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PORTARIA Nº 001/2023 
 

 

  CRIAÇÃO DO CARGO DE FOMENTADOR AMBIENTAL 
 

INSTITUIÇÃO IMPLANTADORA: INER – Instituto Nacional Elogística Reversa, instituição 

social sem fins lucrativos, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5º da Constituição 

da República Federativa do Brasil, do artigo 16 do Decreto Lei n. 678 de 06/11/1992 e das Leis 

9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ sob o nº 08.449.117/0001-69, com Diretoria Nacional de 

Implantação de Projetos sita à Rua Cecília Bonilha, 147, Vila Bonilha, São Paulo – SP -  Brasil, 

CEP 02919-000, e telefone +55 (11) 2588-8085, representado neste ato por seu diretor presidente 

que à esta subscreve, vem através dos poderes que lhe são outorgados editar e publicar a presente 

portaria, que entra em vigor imediatamente na data da sua assinatura em nosso portal  

www.institutoiner.org.br. 

 
O Conselho da OMS – Ordem do Mérito do Elo Social – aprovou, por unanimidade, a 

criação do cargo de Fomentador Ambiental a ser exercido por Agentes do Mérito do Elo 

Social, nomeados como procuradores do programa “Lixo Zero Social 10”, para fins de 

impulsionar agendamento de reuniões de apresentação junto as Associações de 

Municípios. 

Protocolo nº 01: Fica permitida a nomeação de apenas um procurador para cada estado 

e este, se desejar fazer eventuais parcerias, o fará por conta própria sem a participação 

da instituição nomeante.  

Protocolo nº 02: Os Fomentadores Ambientais (procuradores) terão como atividades o 

agendamento de reuniões de apresentação on-line, híbrida ou presencial de apresentação 

do programa Lixo Zero Social 10 – Sistema INER de Resíduos Sólidos. 

Protocolo nº 03º: A procuração a ser utilizada foi aprovada juntamente com a presente 

portaria e será modelo padrão a todos os procuradores (Fomentadores Ambientais). 

Protocolo nº 04: Está terminantemente proibido o recebimento de qualquer valor em nome 

da instituição por procuradores (Fomentadores Ambientais). 

Protocolo nº 05: Havendo êxito na formalização de parceria entre a instituição nomeante 

e a Associação Municipal no sentido de criação do consórcio de municípios para 

implantação do Sistema INER de Resíduos Sólidos, Projeto “Lixo Zero Social 10”, as 

áreas de terras cedidas por todos os municípios serão lançadas pela CESB – 

Confederação do Elo Social Brasil, instituição criadora do projeto, como crédito dos 
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procuradores (Fomentadores Ambientais) os valores que até então estavam à disposição 

dos Assessores Empresariais. 

Protocolo nº 06: Todas as notificações deverão ser efetuadas pela diretoria federal, que 

copiará os procuradores (Fomentadores Ambientais) através de e-mail institucional para 

que os mesmos impulsionem os órgãos notificados a procederem o agendamento da 

audiência pleiteada. 

Protocolo nº 07: Os procuradores (Fomentadores Ambientais) não têm a obrigação de 

se fazerem presentes na audiência, porém, devem se manter informados o tempo todo 

sobre o andamento do expediente através de formulário especifico (Follow Up) em anexo 

e que também fica fazendo parte integrante da presente portaria. 

Protocolo nº 08: Procuradores (Fomentadores Ambientais) não operantes poderão ter 

sua procuração revogada a qualquer momento e serem substituídos por outros Agentes 

do Mérito do Elo Social. 

Protocolo nº 10: Para transparência de nosso trabalho e garantia da transparência a todas 

as partes envolvidas, inclusive dos órgãos governamentais, manteremos todas as 

atividades devidamente publicadas em nossos portais de internet. 

Desta forma, nosso protocolo só aceitará atividades que estiverem postadas em nossos 

portais de internet e, sendo assim, para nós, o que não foi postado, não aconteceu. 

Protocolo nº 11: Os procuradores (Fomentadores Ambientais) devem ser cientificados 

da existência de outras diretorias trabalhando em prol do sucesso da implantação do 

Sistema INER de Resíduos Sólidos e que a procuração emitida não revoga os contratos 

anteriormente firmados com membros da ACDB, nem tampouco com procuradores de 

patrimônio nomeados pelo Elo Social. 

Mesmo sendo o objetivo final, os caminhos não são os mesmos, já que a presente portaria 

versa sobre agendamento de Audiência junto às Associações Municipais, enquanto os 

demais contratos versam sobre Consórcios Municipais e prefeituras. 

Protocolo nº 12: Os procuradores (Fomentadores Ambientais) também poderão 

fomentar a comercialização de ações das empresas INER S/A através do agendamento 

de reuniões on-line de apresentação do modelo de negócio, sendo certo que neste caso 

estariam sendo remunerados através de percentuais a serem fixados pelo Grupo 

Empresarial INER e as empresas que compõem o Consórcio INER. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no portal de internet 

www.institutoiner.org.br, revogando-se todas as medidas em contrário. 
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