitantes do Município de Lages, quen a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte, LEI: 

CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

Art. 1º - Fica instituída a Política Municipal de Fomento à Economia Solidária 

no Município Lages - SC, a qual terá como diretriz fundamental a promoção da 

economia solidária e o desenvolvimento de grupos organizados auto 

gestionários de atividades econômicas, rurais e urbanas, visando à sua 

integração no mercado e a auto sustentabilidade de suas atividades. 

Parágrafo Único. A Política Municipal de Fomento à Economia Solidária no 

Município de Lages - SC, será realizada através de programas específicos, 

projetos, criação de fundos, parcerias com a iniciativa privada, organizações não 

governamentais - ONGs, e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

e Organizações Sociais, convênios e outras formas legalmente admitidas. 

SEÇÃO I 

DA FORMULAÇÃO, GESTÃO, EXECUÇÃO E OBJETIVOS. 

A formulação, gestão e execução da Política Municipal de Fomento à Economia 

Solidária será acompanhada pelo Poder Executivo Municipal, vinculado à 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda ou 

congênere, devendo ser articulada, inclusive, com as políticas 

voltadas para a agricultura familiar, preservação ambiental, turismo, educação, 

cultura, ciência, tecnologia e assistência social. 

A Política Municipal de Fomento à Economia Solidária, para atingir seus 

objetivos, deverá elaborar ações específicas, orientando-se pelos seguintes 

princípios: 

I - a geração de produto ou serviço, por meio da organização, da cooperação, da 

gestão democrática e da solidariedade; 

II - a distribuição eqüitativa das riquezas produzidas coletivamente; 

III - a autogestão; 

IV - o desenvolvimento integrado e sustentável; 

V - o respeito ao equilíbrio dos ecossistemas - biodiversidade; 

VI - a valorização do ser humano e do trabalho; 

VII - o estabelecimento de relações igualitárias entre homens, mulheres e etnias; 
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VIII - o empoderamento social; 

IX - valorização da cultura; 

X - o respeito aos costumes e tradições culturais; 

XI - segurança no trabalho e qualidade de vida do trabalhador. 

Serão considerados como objetivos da Política Municipal de Fomento à 

Economia Solidária: 

I - gerar trabalho e renda; 

II - estimular a organização popular e registro de empreendimentos da 

Economia 

Solidária, através de divulgação e participação ativa do Poder Executivo 

Municipal; 

III - facilitar o registro de empreendimentos da Economia Solidária, tornando-o 

um processo mais célere e menos burocrático; 

IV - apoiar a introdução e registro de novos produtos, processos e serviços no 

mercado; 

V - agregar o conhecimento e a incorporação de tecnologias nos 

empreendimentos da Economia Solidária, com vistas a promover a redução da 

vulnerabilidade, a prevenção da falência dos empreendimentos e a consolidação 

daqueles que tenham potencial de crescimento, inclusive buscando integrar os 

empreendimentos no mercado e tornar suas atividades auto-sustentáveis; 

VI - promover a associação entre pesquisadores, parceiros e empreendimentos, 

estimulando a produção intelectual sobre o tema, como: estudos, pesquisas, 

publicações e material didático de apoio aos empreendimentos da Economia 

Solidária; 

VII - criar e consolidar a cultura empreendedora, baseada nos valores da 

Economia Solidária; 

VIII - educar, formar e capacitar tecnicamente os trabalhadores dos 

empreendimentos da Economia Solidária; 

IX - articular-se com Municípios, Estados e União visando uniformizar a 

legislação; 

X - constituir e manter atualizado um banco de dados, com o cadastro dos 

empreendimentos de Economia Solidária que cumpram os requisitos desta Lei; 

XI - constituir e manter atualizado um banco de dados, com toda a legislação 

existente no tocante à Economia Solidária, com intuito de contribuir com o 

Poder Público, na necessidade de criação de legislação pertinente; 

XII - promover os fundamentos da Economia Solidária junto às escolas 

existentes no Município; 

XIII - desenvolver as relações humanas, promovendo educação permanente aos 

novos empreendimentos; 

XIV - integrar-se com outras políticas, como segurança alimentar e valorização 

das comunidades tradicionais; 

XV - apoiar o desenvolvimento de tecnologias apropriadas aos 

empreendimentos de Economia Solidária; 
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XVI - dar suporte financeiro às iniciativas de políticas públicas municipais de 

Economia Solidária; 

XVII - apoiar e incentivar a política de segurança no trabalho nos 

empreendimentos de Economia Solidária; 

XVIII - apoiar e incentivar a política de apoio a comercialização de produtos e 

serviços da Economia Solidária; 

XIX - fomentar a criação da rede local de Economia Solidária. 

SEÇÃO II 

DOS EMPREENDIMENTOS 

Compete ao Poder Executivo Municipal propiciar aos empreendimentos de 

Economia Solidária, as condições e equipamentos básicos para o fomento de 

sua política e formação de empreendimentos. 

Parágrafo Único. Dentre as condições mencionadas no caput deste artigo, 

deverá o Poder Público implementar primordialmente: 

I - apoio financeiro e fomento à constituição de patrimônio, na forma da lei; 

II - incentivar e viabilizar linhas de crédito especiais, com taxas de juros e 

garantias diferenciadas, adequadas à realidade dos trabalhadores de Economia 

Solidária; 

III - realizar convênios com órgãos públicos, nas três esferas de governo; 

IV - fornecer suporte técnico e financeiro para recuperação e reativação de 

empresas por trabalhadores, em regime de autogestão; 

V - fornecer suporte jurídico e institucional para constituição e registro dos 

empreendimentos de Economia Solidária; 

VI - apoiar a realização de eventos de Economia Solidária; 

VII - apoiar permanentemente a comercialização; 

VIII - viabilizar a participação em licitações públicas; 

IX - dar acesso a espaços físicos em bens públicos; 

X - permitir a utilização de equipamentos e maquinários de propriedade do 

Município e suas empresas controladas para produção industrial e artesanal, 

conforme sua deliberação e disposição; 

XI - prover assessoria técnica necessária à organização, produção e 

comercialização dos produtos e serviços, assim como à elaboração de projetos 

de trabalho; 

XII - instituir registro gratuito de organizações e empresas solidárias, na 

competência do Município; 

XIII - disponibilizar fundos para pesquisas e identificação de cadeias produtivas 

solidárias; 

XIV - apoiar a incubação de empreendimentos da Economia Solidária; 

XV - criar Centros Públicos de Economia Solidária. 

A utilização de espaços, equipamentos e maquinários públicos prevista no 

artigo anterior, encontrar-se-á sujeita às regras de uso previstas nos termos 

da permissão de uso, que conterá as obrigações dos permissionários. 
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Parágrafo Único. As permissões/concessões de uso devem assegurar sua 

duração pelo prazo de uso necessário e adequado ao projeto do 

empreendimento, que será verificado a cada caso concreto. 

Para que um empreendimento possa ser caracterizado como integrante da 

Política de Economia Solidária, será necessário atender à configuração dos 

seguintes requisitos: 

I - a produção e a comercialização coletivas; 

II - as condições de trabalho salutares e seguras; 

III - a proteção ao meio ambiente e ao ecossistema - agroecologia como base da 

preservação e da valorização dos nutrientes que há no solo; 

IV - a não utilização de mão-de-obra infantil; 

V - a transparência na gestão dos recursos e a justa distribuição dos resultados; 

VI - a participação dos integrantes na formação do capital social do 

empreendimento, assim como nas deliberações, conforme artigo 8º; 

VII - igualdades de condições de trabalho e voto, independentemente de etnia, 

identidade sexual ou quaisquer outras formas de discriminação. 

Serão considerados como Empreendimentos de Economia Solidária as empresas 

de autogestão, as cooperativas, as associações, os pequenos produtores rurais e 

urbanos organizados coletivamente, os grupos de produção 

e outros que atuem por meio de organizações e articulações locais, estaduais e 

nacionais, desde que se enquadrem no artigo anterior. 

