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DECRETO N° 82, DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

 

“Regulamenta a Lei n° 1.513, de 05 de ABRIL 

de 2022, que cria o Programa de 

Compensação Financeira Temporária aos 

catadores de materiais recicláveis que 

exerçam atividades no Lixão de Barreiras e dá 

outras providências.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 71 da Lei 

Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.513/2022 que Cria o Programa de 

Compensação Financeira Temporária aos catadores de materiais recicláveis que 

exerçam atividades no lixão de Barreiras; 

 

CONSIDERANDO o quanto previsto na Lei regulamenta a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010; 

 

CONSIDERANDO o quanto previsto nos artigos 8°, 15 e § 3° do art. 21 da Lei nº 

12.305/10, no que diz respeito às metas para a eliminação e recuperação de lixões, com 

a inclusão dos catadores; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica regulamentada a Lei n° 1.513, de 05 de abril de 2022, que dispõe sobre a 

criação do Programa de Compensação Financeira Temporária aos catadores de materiais 

recicláveis que exerçam suas atividades no Lixão de Barreiras. 

 

§1°. O Programa de que trata o caput deve contemplar até 90 catadores. 

 

§2°. O valor da compensação financeira temporária, a ser paga a cada catador, é de R$ 

800,00 (oitocentos reais), por mês. 

 

Art. 2° - Para fins deste Decreto considera-se: 

 

I. Catador de Material Reciclável: pessoa física que exerce a atividade de catação 

de material reciclável no Lixão de Barreiras como principal ocupação para a sua 

manutenção ou de sua família, residente no Município de Barreiras, com 

inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal- 

CADÚNICO, com marcação de família de catador de material reciclável; 

 

II. Centros de Triagem de Resíduos Sólidos - CTR: estabelecimentos destinados ao 

recebimento de resíduos recicláveis ou reaproveitáveis, oriundos da coleta 
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seletiva para fins de separação e destinação, definidos pelo Poder Executivo para 

desativação do Lixão de Barreiras. 

 

Art. 3° - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, deve publicar 

Edital de Chamamento contendo as condições e os prazos para inscrição e seleção dos 

catadores que participarão do Programa de Compensação Financeira Temporária. 

 

Parágrafo único. O prazo para publicação do Edital de Chamamento mencionado no 

caput deve ser estabelecido por ato normativo da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade. 

 

Art. 4° - O catador deve atender aos seguintes requisitos para participação no Programa 

de Compensação Financeira Temporária: 

 

I. comprovar ter como fonte de renda principal a atividade de catação de material 

reciclável no Lixão de Barreiras; 

 

II. estar inscrito no CADÚNICO, com marcação 306 - Família de catador de 

material reciclável;  

 

III. firmar Termo de Compromisso, conforme modelo constante do Anexo I; 

 

IV. possuir capacidade de fato para exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

 

§1°. Para fins de comprovação da fonte de renda principal, o catador deve firmar 

declaração, conforme modelo constante do Anexo II, e ser identificado em pelo menos 

uma das seguintes listagens: 

 

I. relação de cooperados apresentada pela cooperativa de catadores até 30 de 

março de 2022. 

 

§2°. A relação do inciso I do §1° pode ser atualizada até 30 de junho de 2022, desde que 

entregue pelas cooperativas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade até o dia 31 de maio de 2022, vedada a inclusão de novos catadores. 

 

§3°. A documentação que comprove o preenchimento dos requisitos de que trata este 

artigo deve ser recebida, organizada e analisada pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, para validação do cadastro. 

 

Art. 5° - A compensação financeira aos catadores tem caráter indenizatório, não sendo 

computado como renda para fins de recebimento de outros benefícios assistenciais ou 

previdenciários. 

