
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 1 de 3 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 201/2020–PGJ, DE 03 DE JUNHO DE 2020 

 

 Apresenta os enunciados de entendimento 
dos Comitês Temáticos do Gabinete do 
COVID-19. 

 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam 

enunciados de entendimento, elaborados pelos Comitês Temáticos do Meio Ambiente e 

Inclusão Social em conjunto; e pelo Comitê Temático de Inclusão Social, com o apoio 

majoritário do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 

  

Enunciados 

Comitês Temáticos do Meio Ambiente e Inclusão Social - Enunciados Conjuntos 

Resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva 

1. O poder público municipal deverá avaliar, de forma concreta e fundamentada, a viabilidade 

da manutenção, durante o período de pandemia, da coleta seletiva e das demais atividades 

de triagem, classificação, processamento e comercialização de materiais recicláveis 

realizadas por meio de associações, cooperativas ou qualquer outro meio, quer de maneira 

formal ou informal, ou mesmo pelos catadores avulsos. 

Para tanto, o poder público deve levar em conta as peculiaridades locais, os riscos envolvidos, 

a possibilidade de adoção de condições de segurança, de trabalho e de saúde para os 

catadores de materiais recicláveis nas unidades ou centrais de triagem, bem como os dados 

epidemiológicos de ocorrência da COVID-19, a adesão ao distanciamento social, o número 

de leitos disponíveis e outras recomendações pelos órgãos federais e estaduais. 

2. Considerando a primazia da atuação das cooperativas ou de outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, por expressa determinação legal (Lei 

Federal nº 12.305/10), independentemente de relação contratual com o Município, deverá ser 

sempre assegurada a ampla participação na tomada de decisões sobre a continuidade, a 

retomada ou a suspensão de suas atividades, buscando soluções consensuais e medidas 

resolutivas para a superação dos conflitos, em especial nesse período de pandemia pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2). 

3. Na hipótese de suspensão da coleta seletiva e demais atividades, caberá ao ente público 

adotar medidas a fim de garantir, durante o período de interrupção, a segurança alimentar e 

nutricional, a renda e a subsistência dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

sejam formais, informais, cooperados ou avulsos. Tais medidas podem compreender: a) a 
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entrega de cestas básicas e/ou ticket alimentação e produtos de higiene pessoal, dentre 

outros; b) a continuidade e a manutenção das cooperativas e demais formas de associações. 

4. Caso a coleta seletiva seja suspensa, o poder público municipal deverá adotar as 

providências necessárias para que os resíduos anteriormente destinados às associações e 

cooperativas sejam temporariamente direcionados a aterros sanitários ou outras formas de 

disposição final devidamente licenciadas. 

5. O poder público municipal deverá apresentar plano de restabelecimento imediato da coleta 

seletiva, da triagem e das demais atividades na unidade de triagem e recuperação de resíduos 

recicláveis, tão logo viabilizadas as condições de segurança para os catadores e suas 

organizações (cooperativas e associações). O plano deverá ser monitorado pelos órgãos 

competentes. 

6. Cumpre ao poder público municipal se abster de aplicar sanções ou penalidades 

contratuais às cooperativas, tão somente pela redução ou suspensão dos serviços de coleta 

seletiva, durante o período de declaração de pandemia em decorrência da infecção humana 

pelo novo coronavírus (SARS-COV-2) e da vigência do estado de calamidade. 

7. Para a hipótese de manutenção das atividades e durante o período da pandemia, o 

Município deverá promover ações junto às cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

visando à preservação da saúde dos indivíduos e da salubridade do ambiente de trabalho. 

Tais ações podem compreender a disponibilização de equipamentos de proteção individual 

(EPIs), sabonete líquido, álcool em gel (70%), luvas e lenços descartáveis de papel, 

acompanhadas de orientações adequadas do respectivo uso, para evitar o negligenciamento 

nas medidas sanitárias de higiene. 

8. As orientações destinadas a assegurar e preservar a saúde dos indivíduos e da salubridade 

do ambiente de trabalho devem abarcar alertas sobre o impedimento de circulação de 

crianças e demais familiares dos trabalhadores nestes espaços. 

9. Os municípios deverão buscar articulação com os setores responsáveis pela logística 

reversa, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (art. 33 

da Lei n° 12.305/10), de modo a reduzir o ônus sobre o orçamento público municipal no 

tocante à implementação das medidas de apoio aos catadores e/ou suas organizações, seja 

na hipótese de suspensão ou de manutenção das atividades. 

10. Mecanismos de informação e de comunicação direta e rotineira deverão ser adotados: a) 

junto aos catadores de materiais recicláveis para dar orientações sobre as medidas de 

proteção, as mudanças nos protocolos e os avanços ou recuos das medidas de restrição e de 

segurança; b) junto à população, a fim de promover campanhas de comunicação sobre os 

procedimentos corretos em relação à separação, ao acondicionamento, armazenamento, ao 
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descarte dos resíduos domiciliares, reforçando, sobretudo, os esclarecimentos sobre os 

materiais a serem destinados para fração seca (recicláveis). 

  

Comitê Temático de Inclusão Social, com o apoio majoritário do Grupo de Trabalho de 

Enfrentamento à pandemia do COVID-19 

Direito de Reunião 

1. O direito de reunião pacífica e sem armas, em locais abertos ao público, previsto no artigo 

5º, inciso XVI, da Constituição Federal, deve ser assegurado, mesmo em tempos de 

pandemia, desde que a manifestação defenda e respeite a ordem democrática, os direitos 

fundamentais e o regular funcionamento das instituições políticas do Estado brasileiro, 

podendo-se exigir de seus organizadores tão somente prévio aviso à autoridade, além de 

obediência às orientações sanitárias de distanciamento social. 

2. Sem prejuízo do necessário e prévio esforço coletivo para obediência das orientações 

sanitárias de proteção individual, caberá ao Poder Público, durante o ato, adotar providências 

educativas e de conscientização para convencer as pessoas presentes a manterem distância 

uns dos outros e atentarem às referidas medidas de proteção. 

3. Caberá, ainda, ao Poder Público, por suas forças policiais eventualmente presentes, atuar 

para garantir o exercício pacífico e seguro do direito fundamental de reunião e para proteger 

a incolumidade física de seus participantes. 

4. O Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, adotará as 

providências necessárias para apuração de responsabilidades em caso de violação dos 

direitos de que cuidam estes enunciados. 
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