§ 1º Os empreendimentos de Economia Solidária trabalharão prioritariamente 

em rede, abrangendo a cadeia produtiva, desde a produção de insumos até a 

comercialização final dos produtos, integrando os grupos de consumidores, de 

produtores e de prestadores de serviços, para a prática do consumo solidário, 

com o reinvestimento na própria rede. 

§ 2º Serão consideradas como empresas de autogestão, para os efeitos desta Lei, 

os grupos de até 20 (vinte) participantes sob a forma de sociedade cooperativa 

ou associação civil, atendidos os seguintes requisitos: 

Para que um Empreendimento de Economia Solidária possa vir a usufruir dos 

benefícios instituídos por esta Lei, deverá atender aos seguintes critérios: 

I - inscrição e certificação pelo Conselho Municipal de Economia Solidária, 

instituído na forma desta Lei, mediante parecer da equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias após a visita; 

II - o certificado de que trata o inciso anterior, permitirá a gratuidade de todos 

os atos necessários à legalização formalização e manutenção dos 

Empreendimentos, junto aos órgãos municipais competentes; 

III - apresentar se já em funcionamento, relatório que contenha a descrição do 

processo de produção adotado, a natureza e a capacidade de distribuição e 

comercialização do produto e outras informações consideradas necessárias; 

IV - apresentar se em processo de constituição projeto de trabalho que contenha 

o detalhamento da atividade a ser desenvolvida e dos recursos de que disponha; 
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V - apresentar declaração de que seus integrantes são domiciliados no 

município de Lages no Estado de Santa Catarina; 

VI - manter livro de ata ou registro em meio eletrônico, contendo o histórico de 

todas as deliberações tomadas e livro de Registro de presenças, inclusive para 

fins de registro previsto neste artigo; 

VII - ser uma organização coletiva de pessoas associadas pela finalidade de 

trabalho; 

VIII - adoção de livro-caixa e outros adotados pela contabilidade, sempre 

atualizado, de forma a evidenciar a realidade financeira e patrimonial; 

IX - inscrição regular no Cadastro Nacional de empreendimentos de Economia 

Solidária - CADSOL. 

§ 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR deverá ser 

anuente na emissão do Selo de Economia Solidária. 

§ 2º Membro da equipe técnica da Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca, 

deverá integrar equipe responsável pelo parecer técnico para a certificação de 

produtos agropecuários. 

Os empreendimentos que atendam ao disposto nesta Lei, ficam isentos de todos 

os tributos Municipais, sendo que a implementação das isenções respeitará os 

prazos legais do processo orçamentário do Município, considerando, inclusive 

as possibilidades da utilização do saldo do Fundo Municipal de Economia 

Solidária. 

Parágrafo Único. A isenção prevista no caput e no inciso II do artigo 9º, atingirá 

somente as empresas de autogestão, sem remuneração por atos de direção, com 

até 20 (vinte) participantes e cuja receita bruta individual de qualquer dos 

integrantes não superar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, 

efetivos ou estimados pela Fiscalização Tributária do Município de Lages. 

SEÇÃO III 

DOS AGENTES EXECUTORES. 

São considerados agentes executores da Política Municipal de Fomento 

à Economia Solidária: 

I - o Município, por meio de seus órgãos e entidades; 

II - as universidades, faculdades, centros de formação de profissionais e 

educação e instituições de pesquisa; 

III - as organizações não governamentais (ONG), Organizações da Sociedade 

Civil 

de Interesse Público (OSCIP), e as Organizações Sociais (OS), desde que 

comprovem com documentação hábil e com as autorizações ministeriais para 

seu funcionamento; 

IV - os agentes financeiros que disponibilizem linhas de crédito para os 

empreendimentos regulados por esta Lei; 

V - as entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, que atuem segundo os 

objetivos desta Lei; 

VI - as entidades internacionais que trabalhem com o conceito de empresa de 

autogestão democrática e de economia solidária; 
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Parágrafo Único. Os agentes executores da Política Municipal de Fomento à 

Economia Solidária serão incentivados a integrar ações e a adotar estratégias, 

metodologias e instrumentos comuns de apoio aos empreendimentos na forma 

desta Lei. 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Fica criado o Conselho Municipal da Economia Solidária - CMES, de 

caráter deliberativo e consultivo, composto por quinze entidades - cinco do 

Governo Municipal, cinco de Empreendimentos de Economia Solidária e cinco 

de Entidades de Apoio, conforme abaixo especificado: 

I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Renda; 

II - Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca; 

III - Secretaria Municipal da Educação; 

IV - Secretaria Municipal da Assistência Social; 

V - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos; 

VI - 05 (cinco) representantes de empreendimentos da Economia Solidária; 

VII - 05 (cinco) representantes de entidades de apoio. 

§ 1º Cada entidade indicará um titular e seu respectivo suplente. 

§ 2º Os membros do Conselho serão nomeados por ato do Prefeito do Município 

para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período, 

observado o parágrafo 4º deste artigo. 

§ 3º O CMES será presidido por um de seus membros, de forma alternada entre 

representantes do governo municipal, entidade de apoio e empreendimentos, 

eleito para mandato de dois anos. 

§ 4º A indicação das entidades que integrarão o CMES deverá ser aprovado em 

fórum de Economia Solidária específico de cada segmento – empreendimentos 

de Economia Solidária, Entidade de apoio - respeitando o princípio da 

publicidade e da transparência, devendo sua convocação ser realizada no 

instrumento oficial de divulgação do Município. 

§ 5º Os Empreendimentos de Economia Solidária indicados para compor o 

CMES, constante do inciso VI deste artigo, terão o prazo de até um ano, 

contado da publicação, para regularizar sua situação na forma desta Lei. 

§ 6º As entidades de apoio que comporão o CMES devem ser sem fins 

lucrativos. 

Compete ao Conselho Municipal de Economia Solidária: 

I - aprovar a Política Municipal de Fomento à Economia Solidária; 

II - definir os critérios para a seleção dos programas e projetos a serem 

financiados com recursos do Fundo Municipal de Economia Solidária; 

III - definir as regras para o enquadramento nos critérios de Empreendimento de 

Economia Solidária e fornecimento do Selo de Economia Solidária; 

IV - fiscalizar, acompanhar, monitorar e avaliar a gestão dos recursos, os 

ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos financiados do Fundo 

Municipal de Economia Solidária; 
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V - acompanhar, monitorar e avaliar os programas de fomento aos 

empreendimentos de Economia Solidária desenvolvidos pelos órgãos e 

entidades públicos do Município; 

VI - definir mecanismos para facilitar o acesso dos empreendimentos de 

Economia Solidária aos serviços públicos municipais; 

VII - buscar garantias institucionais para que os empreendimentos de Economia 

Solidária possam participar das licitações públicas; 

VIII - propor mecanismos de estabelecimento de incentivos fiscais para os 

empreendimentos de Economia Solidária; 

IX - desenvolver mecanismos e formas de facilitar acesso dos empreendimentos 

de Economia Solidária a recursos públicos; 

X - propor alterações na legislação municipal relativa à Economia Solidária; 

XI - elaborar seu regimento interno; 

XII - inscrever e certificar empreendimentos da Economia Solidária; 

XIII - buscar por todos os meios legais o alcance dos objetivos desta Lei; 

XIV - fazer o registro dos empreendimentos previsto no art. 9º, inciso I; 

XV - excluir do benefício desta lei, empreendimentos que a desrespeitar; 

XVI - aprovar e fazer cumprir Regimento de Funcionamento dos Centros 

Públicos 

de Economia Solidária, conforme art. 5º inciso XVI, desta Lei; 

XVII - indicar, aprovar, reprovar e afastar entidades sem fins lucrativos que 

administrem os centros públicos de Economia Solidária. 

