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JUSTIFICATIVA - PL 0573/2019 
O presente Projeto de Lei visa acrescentar alínea "o" ao inciso I do art. 16 da Lei nº 

13.701, de 24 de dezembro de 2003, para incluir na alíquota de 2,0%, os serviços prestados 
por Cooperativas de mão de obra quando relacionadas a reciclagem, separação e distribuição 
de lixo, conforme implantado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos com destaque para a 
gestão integrada, em especial nas atividades de coleta seletiva, triagem, classificação, 
processamento e comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de 
forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a criação e o desenvolvimento de 
Cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis ou 
recicláveis, conforme destaca a Lei 11.445/2007 em seu artigo 10º: 

"Art. 10 A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não 
integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua 
disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos 
termos de lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que 
se limitem a: 

a) determinado condomínio; 

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa 
renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção 
incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários; 

II - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril de 2005. 

§ 2º A autorização prevista no inciso I do § 13 deste artigo deverá prever a obrigação 
de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os 
respectivos cadastros técnicos. 
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