 

Parágrafo único. O recebimento de benefícios previdenciários, sócio assistenciais, do 

Programa Auxilio Brasil e de Benefício de Prestação Continuada – BPC não é 

considerado como fonte de renda principal. 
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Art. 6° - Deve ser cancelada a compensação financeira ao catador nas seguintes 

hipóteses: 

 

I. percepção de outra renda principal, observadas as exceções previstas no art. 6°; 

 

II. falsidade das informações prestadas para a obtenção da compensação; 

 

III. descumprimento dos termos constantes do compromisso celebrado com o 

Município de Barreiras, previstos nos incisos III e IV do art. 4°; 

 

IV. não atendimento à convocação do Município de Barreiras para exercer suas 

atividades no CTR; 

 

§1°. Em caso de cancelamento da compensação financeira ao catador, cabe à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade comunicar o fato a Cooperativa e 

realizar o cancelamento da inscrição junto ao sistema para evitar o recebimento do 

beneficio. 

 

§2°. O catador excluído não pode retornar ao programa. 

 

§ 3º A exclusão do catador é precedida de processo administrativo, aplicada a Lei nº 

9.784 de 29 de janeiro de 1999, naquilo que couber. 

 

Art. 7° - Fica instituído Grupo de Acompanhamento da implementação deste Decreto 

composto por um representante, titular e respectivo suplente, indicado pelos titulares 

dos seguintes órgãos e entidades: 

 

I. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

II. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte; 

 

III. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS. 

 

§1°. As atividades do Grupo de Acompanhamento devem ser coordenadas pelo 

representante indicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - 

SEMAS. 

 

§2°. Os representantes devem ser indicados no prazo de 10 dias, a contar da data de 

publicação deste Decreto. 

 

§3°. A designação dos representantes deve ser por meio de ato normativo da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

 

§4°. A participação nas atividades do Grupo de Acompanhamento é considerada serviço 

público relevante e não enseja qualquer tipo de remuneração. 
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§5°. Compete ao Grupo de Acompanhamento decidir acerca do cancelamento da 

Compensação Financeira. 

 

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31 de 

dezembro de 2022. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras, em 19 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Cooperado a organização de catadores? (    ) Não (    ) Sim, se sim, qual? 

_____________________________________________. 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

brasileiro(a), (estado civil), portador(a) da cédula de identidade 

RG__________________, inscrito(a) no CPF sob nº____________________, e no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO) sob o 

Número de Identificação Social (NIS) __________________, residente e domiciliado 

___________________, declaro ser catador(a)de materiais recicláveis no Lixão de 

Barreiras, e comprometo-me a: 

 

1. Assumir posto de trabalho em Centro de Triagem de Resíduos - CTR no Município 

de Barreiras, com convocação feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS; 

 

2. Exercer regularmente atividades no posto de trabalho, após convocado, durante o 

período de recebimento da Compensação Financeira; e 

 

3. Zelar pelo patrimônio e pela ordem pública.  

 

Outrossim, declaro ter ciência de que o descumprimento do compromisso acima 

resultará no cancelamento da Compensação Financeira Temporária e falsidade das 

informações implicará na sanção penal prevista no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 

Barreiras, em ___ de ___ de 2022. 

 

 

__________________________ 

Assinatura do(a) catador(a) 

 

 

 

DEMÓSTHENES DA SILVA NUNES JÚNIOR 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS;
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RENDA PRINCIPAL 

  

 

Eu, _________________________________________________________, 

brasileiro(a), (estado civil), portador(a) da cédula de identidade 

RG__________________, inscrito(a) no CPF sob nº____________________, e no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO) sob o 

Número de Identificação Social (NIS) __________________, residente e domiciliado 

___________________, DECLARO para o fim de participação no Programa de 

Compensação Financeira Temporária criado pela Lei n° 1.513, de 05 de abril de 2022,, 

que possuo como fonte de renda principal a atividade de catação de material reciclável 

no Lixão de Barreiras. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração, estando ciente de que a falsidade das 

informações implicará no cancelamento da Compensação Financeira Temporária e na 

sanção penal prevista no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal). 

 

 

Barreiras, em ___ de ___ de 2022. 

 

 

__________________________ 

Assinatura do(a) catador(a) 
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