O Conselho Municipal poderá receber apoio estrutural e técnico de Secretarias 

Executivas de Conselhos congêneres. 

A função de Conselheiro é considerada serviço público relevante e, não será 

remunerada, sendo seu exercício prioritário e justificadas as ausências à 

quaisquer outros serviços, quando determinado seu comparecimento às sessões 

do Conselho, ou participação em diligências autorizadas por este. 

CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Fica criado o Fundo Municipal de Economia Solidária (FMES) que se destinará 

a apoiar, subsidiar, avalizar operação de crédito, qualificar, organizar, 

instrumentalizar e orientar os empreendimentos de Economia Solidária. 

§ 1º O Fundo Municipal de Economia Solidária será vinculado à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Trabalho e Renda. 

§ 2º O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Trabalho e Renda, 

será o responsável pela gestão do Fundo Municipal de Economia Solidária. 

§ 3º A fiscalização da regular utilização dos recursos do Fundo Municipal de 

Economia Solidária será realizado quadrimestralmente pelo Conselho 

Municipal de Economia Solidária e, demais órgãos competentes que se fizerem 

necessários. 

§ 4º O Conselho Municipal de Economia Solidária deverá aprovar a 

destinação/utilização dos recursos do FMES. 
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O Fundo Municipal de Economia Solidária será formado por recursos captados 

nas seguintes fontes e modalidades: 

I - recursos do orçamento e de créditos adicionais do Tesouro do Município; 

II - recursos de convênios com a União, Estados e seus entes; 

III - recursos de convênios com empresas públicas e privadas nacionais e 

internacionais; 

IV - recursos de convênios com organizações não governamentais (ONG) e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e as 

Organizações Sociais (OS); 

V - recursos oriundos de incentivos fiscais estabelecido por lei; 

VI - recursos de fundos oficiais repassados pelo Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - FAT; 

VII - recursos de agências internacionais de desenvolvimento; 

VIII - recursos provenientes de doações e patrocínios de pessoas físicas e 

jurídicas. 

O Poder Público poderá firmar convênio, contrato ou outra forma de ajuste 

administrativo admitida em lei com os Estados, a União, governos estrangeiros 

e entidades públicas e privadas para a consecução dos objetivos desta Lei. 

CAPÍTULO IV 

DO SELO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Fica instituído o Selo de Economia Solidária, para identificação, pelos 

consumidores, do caráter solidário e ecológico dos insumos, da produção, da 

industrialização, do transporte e da comercialização dos produtos. 

§ 1º A validade do Selo de Economia Solidária será de no máximo 02 (dois) 

anos, podendo ser renovado por iguais períodos sucessivos, sempre precedido 

de fiscalização que comprove que a Instituição cumpre os requisitos desta Lei. 

§ 2º O CMES definirá a forma e formato do selo e será regulamentado por 

Decreto do Poder Executivo. 

O CMES constituirá um Comitê Certificador do Selo de Economia Solidária, 

constituído por 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros suplentes, 

sendo: 

I - 01 (um) membro titular e respectivo suplente - representando os 

empreendimentos; 

II - 01 (um) membro titular e respectivo suplente - representando o Governo 

Municipal; e 

III - 01 (um) membro titular e respectivo suplente representando as entidades de 

apoio. 

§ 1º O Comitê Certificador poderá pedir laudos e pareceres, a quem competir, 

para fundamentar sua decisão. 

§ 2º A concessão da certificação com o Selo de Economia Solidária deverá ser 

aprovada pelo Conselho Municipal de Economia Solidária 

Compete ao Comitê Certificador: 

I - emitir, conceder e controlar o Selo de Economia Solidária; 
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II - credenciar entidades locais de inspeção para acompanhamento dos 

empreendimentos de Economia Solidária; 

III - elaborar um manual de procedimentos para certificação participativa, a ser 

adotado pelas entidades locais de inspeção, para orientação aos 

empreendimentos de Economia Solidária e verificação do cumprimento desta 

Lei para a obtenção do Selo de Economia Solidária; 

IV - orientar ao CMES o cancelamento da certificação, em caso de 

descumprimento dos requisitos desta Lei; 

V - gerenciar banco de dados cadastrais de empreendimentos certificados; 

VI - constituir uma equipe técnica para avaliação dos pedidos de 

credenciamento, mediante análise de documentos e inspeção local, se 

necessário; 

§ 1º A participação efetiva no CMES e no Comitê Certificador não será 

remunerada, sendo considerada função pública relevante, cabendo ao Município 

arcar com transporte e alimentação de seus integrantes, quando julgar 

conveniente e necessário. 

§ 2º O CMES elaborará seu regimento e o regulamento do Comitê Certificador 

no prazo de cento e vinte dias após sua posse. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Lages, 11 de dezembro de 2014. 

Antônio Arcanjo Duarte 

Prefeito 



214 

 

ANEXO F: DECRETO Nº14.934, DE 05 DE MAIO DE 2015 

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O 

CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da 

competência privativa que lhe confere o art. 94, da Lei Orgânica do Município e 

de acordo 

com o artigo 12 da Lei nº 4075 de 11.12.2014, DECRETA: 

Art. 1º Ficam nomeados, os 15 (quinze) membros abaixo, para compor o 

Conselho Municipal de Economia Solidária - CMES, com mandato de 02 (dois) 

anos, conforme segue: 

I - 05 (CINCO) REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL: 

a) Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda 

Titular: Juliano Batalha Chiodelli 

Suplente: Adrian Silva Antunes 

b) Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca 

Titular: Moisés Savian 

Suplente: Guilherme Moura 

c) Secretaria Municipal da Educação 

Titular: Adriana Xavier Medeiros 

Suplente: Maria Aparecida Albuquerque 

d) Secretaria Municipal da Assistência Social 

Titular: Luiz Gonzaga Azzi 

Suplente: Lauriane Barbosa Ramos 

e) Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos 

Titular: Sérgio Augusto Lisboa da Costa 

Suplente: Sandra Rita dos Santos 

II - 05 (CINCO) REPRESENTANTES DOS EMPREENDIMENTOS DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA: 

a) EES - Saíram Marias 

Titular: Sebastião Aldori S. de Oliveira 

Suplente: Juscelina Machado da Silva 

b) EES - Art`Mulher 

Titular: Iradi Ribeiro 

Suplente: Silvana Aparecida Vingla Correia 

c) EES - Artesanato Afro Abayomi 

Titular: Maria Odete da Costa 

Suplente: Maria Elizabete Rodrigues da Costa 

d) EES - Retalhe 

1/2 
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Suplente: Terezinha Glória da Silva 

e) EES - Agricultura Familiar 

Titular: Roseli Vomboemmel Morais Branco 

Suplente: Maria Margarida Machado da Silva 

III - 05 (CINCO) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE APOIO: 

a) Cáritas Diocesana de Lages 

Titular: Maria Aparecida da Fonseca 

Suplente: Iara Galvani 

b) Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC/ITCP 

Titular: Josilaine Antunes Pereira 

Suplente: Juliano Branco de Moura 

c) Centro de Defesa dos Direitos Humanos Irmã Jandira Berttoni 

Titular: Irdes Lucia Guadagnim 

Suplente: Paulo Roberto Coelho de Oliveira 

d) Matakiterani Associação Cultural 

Titular: Daniela Carneiro Máximo de Oliveira 

Suplente: Erlete Terezinha Araújo Cansian 

e) Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC 

Titular: Rita de Cassia Timmermann Branco 

Suplente: Fernando Domingos Zinger 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Economia Solidária - CMES será 

presidido por um de seus membros, de forma alternada entre representantes do 

governo municipal, entidade de apoio e empreendimentos, conforme o disposto 

no § 3º do artigo 12 da Lei supra mencionada. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Lages, 05 de maio de 2015. 

