DIRLEG FL.
CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI N°

,211"3-

c

"DispOe sobre as diretrizes basicas da
alimentacao escolar do Municipio de Belo
Horizonte e institui o Programa Municipal de
Alimentacao Escolar - PMAE e da outras
providancias".

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1° Para os efeitos desta Lei, entende-se por alimentacao escolar todo alimento
oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o
periodo letivo.
Art. 2° Sao diretrizes da alimentacao escolar no Municipio de Belo Horizonte:
I - o emprego da alimentacao saudavel e adequada, compreendendo o use de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, o bem-estar, as tradicaes e os
habitos alimentares saudaveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento
dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade corn a sua
faixa etaria e seu estado de saUde, em especial dos que necessitam de atencao
especifica e dietas especiais, neles incluindo os alunos intolerantes ao leite, ovos e
gluten, celiacos e outros alimentos que por ventura provoquem alergias, reacoes ou
patologias adversas;
II - a inclusao da educacao alimentar e nutritional no processo de ensino e
aprendizagem, que perpassa pelo curriculo escolar, abordando o terra alimentacao
e nutricao e o desenvolvimento de praticas saudaveis de vida, na perspectiva da
seguranca alimentar e nutritional;
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Ill - a universalidade do atendimento a todos os alunos matriculados na rede publica
de educacao basica, em especial, os intolerantes ao leite, ovos e gluten, celiacos e
outros alimentos que por ventura provoquem alergias, reaVies ou patologias
adversas:
IV - a participacao da comunidade no controle social, no acompanhamento das
acties realizadas pelo Municipio de Belo Horizonte para garantir a oferta da
alimentacao escolar saudavel e adequada a todos os alunos da rede municipal de
ensino, em especial, os intolerantes ao leite, ovos e gluten, celiacos e outros
alimentos que por ventura provoquem alergias, reacties ou patologias adversas;
V - o apoio ao desenvolvimento sustentavel, corn incentivos para a aquisicao de
generos alimenticios diversificados, destinados a todos os alunos da rede municipal
de ensino, em especial, para os intolerantes ao leite, ovos e gluten, celiacos e outros
alimentos que por ventura provoquem alergias, reaccies ou patologias adversas,
produzidos em ambito local;
VI - o direito a alimentacao escolar, visando a garantir seguranga alimentar e
nutricional dos alunos, em especial para os intolerantes ao leite, ovos e gluten,
celiacos, e outros alimentos que por ventura provoquem alergias, reacties ou
patologias adversas, corn acesso de forma igualitaria, respeitando as diferengas
biologicas entre idades e condicaes de saude dos alunos que necessitem de
atencao especifica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.
Art. 3° A alimentacao escolar a direito dos alunos da educacao basica publica e
dever do Municipio e sera promovida e incentivada corn vistas no atendimento das
diretrizes estabelecidas nesta Lei.
Art. 4° o Programa Municipal de Alimentacao Escolar - PMAE tern por objetivo
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem,
o rendimento escolar e a formacao de habitos alimentares saudaveis dos alunos, em
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especial para os intolerantes ao leite, ovos e gluten, celiacos e outros alimentos que
por ventura provoquem alergias, reacOes ou patologias adversas, por meio de noes
de educacao alimentar e nutricional e da oferta de refeiVies que cubram as suas
necessidades nutricionais durante o periodo letivo.
Art. 5° Os recursos financeiros consignados no orcamento do Municipio de Belo
Horizonte para execucao do PMAE sera() repassados em parcelas as escolas
municipais atraves da Secretaria Municipal de Educagao, observadas as disposicaes
desta Lei.
§ 1° A transferencia dos recursos financeiros, objetivando a execucao do PMAE,
sera efetivada automaticamente pela Secretaria Municipal de Educacao, mediante
depOsito em conta corrente especifica.
§ 2° Os recursos financeiros de que trata o § 1° deverao ser incluidos nos
orcamentos do Municipio e sera° utilizados exclusivamente na aquisicao de generos
