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MENSAGEM 036/2022, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022  

  

  Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba/PA, Vereador 

Aluízio Monteiro Corrêa  

  Nobres Vereadores e Vereadoras,  

  Com os cordiais cumprimentos estamos submetendo à apreciação desta Egrégia Casa, o 

presente Projeto de Lei que visa atender às necessidades do nosso Município.   

  

JUSTIFICATIVA  

  Para análise e aprovação dessa egrégia Casa Legislativa, estamos remetendo o incluso 

Projeto de Lei nº 036/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder, mediante 

cessão de uso, parte do imóvel de propriedade do Município, situado fora do quadro urbano 

do Município de Abaetetuba, para a Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Abaetetuba – COOCAMARA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.024.315/0001-

00, com sede neste Município de Abaetetuba.  

O presente Projeto de Lei objetiva ceder para uso da COOCAMARA, a fração de 

1000 m² de área construída, sendo divido em dois prédios, quais sejam: Prédio de  

Triagem”, com área total construída de 440 m² e “Prédio de Acondicionamento”, com área 

total construída de 560 m². Ambos os imóveis se encontram localizados na Rodovia Dr. 

João Miranda, Km 11, comunidade Colônia Velha, área rural do Município de Abaetetuba- 

PA, próximo ao CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE ABAETETUBA –  

CTMABT. Vale destacar que o terreno possui uma área total de 11.050 m².  

A unidade de triagem fora instalada em área pertencente ao Município de 

Abaetetuba, através de convênio firmado com a ALBRÁS – Alumínio Brasileiro S/A 

(conforme Termo de Convênio em anexo), estando atualmente sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com o previsto no Decreto Executivo 

nº 48/2009, o qual também segue em anexo.  

A presente propositura visa buscar atender a uma solicitação por parte da 

COOCAMARA para realização das atividades previstas no art. 3º de seu estatuto, como 

segue:  

Art. 3º A COOCAMARA é constituída por catadores de 

materiais recicláveis para o exercício de suas atividades 

laborativas e profissionais com proveito comum, visando 

obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica 

e condições gerais de trabalho, com os seguintes objetivos:  

a) Desenvolver procedimentos de triagem, prensagem, 

recuperação de materiais recicláveis, compostagem, 

visando a comercialização;  
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b) Serviços de prensagem, trituração de pet e similares, 

trituração de papel, prensagem de papelão, metais, 

artefatos de madeira, material trançado e compostagem 

orgânica;  

c) Organizar, classificar e planejar a mão-de-obra cooperada, 

com vista a melhor disponibilização dos cooperados ao 

mercado;   

d) Realizar a coleta seletiva de materiais recicláveis e 

reutilizáveis em instituições públicas e privadas;  

e) Prestação do serviço de coleta seletiva porta-a-porta;  

f) Promover ações de educação ambiental;   

g) Adquirir ou colocar à disposição dos seus cooperados, na 

medida da necessidade e disponibilidade, bens de produção 

como: máquinas, equipamentos, produtos e gêneros de uso 

necessário ao desenvolvimento e suas atividades;  

h) Fazer, quando possível, adiantamento em dinheiro sobre o 

valor dos serviços prestados pelo cooperados ou que ainda 

estejam em fase de contratação, em conformidade com o 

estabelecido em contrato e deliberado em Assembleia 

geral;   

i) Promover a capacitação cooperativista e profissional do 

seu quadro social, funcional, técnico, executivo e diretivo;  

j) Trabalhar para o desenvolvimento sustentável da sua 

comunidade, mediante políticas aprovadas pelos seus 

membros.”  

  

A Lei Orgânica Municipal prevê, no seu art. 96, a competência do Município para 

administrar seus bens móveis e imóveis, competindo ainda, mediante aprovação do 

Legislativo Municipal, a cessão de direito de uso de bens municipais, bem como a 

alienação destes bens, conforme preveem o inc. VII e IX do Art. 31 do diploma legislativo 

supramencionado.  

No que diz respeito à matéria, a Lei Federal nº 12.305 que institui a Política 

Nocional de Resíduos Sólidos, em seu art. 41, inciso III prevê como um dos instrumentos 

econômicos da política de resíduos:  

Art. 42.  O poder público poderá instituir medidas indutoras e 

linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às 

iniciativas de:   

(...)  

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de 

equipamentos para cooperativas ou outras formas de 
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associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;   

Denota-se do texto legal supracitado que o imóvel mencionado, por se tratar de 

bem público, poderá ser objeto de concessão de direito real de uso, desde que precedida de 

autorização legislativa, podendo ser dispensado o certame licitatório, diante do relevante 

interesse público justificado pela colaboração ao meio ambiente e a geração de renda aos 

cooperados.   

Portanto, a referida concessão será outorgada a título gratuito, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, podendo ser prorrogada por prazo igual, desde que persista o interesse 

público, mediante a celebração do competente instrumento entre as partes, devidamente 

justificado, ficando a cessionária obrigada a observar as condições previstas na lei, sob 

pena de revogação da cessão, independentemente de indenização pelas benfeitorias 

realizadas.   