Antonio Arcanjo Duarte 

Prefeito em exercício 

2/2 
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ANEXO G: “INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SÃO JOAQUIM E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI, Prefeito Municipal de São Joaquim/SC, 

no uso das ações que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber 

a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores 

“APROVOU” e eu sanciono e promulgo a seguinte 

CAPITULO I 

DAS DEFINIÇÕES E FUNDAMENTOS 

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos de São 

Joaquim, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos económicos aplicáveis. 

§ Iº - Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração 

de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada 

ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

§ 2o - Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por 

legislação específica. 13.306/09, dentre outras pertinentes; e os constantes nas 

Leis Federal n° 12.305 de 02 de agosto de 2010; 11.445 de 05 de janeiro de 

2007; 9.974 de 06 de junho de 2000 e 9.966 de 28 de abril de 2000, 6.938 de 31 

de agosto de 1981, pertinentes aos municípios. 

Art. 2º - A Política Municipal de Resíduos Sólidos de São Joaquim reúne o 

conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 

adotados pelo Executivo Municipal, em regime de cooperação com outros 

Municípios da Região Serrana através do Consórcio Intermunicipal Serra 

Catarinense, com o Estado e a União, ou iniciativa privada e organizações 

sociais, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. 

Art. 3º - A Política Municipal de Resíduos Sólidos integra-se com a Política 

Municipal de Saneamento Básico e articula-se a Política Nacional de 

Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos através das Leis 11.445/2007 e 

12.305/2010 respectivamente, seus regulamentos e com a Lei n° 11.107/2005. 

Parágrafo Único - As competências administrativas sobre resíduos sólidos são 

aquelas definidas pelo artigo 23, VI e VII, da Constituição Federal de 1988, da 

Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município de São Joaquim. 

CAPITULO II 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Art. 4º - São princípios da Política Municipal de Resíduos Sólidos de São 

Joaquim: 

I - a prevenção, precaução e educação; 
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II - o poluidor-pagador e protetor recebedor; 

II I- a visão sistémica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 

variáveis, ambiental, social, cultural, económica, tecnológica e de saúde 

pública; 

IV - o desenvolvimento sustentável; 

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades 

humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do 

consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade 

de sustentação estimada do planeta; 

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor 

empresarial e demais segmentos da sociedade; 

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem económico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania; 

IX - o respeito às diversidades local e regional; 

X - o direito da sociedade à informação, participação e ao controle social; 

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Art. 5º - São objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos de São 

Joaquim: 

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens 

e serviços; 

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais; 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII - articulação entre as demais esferas do poder público, e com o setor 

empresarial e a sociedade civil organizada, com vistas à cooperação técnica e 

financeira para a gestão integrada de resíduos 

sólidos; 

IX - capacitação técnica sistemática e continuada na área de resíduos sólidos; 

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com 

adoção de mecanismos gerenciais e económicos que assegurem a recuperação 

dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 

sustentabilidade operacional e financeira; observada a Lei n° 11.445/2007. 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a) produtos reciclados e recicláveis; 
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b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 

consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

c) prestação de serviços por associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis. 

XII - integração e valorização profissional dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XIII - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 

reaproveitamento dos resíduos sólidos; 

XIV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável; 

XV - promover a informação e educação ambiental junto à sociedade em geral 

por meio de campanhas de conscientização e aprendizado, objetivando o seu 

compromisso e responsabilidade na preservação 

ambiental e sustentabilidade. 

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Art. 6° - São instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos, entre 

outros: 

I - o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

II - o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento; 

III - o Fundo Municipal e Intermunicipal de Saneamento Básico e Meio 

Ambiente; 

IV - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

V - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 

relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos; 

VI- o incentivo à criação, fortalecimento e ao desenvolvimento de cooperativas 

ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis; 

VII - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

VIII - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 

tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, 

tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; 

IX - a pesquisa científica e tecnológica; * 

X - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

XI - o Sistema Intermunicipal de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos (GEORES) e o 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), 

XII - os contratos de programa consorciais; 

XIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; 
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XIV - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação 

entre os municípios da região, com vistas à elevação das escalas de 

aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. 

XV - Os Comités de Bacias Hidrográficas. 

Art. 7º. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO 

CONTROLE E MONITORAMENTO 

Art. 8º - Incumbe ao Município à gestão integrada dos resíduos sólidos gerados 

no seu território, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos 

órgãos federal e estadual, do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

(SUASA). 

Art. 9º - Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta 

Lei e em seu regulamento, incumbe aos órgãos da Administração Pública 

Municipal: 

I - promover a integração dos Órgãos, do planejamento e da execução das 

funções públicas de interesse comuns relacionadas à gestão dos resíduos 

sólidos; 

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento 

ambiental pelo órgão do SISNAMA ou outro que atuar com competência 

delegada ou própria. 

III - apoiar e priorizar as iniciativas de soluções consorciadas ou 

compartilhadas entre os municípios da região. 

Art. 1 0 - 0 Poder Público municipal organizará e manterá, de forma conjunta e 

integrada com a União e o Estado, o Sistema Municipal de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos (GEORES), articulado com os sistemas estadual e 

federal. 

Art. 11 - Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a mesma 

classificação do disposto no artigo 13 da Lei Federal n° 12.305/2010, também 

conhecida como Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Art. 1 2 - 0 Poder Público é responsável pelo serviço de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, no que se refere ao conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.' 
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Art. 13 - Os órgãos públicos da administração municipal, estadual e federal, e 

demais estabelecimentos públicos de geração de resíduos sólidos especiais 

deverão implantar ou exigir, em cada uma de suas instalações e, principalmente, 

nos locais destinados à realização de médios e grandes eventos públicos e ou 

privados procedimentos de coleta seletiva dos resíduos de características 

domiciliares gerados em suas atividades, observando dispositivos legais 

vigentes, destinando os resíduos secos recicláveis às cooperativas e associações 

de catadores locais. 

§ Io - Os órgãos públicos e demais estabelecimentos referidos no caput deste 

artigo deverão 

indicar, do seu quadro efetivo, em cada uma de suas instalações, funcionário 

responsável pela eficiência do procedimento de coleta seletiva. 

§ 2o - Os materiais recicláveis segregados e coletados serão destinados 

exclusivamente às Cooperativas ou Associações de Catadores existentes no 

Município de São Joaquim, mediante 

comprovação atestada pela receptora. 

Art. 14 - Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido no sistema 

de coleta seletiva, no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos ou quando instituído sistema de 

logística reversa, a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os 

resíduos sólidos gerados e a disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 

Praca Joao Ribeiro, 01 - Centro - CEP 88600-000 - Sao Joaquim - Santa 

Catarina 
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Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito 

Art. 15 - A existência do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos não desobriga os geradores de resíduos sólidos a apresentarem 

anualmente seus respectivos planos de gerenciamento de resíduos devidamente 

implementados e licenciados pelo órgão competente. 

Art. 16 - Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos: 

agroindustriais e de resíduos de serviços de saúde; 

II - os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 

natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal; 

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do município, do estado e do SISNAMA; 

IV - os responsáveis pelos terminais e pelos resíduos sólidos de serviços de 

transportes e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos 
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órgãos do município, do estado e do SISNAMA e, se couber do SNVS, as 

empresas de transporte; 

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do município, do estado e do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA. 

Art. 1 7 - 0 plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte 

conteúdo mínimo: 

I - descrição do empreendimento ou atividade; 

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a 

origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos 

ambientais a eles relacionados; 

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do estado, do SISNAMA, 

do SNVS e do SUASA e do plano intermunicipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos: 

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos 

sólidos; 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 

gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; 

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 

geradores; 

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes; 

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos 

sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do município, do 

estado e do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, à reutilização e reciclagem; 

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, na forma do art. 26; 

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos; 

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da 

respectiva licença de operação a cargo do órgão ambiental. 

§ Io - O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no 

plano intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, sem prejuízo das 

normas estabelecidas pelos órgãos do Município, do Estado e do SISNAMA, do 

SNVS e do SUASA. 