alimenticios voltados a todos os alunos da rede municipal de ensino, em especial,
para os intolerantes ao leite, ovos e gluten, celiacos.
§ 3° o montante dos recursos financeiros de que trata o § 1° sera calculado corn
base no numero de alunos devidamente matriculados na educacao basica publica
do municipio de Belo Horizonte.
§ 4° Para os fins deste artigo, sac) considerados como parte da rede municipal de
ensino, os alunos matriculados em: I - creches, pre-escolas e escolas do ensino
fundamental e medio qualificadas como entidades filantropicas ou por elas mantidas,
em especial as de educacao especial; II - creches, pre-escolas e escolas
comunitarias de ensino fundamental e medio conveniadas corn o Municipio.
Art. 6° A responsabilidade tecnica pela alimentagao escolar no Municipio de Belo
Horizonte nas escolas municipais cabers ao nutricionista responsavel, que devera
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respeitar as diretrizes previstas nesta Lei e na legislacao pertinente, no que couber,
dentro das suas atribuicoes especificas.
Art. 7° Os cardapios da alimentacao escolar deverao ser elaborados pelo
nutricionista responsavel corn utilizacao de generos alimenticios basicos e de
alimentos sem leite, ovos e gluten, respeitando-se as referencias nutricionais, os
habitos alimentares, a cultura e a tradicao alimentar da localidade, pautando-se na
sustentabilidade, na alimentacao saudavel e adequada, a todos os alunos da rede
municipal de ensino, em especial, para os intolerantes ao leite, ovos e gluten,
cel tacos.
§ 1°. Para efeito desta Lei, generos alimenticios basicos sac, aqueles indispensaveis
a promocao de uma alimentacao saudavel, observada a regulamentacao aplicavel.
§ 2°. Para efeito desta Lei, alimentos sem leite, ovos e gluten sao aqueles
indispensaveis a promocao de uma alimentacao saudavel aos intolerantes (lactose,
celiacos e outros), observada a regulamentacao aplicavel.
Art. 8°. A aquisicao dos generos alimenticios, no ambito do PMAE, devera obedecer
ao cardapio planejado pelo nutricionista e sera realizada observando-se as diretrizes
de que trata o art. 2° desta Lei.
Art. 9°. Do total dos recursos financeiros repassados pela Secretaria Municipal de
Educacao, no ambito do PMAE, no minimo 1% (urn por cento) deverao ser utilizados
na aquisicao de generos alimenticios destinados ao atendimento as diretrizes
alimentares constantes do artigo 2° desta lei.
§ 1° A aquisicao de que trata este artigo, devera obedecer ao cardapio planejado
pelo Nutricionista, observado as diretrizes desta Lei e, devera ser realizada por meio
de licitagao publica, ou ainda, por dispensa do procedimento licitatorio, desde que os
precos sejam compativeis corn os vigentes no mercado local, observando-se os
principios inscritos no art. 37 da Constituicao Federal, e os alimentos atendam as
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exigencias do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam
a materia.
§2° Quando a Secretaria Municipal de Educacao optar pela dispensa do
procedimento licitatOrio, a aquisicao sera feita mediante previa chamada publica.
§3° Considera-se chamada pUblica o procedimento administrativo voltado a selegao
de proposta especifica para aquisicao de generos alimenticios descritos neste artigo.
Art. 10. Compete a Secretaria Municipal da Educacao propor awes educativas que
perpassem pelo curriculo escolar, abordando o tema alimentacao e nutricao e o
desenvolvimento de praticas saudaveis de vida, na perspectiva da seguranca
alimentar e nutricional para todos os alunos da rede municipal de ensino, em
especial, os intolerantes ao leite, ovos e gluten, celiacos.
Art. 11. Compete ao Municipio, por meio da Secretaria Municipal da Educacao, as
seguintes atribuicOes:
I - realizar o diagrxistico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes;
II - planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardapio da alimentacao escolar de
acordo corn a cultura alimentar, a faixa etaria, o estado de sairde, em especial, para
os intolerantes ao leite, ovos e glirten, celiacos, acompanhando desde a aquisicao
dos generos alimenticios, o preparo, a distribuicao ate o consumo das refeicties
pelos escolares;

