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DECRETO Nº 2.733 DE 19 DE ABRIL DE 2022. 

 

Regulamenta a Lei nº 2.718/2022 que 

dispõe sobre o incentivo à coleta de 

materiais recicláveis e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Coqueiral, 

Estado de Minas Gerais, no uso das 

atribuições legais, DECRETA: 

 

 

Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 

Art.1º- O presente Decreto regulamenta o programa denominado “COQUEIRO 

VERDE” que trata da troca de materiais recicláveis pela moeda Coqueiro Verde, e esta, 

poderá ser usada para a aquisição de verduras, legumes, cereais, entre outros e gêneros 

alimentícios produzidos artesanalmente ou oriundos de agroindústrias familiares, bem 

como produtos oriundos do trabalho de artesãos(ãs) locais, tais como: tecelagem, 

crochê, renda, cerâmicas, artefatos em concreto, entre outros, o disponíveis na Feira 

Livre do município de Coqueiral-MG. 

 

Art.2º- Para a implementação do programa proposto, o município celebrará um 

“TERMO DE COLABORAÇÃO” com uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

devidamente habilitada no município de Coqueiral-MG, mediante aceite por parte da 

Associação de Catadores ao “Plano Operativo” proposto pelo município.  

 

Art.3º- Para efeito de câmbio, 1 (um) Coqueiro Verde equivale a R$ 1,00 (um 

real). 
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Art.4º- Para o início do programa, o valor a ser pago pelo quilograma dos 

materiais recicláveis obedecerá a seguinte tabela de preços:  

 

Material Peso Preço 

Papel / Papelão Quilograma R$ 0,65 

Alumínio (Lata) Quilograma R$ 6,00 

Outros Metais Quilograma R$ 0,90 

Plásticos em Geral Quilograma R$ 2,00 

 

Parágrafo Único: A tabela de preços poderá ser atualizada por decreto do 

Executivo Municipal sempre que se fizer necessário à adequação dos valores, em virtude 

da oscilação do mercado de materiais recicláveis. 

 

Capítulo II 

Da Troca de Materiais Recicláveis pela moeda Coqueiro Verde 

 

Art.5º- A população deverá levar os materiais recicláveis devidamente limpos até 

os pontos de troca (contêineres) localizados na Praça da Bíblia no bairro Jardim Juliana 

ou na Praça Capitão Aurélio no bairro Trevo, as segundas, quartas e sextas-feiras no 

horário das 08h00min às 12h00min. 

 

Parágrafo Único- Em caso de baixa adesão da população ao sistema de troca 

proposto no caput do artigo, poderá o Município, substituí-lo por um sistema itinerante. 

 

Art.6º- Os resíduos serão pesados separadamente por sua composição 

(papel/papelão, alumínio, outros metais e plásticos em geral) e o peso específico de 

cada material será multiplicado pelo valor de mercado do quilograma do respectivo 

item, obtendo-se assim, a quantidade de Coqueiros Verdes que o contribuinte terá 

direito a receber. 
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Capítulo III 

Do Armazenamento e Destinação dos Materiais Recicláveis Arrecadados 

 

Art.7º- Os materiais recicláveis arrecadados serão armazenados nos contêineres 

localizados nos pontos de troca e recolhidos semanalmente pela Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis colaboradora. 

 

Art.8º- Os materiais recicláveis arrecadados serão destinados, em caráter de subsídio 

social à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis colaboradora, para venda, com 

vistas ao incremento financeiro e inclusão social dos associados.  

 

Capítulo IV 

Do Uso da Moeda Coqueiro Verde para a Aquisição de Produtos Disponíveis na Feira 

Livre do Município. 

 

Art.9º-  A população, de posse da moeda Coqueiro Verde, deverá dirigir-se à 

Praça Dom Pedro II, sempre aos domingos, no horário das 7:00h às 11:00h onde poderá 

adquirir verduras, legumes, cereais, entre outros, e gêneros alimentícios produzidos 

artesanalmente ou oriundos de agroindústrias familiares, bem como produtos oriundos 

do trabalho de artesãos(ãs) locais, tais como: tecelagem, crochê, renda, cerâmicas, 

artefatos em concreto, entre outros, disponíveis na Feira Livre do município, usando a 

moeda como forma de pagamento. 

 

Capítulo V 

Da Forma de Pagamento aos Membros da Feira Livre do Município de Coqueiral-MG 

 

Art.10- Os membros da Feira Livre serão pagos pela Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis colaboradora com recursos do município, a serem repassados 

conforme especificações do termo de colaboração firmado entre as partes. 
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Parágrafo Único: Para o recebimento dos recursos, a Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis colaboradora deverá possuir conta em instituição bancária oficial 

localizada no município específica para este fim. 

 

Capítulo VI 

Dos Procedimentos Para o Pagamento aos Membros da Feira Livre do Município de 

Coqueiral-MG 

 

Art.11- Aos domingos, após o encerramento da Feira Livre, um membro da 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis colaboradora, fará o recolhimento e a 

conferência do total de moedas Coqueiro Verde que cada feirante possui e emitirá um 

recibo ao feirante contendo o total de notas recolhidas. 

 

Art.12- Uma via dos recibos será entregue ao(a) tesoureiro(a) da Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis colaboradora que deverá, no dia seguinte, repassá-

los ao seu contador para a emissão da nota fiscal. 

 

Parágrafo Único: A nota fiscal deverá ser de prestação de serviços, tendo como 

destinatário a Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG. 

 

Art.13- De posse da nota fiscal, o(a) tesoureiro(a) da Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis colaboradora deverá dirigir-se ao Departamento de Contabilidade 

da Prefeitura Municipal para realização dos registros contábeis. 

 

Art.14- Após a realização dos registros contábeis, o município realizará a 

transferência do respectivo valor para a conta bancária (especifica para receber os 

recursos deste programa) da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

colaboradora, para que esta realize o pagamento aos feirantes. 
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§.1º- O pagamento aos feirantes deverá ser realizado preferencialmente por 

transferência bancária, e, em caso de impossibilidade, o pagamento será realizado 

através de emissão de cheque nominal ao portador. 

 

§.2º- Todo o procedimento, desde a recolha da moeda Coqueiro Verde até o 

efetivo pagamento aos feirantes não poderá exceder 07 (sete) dias. 

 

Capítulo VII 

Das Disposições Finais 

 

Art.15- As atividades operacionais vinculadas ao Programa “Coqueiro Verde” 

obedecerão às normas elaboradas pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, 

as quais, quando for o caso, definirão as atribuições específicas para cada integrante do 

sistema, bem como, as relações de subordinação, coordenação e controle necessários 

ao respectivo funcionamento. 

 

Art.16- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Coqueiral, 19 de abril de 2022. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