§ 2o - Serão estabelecidos em regulamento: 

I - os geradores de resíduos sólidos dos serviços públicos de saneamento básico, 

de resíduos industriais, 

Praca Joao Ribeiro, 01 - Centro - CEP 88600-000 Sao Joaquim - Santa Catarina 
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I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3o da Lei 

Complementar n° 123/2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não 

gerem resíduos perigosos. 

Art. 18. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento 

de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas 

incluindo o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 

será designado responsável técnico devidamente habilitado. 

Art. 19. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão 

licenciador do SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre 

a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade. 

Parágrafo Único - Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de 

outras exigências cabíveis por parte das autoridades, será implementado sistema 

declaratório com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento. 

Art. 20. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo 

órgão competente. 

Parágrafo Único - Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a 

licenciamento ambiental, a aprovação do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos cabe ao Conselho Municipal de Meio Ambiente ou Conselho Municipal 

de Saneamento Ambiental.  

Art. 21. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis 

pela efetividade das ações voltadas para assegurar a obsfervância da Política 

Municipal de Resíduos Sólidos e das 

diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento. 

Art. 22. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta 

desses serviços, observados o respectivo 

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a Lei n° 

11.445/2007, bem como as disposições desta Lei. 

Art. 23. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 16 são responsáveis 

pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente. 

Parágrafo Único - A contratação de serviços de coleta, armazenamento, 

transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de 

disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas da 

responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 

inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 
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Art. 24. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua 

responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta 

ou a devolução, conforme o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e/ou o sistema de coleta seletiva implantado no Município.  

Art. 25 - Cabe ao Poder Público Municipal atuar, sob pena de omissão, 

subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome 

conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública, 

relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo Único - Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder 

público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput. 

CAPÍTULO VI 

DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

Art. 26 - E instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 

abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, consoante às atribuições e procedimentos previstos 

nesta lei. 

Parágrafo Unico - A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos tem por objetivo: 

I - compatibilizar interesses entre os agentes económicos e sociais e os 

processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, 

desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 

cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; 

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a 

poluição e os danos ambientais; 

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio 

ambiente e de maior sustentabilidade; 

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 

produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis; 

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e 

sustentabilidade; 

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

Art. 27 - Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada 

e seus objetivos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange: 

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado 

de produtos: 

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou 

a outra forma de destinação ambientalmente adequada; 

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível; 
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II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar 

os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos; 

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim 

como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de 

produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 29; 

IV - compromisso de participar das ações previstas no plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no 

sistema de logística reversa. 

Art. 28 - As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 

reutilização ou a reciclagem. 

§ I o - Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam: 

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e 

à comercialização do produto; 

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e 

compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm; 

III - recicladas, se a reutilização não for possível. 

§ 2o - O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem 

técnica ou económica, não seja viável a aplicação do disposto no caput. 

§ 3o - É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que: 

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de 

embalagens; 

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de 

embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio. 

Art. 29 - São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei estadual e nacional ou 

regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e 

do SUASA, ou em normas técnicas vigentes; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de led, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

VII - outros que venham a ser indicados por legislação federal ou estadual. 

§ 1º - Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos 

de compromissos firmados entre o poder público e o setor empresarial, os 

sistemas previstos no caput serão estendidos a 
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produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos 

demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a 

extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

§ 2º - A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § Io considerará 

a viabilidade técnica e económica da logística reversa, bem como o grau e a 

extensão do impacto à saúde pública e ao 

meio ambiente dos resíduos gerados. 

§ 3º Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, ou em acordos 

setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 

empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e 

embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § Io tomar todas as 

medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 

sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste 

artigo, podendo, entre outras medidas: 

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 

II - disponibilizar Locais de Entrega Voluntária - LEV’s de resíduos 

reutilizáveis e recicláveis; 

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § Io. 

§ 4º - Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos 

comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem 

os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de 

logística reversa, na forma do § Io. 

§ 5º - Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou 

devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o. 

§ 6º - Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente 

adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito 

encaminhado para a disposição final 

ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do 

SISNAMA, do Município, do estado, e pelo plano intermunicipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos. 

§ 7º - Se os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o 

setor empresarial, encarregar-se de 

atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que 

se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, 

na forma previamente acordada entre as partes. 

§ 8º - Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de 

logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal 

competente, e a outras autoridades, informações 
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completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. 

Art. 30 - Conforme estabelecido no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos e no regulamento desta lei, para implementação do sistema 

de coleta seletiva, é dever dos consumidores: 

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 

gerados; 

II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

para coleta ou devolução. 

Parágrafo Único - O poder público municipal poderá instituir incentivos 

económicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva 

referido no caput. 

Art. 31 - No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos, em todo o território municipal, observar o disposto no plano 

intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos; 

II - estabelecer sistema de coleta seletiva; 

III - articular com os agentes económicos e sociais medidas para viabilizar o 

retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de 

compromisso na forma do § 7o do art. 29, mediante a devida remuneração pelo 

setor empresarial; 

V - implantar sistema de compostagem e/ou biodigestão para resíduos sólidos 

orgânicos e articular com os agentes económicos e sociais formas de utilização 

do composto produzido; 

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos. 

§ 1º - Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput. o titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos será 

responsável pela operacionalização ou 

contratará cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, 

quando existentes. 

§ 2º - A contratação prevista no § Io é dispensável de licitação, nos termos do 

inciso XXVII do 

art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 32 - A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que 

gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou 

licenciados pelas autoridades competentes se 
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o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e económica, além de 

condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses 

resíduos. 

Art. 33 - As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer 

fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Municipal, 

Estadual e Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. 

≫y 

§ 1° - O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão competente do 

SISNAMA e de forma conjunta pelas autoridades estadual e municipal. 

§ 2o - Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam 

contar com responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de 

seu próprio quadro de funcionários 

ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados 

no cadastro. 

§ 3o - O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico 

Nacional de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, estadual e municipal 

quando houver, e do Sistema de Informações previsto no art. 10 desta Lei. 

Art. 34 - As pessoas jurídicas referidas no art. 33 são obrigadas a elaborar Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Perigosos e submetê-lo ao órgão competente, 

observado o conteúdo mínimo estabelecido no art. 17 e demais exigências 

previstas em regulamento ou em normas técnicas. 

§ 1º - 0 Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos a que se refere o caput 

poderá estar inserido no Plano de Gerenciamento de Resíduos a que se refere o 

art. 16. 

§ 2o - Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 33: 

I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos 

relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput; 

II - informar anualmente ao órgão ambiental e, se couber, do SNVS, sobre a 

quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua 

responsabilidade; 

III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos 

resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento; 

IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de 

acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos. 

§ 3o - Sempre que solicitado pelos órgãos competentes ligados ao meio 

ambiente ou a vigilância sanitária, será assegurado acesso para inspeção das 

instalações e dos procedimentos relacionados à 

implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos 

perigosos. 

Art. 35 - No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que 

operem com resíduos perigosos, realizado pelo órgão do SISNAMA, ou outro 

que atuar com competência delegada 
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ou própria, poderá ser exigido a contratação de seguro de responsabilidade civil 

por danos causados ao meio ambiente, ou à saúde pública. 

Parágrafo Único - O disposto no caput considerará o porte da empresa, 

conforme regulamento. 

Art. 36 - Sem prejuízo das iniciativas do governo estadual e federal, o poder 

público municipal, deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados 

para promover a descontaminação de áreas órfãs. 

Parágrafo Único - Se, após descontaminação de sítio órfã realizada com 

recursos públicos de qualquer esfera, forem identificados os responsáveis pela 

contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder 

público correspondente. 

Art. 37 - 0 poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de 

financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de: 

1 - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; 

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à 

qualidade ambiental em seu ciclo de vida; 

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos e veículos 

para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter 

consorciado; 

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; 

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfas; 

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis 

aos resíduos sólidos; 

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados 

para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos. 