III - coordenar e realizar, em conjunto corn a direcao e corn a coordenacao
pedagogica da escola, agues de educacao alimentar e nutricional.
IV - estabelecer as normas gerais de planejamento, execucao, controle,
monitoramento e avaliagao do PMAE;
V - realizar a transferencia de recursos financeiros visando a execucao do PMAE no
Municipio de Belo Horizonte;
VI - promover a adocao de diretrizes e metas, corn vistas na melhoria da qualidade
de vida dos alunos da rede pUblica da educagao basica, em especial, para os
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intolerantes ao leite, ovos e gluten, celiacos e outros alimentos que por ventura
provoquem alergias, reactles ou patologias adversas;
VII - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas objetivando a avaliacao
das agues do PMAE, podendo ser feitos em regime de cooperacao corn entes
pablicos e privados.
Art. 12. Compete ao Municipio, ainda, as seguintes atribuicOes, conforme disposto
no § 1° do art. 211 da Constituicao Federal:
I - garantir que a oferta da alimentacao escolar se de em conformidade corn as
necessidades nutricionais de todos os alunos, em especial, para os intolerantes ao
leite, ovos e gluten, celiacos e outros alimentos que por ventura provoquem alergias,
reavies ou patologias adversas, durante o period° letivo, observando as diretrizes
estabelecidas nesta Lei, bem como o disposto no inciso VII do art. 208 da
Constituicao Federal.
II - promover estudos e pesquisas que permitarn avaliar as acoes voltadas para a
alimentacao escolar, desenvolvidas no ambito das respectivas escolas;
III - promover a educacao alimentar e nutricional, sanitaria e ambiental nas escolas
sob sua responsabilidade administrativa, corn o intuito de formar habitos alimentares
saudaveis aos alunos atendidos, em especial, para os intolerantes ao leite, ovos e
gluten, celiacos e outros alimentos que por ventura provoquem alergias, reacoes ou
patologias adversas, mediante atuacao conjunta dos profissionais de educacao e do
responsavel tecnico de que trata o art. 6° desta Lei;
IV - promover e executar aglies de saneamento basic() nos estabelecimentos
escolares sob sua responsabilidade, na forma da legislacao pertinente;
V - divulgar em locais publicos informacties acerca do quantitativo de recursos
financeiros gastos na execucao do PMAE;
Art. 13. Os casos omissos ou excepcionais sera° analisados pela Secretaria
Municipal de Educacao.
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Art. 14. As despesas eventualmente decorrentes da presente Lei e de sua execucao
correrao por conta de dotacc5es orcamentarias proprias, suplementadas quando
necessarias.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposigoes
em contrario.

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017.

*.ececzcee

arilda de Castro Portela
Vereadora - PRB

DIRLEG FL.

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

)9'

Justificativa

Considerando que a alimentacao adequada é fundamental para o crescimento e o
desenvolvimento tanto da crianga como do adolescente, que a alimentacao
adequada é urn direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente
pela Declaracao Universal dos Direitos Humanos e pelo Pacto Internacional de
Direitos Economicos, Sociais e Culturais - sendo inerente a dignidade da pessoa
humana e indispensavel a realizacao dos direitos consagrados na Constituicao
Federal de 1988.
Considerando que a necessidade de garantir o direito a saude, alimentacao e a
educacao dos estudantes belo-horizontinos esta prescrito no Artigo 6° da
Constituicao Federal: "Sao direitos sociais a educacao, a saude, a alimentagdo, o
trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia social, a protecao a
maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta
Constituicao";

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017
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Marilda de Castro Portela
Vereadora - PRB