 Dessa forma, considerando o alcance social das atividades produtivas 

desenvolvidas pela Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Abaetetuba – COOCAMARA junto ao Município, atuando, inclusive, em favor do 

desenvolvimento sustentável para a comunidade, solicitamos a atenção dos membros desse 

Legislativo para a apreciação e deliberação do presente projeto de lei.   

 Por outro lado, cabe salientar que ao imóvel de que trata a presente Lei, ao menos 

momentaneamente, não há outra destinação a ser dada pelo poder público.   

 São estas, Senhor Presidente e nobres Vereadores e Vereadoras, as razões que 

consideramos oportunas para a apresentação do presente Projeto de Lei, e que submetemos 

à aprovação dessa augusta Casa de Leis.  

Sem mais para o momento, reitero os elevados votos de consideração e estima.  

     Atenciosamente.  

  

  

________________________________________________  

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

 Prefeita Municipal de Abaetetuba  
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PROJETO DE LEI Nº 036/2022, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022  

  

Autoriza o Poder Executivo Municipal, a 

realizar a cessão de parte de imóvel 

público para a Cooperativa de Trabalho de 

Catadores de Materiais Recicláveis de 

Abaetetuba – COOCAMARA e dá outras 

providências.  

  

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, PREFEITA MUNICIPAL  

DE ABAETETUBA, Estado do Pará,  no uso das suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pelo art. 63, inciso I, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Abaetetuba autorizado a realizar a  

cessão de uso, a título gratuito, de fração do imóvel de propriedade do Município, 

situado fora do quadro urbano de Abaetetuba, para a Cooperativa de Trabalho de Catadores 

de Materiais Recicláveis de Abaetetuba – COOCAMARA, inscrita no CNPJ sob o nº 

31.024.315/0001-00, com sede neste Município de Abaetetuba.  

§ 1º. O imóvel tem área total de 11.050 m², sendo localizado na Rodovia Dr. João 

Miranda, Km 11, comunidade Colônia Velha, área rural do Município de Abaetetuba-PA, 

próximo ao CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE ABAETETUBA – CTMABT.  

§ 2º. A fração do imóvel que será cedida é a composta pelo “Prédio de Triagem”, 

com área total construída de 440 m² e “Prédio de Acondicionamento”, com área total 

construída de 560 m², os quais deverão ser usados pela COOCAMARA para tratamento 

dos resíduos recicláveis.  

Art. 2º. O imóvel objeto da presente cessão de direito real de uso, tem por 

destinação o funcionamento das atividades da COOCAMARA, para a realização dos 

objetivos previstos em seu estatuto.  

Art. 3º. Tendo em vista o relevante interesse público, justificado em razão da 

política de incentivo, visando contribuir para o fomento e otimização das atividades de 

recuperação de matérias, reciclagem, processamento de resíduos, sociais e educacionais, 

bem assim, considerando que a cessão se faz a título gratuito, fica dispensado o processo 

licitatório.  

Art. 4º. A cessão será feita pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogada 

por igual período, desde que persista o interesse público, mediante a celebração do 
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competente instrumento entre as partes, devidamente justificado, ficando a cessionária 

obrigada a observar as condições previstas na lei, sob pena de revogação da cessão.  

Art. 5º. A cessionária fica obrigada a observar as condições abaixo especificadas,  

sob pena de revogação da cessão, independentemente de indenização pelas benfeitorias 

realizadas, a saber:  

I – manter-se regularizada perante os Órgãos Públicos, seja Federal, Estadual 

ou Municipal.   

II – não alterar a finalidade da cessão, sob pena da cessionária ter que 

devolver, imediatamente, o bem ao Município, bem assim, ser responsabilizada pelos 

prejuízos decorrentes da mora, se promover embaraço na devolução do imóvel.   

III – não transferir, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos 

decorrentes da cessão, sem a anuência do Poder Executivo Municipal.   

IV – atender, fielmente, as normas e exigências dos Poderes Públicos.  

V – zelas para que não ocorra a inutilização ou destruição do bem.  

Art. 6º. Findo o prazo estabelecido no art. 4º da presente Lei e não havendo 

prorrogação entre as partes, deverá a cessionária entregar o imóvel à Municipalidade com 

todas as benfeitorias ali realizadas, sem qualquer direito de retenção ou indenização, e 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.  

Art. 7º. A cessionária somente poderá realizar edificações no imóvel mediante 

autorização expressa do Município, atendidas as normas e legislação vigente.  

Art. 8º. As despesas com manutenção e conservação do bem correrão por conta da 

cessionária, não cabendo qualquer indenização ou compensação quando ocorrer o término 

da cessão por qualquer motivo.  

Art. 9º. A cessão de uso será feita sem ônus tributário incidente sobre o imóvel.  

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando o Poder 

Executivo Municipal autorizado a regulamentar por Decreto o que se fizer necessário para 

a reta aplicação legal  

  

  

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 01 de Novembro de 2022  

  

  

___________________________________________________  

                         FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  

                       Prefeita Municipal de Abaetetuba  

  

  