Art. 38 - No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a 

atender diretrizes desta Lei, as instituições oficiais de crédito podem estabelecer 

critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos, observados as 

normas estabelecidas pelo Sistema Financeiro Nacional para investimentos 

produtivos. 

Art. 39 - O Município, no âmbito de suas competências, poderá instituir normas 

com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, 

respeitadas as limitações da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal), a: 

I - indústrias, pessoas jurídicas e entidades dedicadas à reutilização, ao 

tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no seu território; 

II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 

prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 

de baixa renda; 

III - Pessoas jurídicas, dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela 

relacionadas. 
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Art. 40 - Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei n° 

11.107/2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de 

serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção 

dos incentivos. 

Art. 41 - 0 atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em 

consonância com a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do Plano Plurianual, as metas e 

as prioridades fixadas pela lei de Diretrizes Orçamentárias e no limite das 

disponibilidades propiciadas pela lei Orçamentária Anual. 

CAPÍTULO VII 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 

Art. 42 - A titularidade do serviço público de coleta seletiva de resíduos secos 

recicláveis é do poder público municipal, que poderá ser operacionalizado de 

forma direta ou indireta, devendo os resíduos secos recicláveis ser 

encaminhados, exclusivamente, aos Galpões de Triagem e administrados por ele 

ou pelos segmentos organizados de catadores para triagem, classificação, 

beneficiamento e comercialização, considerando os seguintes princípios: 

I - priorização das ações geradoras de ocupação e renda; 

II - compromisso com ações de educação ambiental dos munícipes perante os 

resíduos que geram; 

UI - incentivo à solidariedade dos munícipes e suas instituições sociais com a 

ação de cooperativas ou associações de coleta seletiva; 

IV - reconhecimento das cooperativas e associações autogestionárias como 

agentes ambientais da limpeza urbana; 

V - desenvolvimento de ações de inclusão e apoio social para a população 

menos favorecida que possa ser integrada ao programa, constituindo a cadeia 

produtiva da reciclagem. 

Parágrafo Único - Os geradores de resíduos domiciliares ou assemelhados são 

os responsáveis pelos resíduos de suas atividades e pelo atendimento das 

diretrizes do serviço público de coleta seletiva de resíduos secos recicláveis. 

Art. 43. A triagem, classificação, beneficiamento e comercialização dos 

resíduos recicláveis coletados pelo serviço público de coleta seletiva serão 

prestados por ele ou pelas cooperativas e associações autogestionárias de 

catadores, quando existentes, nos Galpões de Triagem. 

§ 1º - As cooperativas ou associações de catadores contribuirão com o serviço 

público de coleta seletiva em programas específicos de educação ambiental 

voltados aos munícipes atendidos, podendo 

ser contratadas para tanto. 

§ 2º - As cooperativas ou associações de catadores utilizarão os galpões de 

triagem implantados pela administração municipal para a operacionalização dos 

serviços de triagem, classificação, prensagem/beneficiamento e comercialização 

do resíduo seco reciclável oriundo da coleta pública seletiva em quaisquer de 

suas modalidades. 
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Art. 44 - E de responsabilidade da administração municipal a implantação e 

manutenção da rede de Pontos de entrega Voluntária - PEV’s e Locais de 

Entrega Voluntária - LEV,’s, para coleta solidária e galpões de triagem, em 

número e localização adequados ao atendimento no município, considerando o 

estabelecido nas metas do PIGIRS e/ou Plano de Coleta Seletiva. 

§ 1º - A rede de pontos de entrega de pequenos volumes e Galpões de Triagem 

necessários ao serviço de coleta seletiva deverão obedecer à legislação 

ambiental, a de uso, ocupação e urbanização do 

solo, além das normas e recomendações técnicas pertinentes, podendo ser 

estabelecida pela administração municipal em áreas e instalações: 

I - públicas; 

II - cedidas por outros entes públicos ou por particulares; 

III - locadas entre os imóveis disponíveis no município. 

§ 2º - A administração municipal, de forma direta ou indireta, poderá ceder o 

uso dos Galpões de Triagem, equipamentos e veículos para as cooperativas ou 

associações de catadores a fim de cumprirem 

suas atividades definidas em instrumento legal próprio. 

§ 3º - A administração municipal, de forma direta ou indireta, fornecerá às 

cooperativas ou associações de catadores materiais (panfletos, sacos plásticos, 

uniformes, entre outros) para o 

desenvolvimento contínuo dos programas de educação ambiental dirigidos aos 

munícipes. 

§ 4º - A administração municipal estabelecerá os mecanismos de controle e 

monitoramento das atividades remuneradas de educação ambiental 

desenvolvidas pelas cooperativas ou associações de catadores. 

Art. 45 - Cabe à administração municipal a implantação do serviço público de 

coleta seletiva nas modalidades de entrega voluntária e porta a porta, atendendo 

as metas estabelecidas no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos - PIGIRS. 

Art. 46 - É responsabilidade da administração municipal o desenvolvimento de 

ações inibidoras prática não admitida, como o armazenamento de resíduos em 

domicílios, com finalidade comercial, que causem qualquer tipo de poluição, 

prejuízo à saúde ambiental ou que propiciem a multiplicação de vetores ou 

outros animais nocivos à saúde humana. 

SEÇÃO I 

DO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA 

SELETIVA 

Art. 47 - 0 planejamento do serviço público de coleta seletiva será desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, visando o alcance 

das metas estabelecidas no PIGIRS, mediante o estabelecimento de objetivos e 

estratégias, com a participação das cooperativas e associações de catadores, 

quando existentes, considerando, dentre outros, os seguintes aspectos: 

I - necessário atendimento gradativo de todos os locais de entrega voluntária 

como os PEV’s e os LEV’s estabelecidos nas bacias de captação de resíduos, 
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bem como dos roteiros porta-a-porta na área atendida pela coleta regular no 

município; 

II - dimensionamento das metas de coleta e educação ambiental referenciadas 

nos setores censitários do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

nas áreas de abrangência das unidades de saúde, bem como nas micro áreas de 

atuação dos agentes de controle de endemias, agentes de fiscalização e 

regularização e agentes comunitários de saúde; 

III - envolvimento dos agentes de controle de endemias, agentes comunitários 

de saúde e outros agentes inseridos nas políticas municipais intersetoriais, no 

processo de planejamento, organização de grupos locais e implantação do 

serviço público de coleta seletiva do lixo seco reciclável. 

§ 1º - O planejamento do serviço definirá metas incrementais: 

I - para os contratos com as cooperativas ou associações de catadores, se for o 

caso; 

II - para a implantação de pontos de entrega voluntária ou galpões de triagem; 

III - para a implantação de Locais de Entrega Voluntária - LEV’s; 

§ 2º - O planejamento do serviço definirá, em função do avanço geográfico da 

implantação de coleta seletiva. 

§ 3º - O órgão municipal competente preparará os roteiros de coleta e as demais 

peças técnicas, de acordo com as metas estabelecidas. 

SEÇÃO II 

DOS ASPECTOS ECONÓMICOS E SOCIAIS 

Art. 48 - Os serviços de triagem, classificação, prensagem/beneficiamento e 

comercialização dos materiais recicláveis provenientes dos serviços públicos de 

coleta seletiva, em quaisquer de suas modalidades previstas nesta Lei, porta a 

porta ou aporte voluntário, poderão ser prestados por cooperativas ou 

associações de catadores, mediante contratos prevendo, entre outros, os 

seguintes aspectos: 

I - o controle contínuo dos serviços de coleta seletiva e dos resíduos 

comercializáveis, em obediência às metas traçadas no planejamento 

dos*serviços, devidamente remunerado; 

II - a previsão contratual do desenvolvimento, pelas cooperativas ou 

associações de catadores, de trabalhos de educação ambiental compatibilizados 

com as metas de coleta definidas no planejamento; 

III - a obrigatoriedade dos cooperados ou associados com a manutenção dos 

filhos em idade escolar, matriculados e frequentando o ensino regular e com a 

carteira de vacinação atualizada, de acordo com o calendário básico de vacinas; 

IV - a contratação com dispensa de licitação, nos termos das leis federais na Lei  

V - a obrigatoriedade da coleta pelo serviço público de coleta domiciliar 

convencional dos resíduos não comercializáveis pelas cooperativas e 

associações (rejeitos). 

