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O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou, nesta quinta-feira, 2 de 
outubro,edital de convocação de associações e cooperativas de catadores de 
resíduos sólidos que estejam interessados em coletar o material descartado pelo 
Ministério. Esta é a segunda chamada pública realizada para esse programa. 
 
As associações e cooperativas interessadas devem se manifestar de 13 a 17 de 
outubro de 2014, conforme exposto no edital. Ao final do processo, até quatro 
entidades poderão recolher o material reciclado do órgão, num período de seis 
meses, a partir de 1º de dezembro de 2014.  
 
A realização de chamada pública se insere nas atividades promovidas pelo 
Ministério para estimular o uso eficiente dos recursos administrativos. Nesses 
esforços, são realizadas ações pedagógicas e de conscientização dos servidores 
e colaboradores para promoção da inclusão social das comunidades dos 
catadores cooperativados.  
 
O primeiro edital de habilitação para associações e cooperativas de catadores foi 
publicado há dois anos. Foram selecionadas e habilitadas três instituições para 
recolherem o material reciclável do órgão. A medida está prevista no Decreto 
5.940/2006, que trata sobre a adequação de estruturas e a criação de uma nova 
cultura institucional para a segregação e destinação ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos produzidos pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta.  

Sobre a Comissão para Coleta Seletiva Solidária do MME  

A comissão é composta por oito servidores da pasta, que tem o dever de 
apresentar uma avaliação semestral ao Comitê Interministerial da Inclusão Social 
de Catadores de lixo.  

Benefícios  

Coleta seletiva é recolhimento de materiais para serem reciclados. Além de 
benefícios para a natureza, a reciclagem gera empregos, aumento de renda e 
inclusão social. A coleta seletiva pressupõe três regras básicas: Reduzir o lixo, 
Reaproveitar o que for preciso e só depois Reciclar. São os famosos 3R’s. Com 
pequenos gestos, podemos adotar o consumo consciente e reduzir a quantidade 
de lixo descartado.  

A Comissão de Coleta Seletiva Solidária do Ministério de Minas e Energia foi 

http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/Comissao_coleta_seletiva/Edital_de_Habilitaxo_para_publicaxo_-_17-09-14_FINAL.pdf


criada a partir do Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006, que tem como 
diretriz a promoção da sustentabilidade entre os órgãos do Poder Executivo e o 
fortalecimento da inclusão social. A ideia compõe o Projeto Esplanada Sustentável 
– atividade desenvolvida entre todos os ministérios que visa estimular o consumo 
eficiente de materiais como papel e copos plásticos e minimizar os impactos ao 
meio ambiente. 

O objetivo da medida é estimular os servidores do MME a separar resíduos 
recicláveis que são jogados no lixo.. Os materiais descartados são entregues às 
associações e/ou cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. É 
importante que todo o lixo descartado esteja em bom estado de conservação para 
que seja possível que eles retornem aos seus ciclos produtivos. 

Veja o edital de convocação da seleção 2014. 
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