Art. 49 - As ações das Cooperativas ou Associações de Catadores serão 

apoiadas pela administração pública municipal. 
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SEÇÃO III 

DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Art. 50 - O serviço público de coleta seletiva com suas instalações 

correspondentes será implantado e operado em conformidade com as normas e 

os regulamentos técnicos e ambientais vigentes. 

Parágrafo Único - Os operadores dos galpões de triagem deverão promover o 

manejo integrado de pragas por meio de empresas licenciadas junto à vigilância 

sanitária. 

CAPÍTULO VIII 

DA FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 51 - Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito da sua 

competência, o cumprimento das normas estabelecidas nesta lei e aplicação de 

sanções por eventual descumprimento. 

Art. 52 - No cumprimento das ações de fiscalização, os órgãos competentes do 

município devem: 

I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de resíduos 

secos recicláveis quanto às exigências desta lei; 

II - vistoriar os veículos cadastrados para o transporte e os equipamentos 

acondicionadores de resíduos; 

III - expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão; 

IV - enviar aos órgãos competentes, os autos que não tenham sido pagos, para 

fins de inscrição na dívida ativa. 

Art. 53 - Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, praticada 

a título de dolo ou culpa, que viole as disposições estabelecidas nesta Lei e nas 

normas dela decorrentes. 

Art. 54. Por transgressão do disposto nesta lei e das normas dela decorrentes, 

consideram-se infratores: 

I - o proprietário, o locatário ou aquele que estiver, a qualquer título, na posse 

do imóvel ou empreendimento; 

II - o condutor e o proprietário do veículo transportador; 

III - o representante legal da empresa transportadora; 

IV - o proprietário, o gestor, o operador ou responsável técnico pela instalação 

receptora de resíduos; 

Art. 55 - Considera-se reincidência o cometimento de nova infração dentre as 

tipificadas nesta lei, ou de normas dela decorrentes, dentro do prazo de doze 

meses após a data de aplicação de penalidade por infração anterior. 

Art. 56 - No caso em que os efeitos da infração tenham sido sanados pelo Poder 

Público, o infrator deverá ressarcir os custos dela decorrentes, em dinheiro ou 

através de outra forma, a critério da 

autoridade administrativa. 

SEÇÃOI 

DAS PENALIDADES 

Art. 5 7 - 0 infrator está sujeito à aplicação das seguintes penalidades: 

I - advertência; 
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II - multa; 

III - suspensão do exercício de atividade por até noventa dias; 

IV - interdição do exercício de atividade; 

V - cassação alvará de funcionamento; 

VI - perda de bens. 

Art. 58 - A pena de multa consiste no pagamento de valor pecuniário definido 

mediante orientação descrita no Anexo Único desta lei, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas previstas no art. 57 

§ Io - Será aplicada uma multa para cada infração, inclusive quando duas ou 

mais infrações 

tenham sido cometidas simultânea ou sucessivamente. 

§ 2o - No caso de reincidência, o vaior da multa será o dobro do valor previsto 

no Anexo Único desta lei. 

§ 3o - A quitação da multa, pelo infrator, não exime do cumprimento de outras 

obrigações legais nem o isenta da obrigação de reparar os danos causados ao 

meio ambiente ou a terceiros. 

§ 4° - Os valores das multas a serem aplicadas são os constantes do Anexo 

Único desta lei, em razão, porte do empreendimento, da gravidade da infração e 

de seu impacto no meio ambiente e na 

saúde humana, sendo seus valores corrigidos anualmente, tendo como 

referência o índice tradicionalmente utilizado pelo Município. 

Art. 59. A suspensão do exercício da atividade por até noventa dias será 

aplicada nas hipóteses de: 

I - obstaculização da ação fiscalizadora; 

II - não pagamento da pena de multa em até 90 (noventa) dias após a sua 

aplicação; 

III - resistência à apreensão de equipamentos e outros bens. 

o≫ 

§ 1º - A suspensão do exercício de atividade consiste do afastamento temporário 

do desempenho de atividades determinadas. 

§ 2º - A pena de suspensão do exercício de atividade poderá abranger todas as 

atividades que constituam o objeto empresarial do infrator. 

§ 3º - A suspensão do exercício de atividade será aplicada por um mínimo de 10 

(dez) dias, com exceção de quando aplicada com fundamento no inciso III do 

caput deste artigo, cujo prazo mínimo 

será de 30 (trinta) dias. 

Art. 60 - Se, antes do decurso de um ano da aplicação da penalidade prevista no 

art. 59, houver cometimento de infração ao disposto nesta lei, será aplicada a 

pena de cassação do alvará de funcionamento; caso não haja alvará de 

funcionamento, será aplicada a pena de interdição do exercício de atividade. 

§ 1º - A pena de cassação de alvará de funcionamento perdurará por no mínimo 

06 (seis) meses e incluirá a proibição de qualquer das pessoas físicas sócias da 

empresa infratora desempenhar 

atividade igual ou semelhante, diretamente ou por meio de outra empresa. 
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§ 2º - A pena de interdição de atividade perdurará por no mínimo 05 (cinco) 

anos e incluirá a proibição de qualquer das pessoas físicas sócias da empresa 

infratora desempenhar atividade igual ou 

semelhante, diretamente ou por meio de outra empresa. 

Art. 61 - A pena de perda de bens consiste na perda da posse e propriedade de 

bens antes apreendidos e poderá ser aplicada cumulativamente nas hipóteses de: 

I - cassação de alvará de funcionamento; 

II - interdição de atividades; 

III - desobediência à pena de interdição da atividade. 

SEÇÃO II 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 62 - A cada infração, ou conjunto de infrações cometidas simultânea ou 

sucessivamente, será emitido Auto de Infração, do qual constará: 

I - a descrição sucinta da infração cometida; 

II - o dispositivo legal ou regulamentar violado; 

III - a indicação de quem é o infrator e as penas a que estará sujeito; 

IV - as medidas preventivas eventualmente adotadas; 

V - o dia e a hora da autuação. 

Art. 63 - O infrator será notificado mediante a entrega de cópia do Auto de 

Infração e Multa para, querendo, exercer o seu direito de defesa em 05 (cinco) 

dias úteis. 

§ 1º - Considerar-se-á notificado o infrator mediante a assinatura ou rubrica de 

seu representante legal, ou de qualquer preposto seu presente no local da 

infração. 

§ 2º - No caso de recusa em lançar a assinatura ou rubrica, poderá o agente 

fiscalizador declarar tal recusa e identificar o notificado por meio da menção a 

seu documento de identidade; caso inviável a menção ao documento de 

identidade, deverá descrever o notificado e indicar duas testemunhas idóneas, 

que comprovem que o notificado teve acesso ao teor do Auto de Infração. 

§ 3º - No caso de erro ou equívoco na notificação, estes serão sanados por meio 

de publicação de extrato do Auto de Infração corrigido na imprensa oficial. 

Art. 64 - Decorrido o prazo de defesa, o Auto de Infração será enviado à 

autoridade superior, que poderá confirmá-lo e aplicar as penalidades nele 

previstas, ou rejeitá-lo, de forma fundamentada. 

SEÇÃO III 

DAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Art. 65 - Sempre que em face da presença da fiscalização a atividade 

infracional não cessar, ou houver fundado receio de que ela venha a ser 

retomada, serão adotadas as seguintes medidas preventivas: 

I - suspensão do exercício de atividade; 

II - apreensão de bens. 

§ 1º - As medidas preventivas poderão se adotadas separadamente ou em 

conjunto. 
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§ 2º - As medidas preventivas previstas neste artigo poderão ser adotadas 

também no caso de o infrator não cooperar com a ação fiscalizadora, 

especialmente impedindo o acesso a locais e documentos, inclusive os de 

identificação de pessoas físicas ou jurídicas. 

§ 3º - Os equipamentos apreendidos devem ser recolhidos ao local definido pelo 

órgão municipal competente; os documentos, especialmente os contábeis, 

ficarão na guarda da Administração ou em instituição bancária. 

§ 4º - Tendo sido sanada a irregularidade objeto de notificação, o infrator 

poderá requerer a liberação dos equipamentos ou documentos apreendidos 

desde que apurados e recolhidos os valores referentes aos custos de apreensão, 

remoção e guarda. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 66 - São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de 

resíduos sólidos ou rejeitos: 

I - lançamento em corpos hídricos e ecossistemas inter-relacionados; 

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração, 

observados os limites fixados em marco regulatórios; 

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados para essa finalidade; 

IV - outras formas vedadas pelo poder público. 

§ 1º - Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto 

pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelo órgão competente. 

§ 2º - Assegurada à devida impermeabilização, as bacias de decantação de 

resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelos 

órgãos competentes do Município, do Estado e do SISNAMA, não são 

consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput. 

Art. 67 - São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as 

seguintes atividades: 

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; 

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17; 

III - criação de animais domésticos; 

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes; 

V - outras atividades vedadas pelo poder público. 

Art. 68 - E proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem 

como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à 

saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, 

reuso, reutilização ou recuperação. 

Art. 69 - A inexistência do regulamento previsto no § 2o do art. 17, não obsta a 

atuação, nos termos desta Lei, das cooperativas ou outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Art. 70 - Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de 

culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou 

jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu 



236 

 

regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às 

sanções criminais previstas na Lei n° 9.605/98 e às sanções administrativas 

previstas no Decreto n° 6.514/08, além da responsabilidade civil disciplinada na 

Lei n° 6.938/81. 

Art. 71 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário. 

Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

São Joaquim, 16 de Dezembro de 2015. 

HUMBERTO LUIZ dRIGHENTI 

Prefeito Municipal. 

Praca Joao Ribeiro, 01 • Centro - CEP 88600 000 - Sao Joaquim - Santa 

Catarina 

Cx. Postal 11 - Fone/Fax (49) 3233-0411 - www.saojo aq uim.s c.gov .b r 

Prefeitura de Municipal de Sao Joaquim-SC 

CNPJ: 82.561.093/0001-98 

Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI “INSTITUI A POLÍTICA 

MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SÃO JOAQUIM E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

O presente Projeto de Lei tem como por objeto instituir a Política Municipal de 

Resíduos Sólidos de São Joaquim. 

A legislação Federal que trata da matéria impõe obrigações aos empresários, ao 

governo e aos cidadãos no gerenciamento dos resíduos sólidos. Referida 

legislação estabelece regras claras para proteger o meio ambiente e a saúde 

pública, dos problemas causados pelos resíduos, bem como punições para quem 

descumpri-la. 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes terão de investir 

para colocar no mercado artigos recicláveis e que gerem a menor quantidade 

possível de resíduos sólidos. 

Diante da edição da legislação federal em tela, competirá aos Municípios, 

dentre outras atribuições, a implantação da Política Municipal de Resíduos 

Sólidos. Em suma, o Projeto de Lei, define objetivos, instrumentos, princípios e 

diretrizes para a gestão integrada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e 

o controle da poluição, a proteção e a recuperação da qualidade do meio 

ambiente, a inclusão social e a promoção da saúde pública, assegurando o uso 

adequado dos recursos ambientais no Município de São Joaquim. 

Em face do exposto, sendo que temos para o momento, subscrevemo-nos, 

renovando elevados protestos de estima e distinta consideração, contando com a 

aprovação do presente Projeto. 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

São Joaquim, 16 de Dezembro de 2015. 

HUMBERTO LUIZ’ BRIGHENTI 

Prefeito Municipal. 
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ANEXO ÚNICO: REFERÊNCIA DISPOSTIVO LEGAL CONDUTA 

MULTA - RS 

I Art. 13 

Os órgãos públicos da administração municipal, estadual e federal, e demais 

estabelecimentos públicos que não implantarem em cada uma de suas 

instalações e, principalmente, nos locais destinados à realização de médios e 

grandes eventos públicos e ou privados, procedimentos de coleta seletiva dos 

resíduos de características domiciliares gerados em suas atividades, observando 

dispositivos legais vigentes, e destinarem os resíduos secos recicláveis às 

cooperativas e associações de catadores locais De 500,00 a 1.000,00 

II Art. 14 

Deixar o consumidor de acondicionar adequadamente e de forma diferenciada 

os resíduos sólidos gerados e de disponibilizar adequadamente os resíduos 

sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.  

50,00 a 500,00 (conforme §3o, art. 84, DecretoFederal n° 7.404/2010) III Art. 

16,1, II, “a”, “b”, III, IV e V Deixar de elaborar Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos.  

De 1.000,00 a5.000,00 

IV Art. 17 

Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos sem o conteúdo 

mínimo exigido. 

De 500,00 a 1.500,00 

V Art. 19 

Manter desatualizadas informações sobre a implementação e a 

operacionalização do Plano sob sua responsabilidade. 

De 500,00 a 1.000,00f 

VI Art. 27 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que 

deixarem de atender as responsabilidades previstas no dispositivo legal. 

De 500,00 a 1.000,00 

VII Art. 28 

Deixar de fabricar as embalagens com materiais que propiciem a reutilização ou 

a reciclagem. 

De 1.000,00 a 5.000,00 

VIII 

Art. 2 9 ,1, II, III, IV, V, VI, VII, § 1°, §2°, §3°, I, II, III, §4°, § 5o e §6° 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, que 

deixarem de estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de fornia independente do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

De 1.000,00 a 5.000,00 

Sessão: 

IX Art. 29, § 8º 
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Manter desatualizadas e indisponíveis ao órgão municipal competente e as 

outras autoridades informações completas sobre as ações sob suas 

responsabilidades. 

De 500,00 a 1.500,00 

XI Art. 33 

As pessoas jurídicas que operem com resíduos perigosos que deixarem de se 

cadastrar no Cadastro Municipal, Estadual e Nacional de operadores de resíduos 

perigosos. 

De 1.000,00 a 5.000,00 

XII Art. 34 

As pessoas jurídicas que operem com resíduos perigosos que deixarem de 

elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos e de submetê-lo ao 

órgão competente, observado o conteúdo mínimo exigido. 

De 1.000,00 a 5.000,00 

XIII Art. 44, § 1°, I, II e 

III 

Coleta em áreas e instalações públicas, cedidas por terceiros ou locadas entre os 

imóveis disponíveis no município sem autorização da administração pública e 

fora dos parâmetros legais. 

De 50,00 a 1.500,00 

XIV Art. 44, § 2o 

Proceder a coleta fora do ponto de entrega de pequenos volumes e galpões de 

triagem cedido pela administração pública municipal. 

De 50,00 a 1.500,00 

XVArt. 46 

Armazenar resíduos em domicílios com finalidade comercial que causem 

qualquer tipo de poluição, prejuízo à saúde ambiental ou que propiciem a 

multiplicação de vetores ou outros animais nocivos à saúde humana. 

De 50,00 a 500,00 

XVI Art. 50 

Deixar de proceder ao manejo de pragas dos galpões de triagem. 500,00 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

 

São Joaquim, 16 de Dezembro de 2015. 

HUMBERTO L' BRIGHENTI 

Prefeito Municipal. 


