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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia PROJETO DE LEI n° 03_12019
"Dispõe sobre critérios de
concessão de serviços de lanches e
bebidas nas unidades educacionais,
localizadas no município de Paulo
Afonso, Estado da Bahia e dá outras
providências"
A Câmara Municipal de Paulo Afonso Aprova:
Art. 1° - Os serviços de lanches e bebidas na área interna das unidades
educacionais públicas e privadas que atendam a educação básica, localizadas
no município de Paulo Afonso, deverão obedecer a padrões de qualidade
nutricional e de vida indispensáveis à saúde dos alunos.
Art. 2 ° - Atendendo ao preceito nutricional e de acordo com o artigo
anterior, fica expressamente proibida, nos serviços de lanches ou similares, a
comercialização do seguinte:
bebidas com quaisquer teores alcoólicos;
balas, pirulitos e gomas de mascar;
refrigerantes e sucos artificiais;
salgadinhos industrializados;
salgados fritos e
pipocas industrializadas
§ / ° - O estabelecimento alimentício deverá colocar a disposição dos
alunos dois tipos de frutas sazonais, objetivando a escolha e o enriquecimento
nutritivo dos mesmos.
§ 2 ° - É vedada a comercialização de alimentos e refrigerantes que
contenham em suas composições químicas, nutrientes que sejam
comprovadamente prejudiciais à saúde.

Art. 30 - Os proprietários desses estabelecimentos deverão garantir a
qualidade higiênico-sanitário e nutricional dos produtos comercializados.
Art. 4 ° - Os lanches e as bebidas fornecidos e comercializados nas
escolas públicas e privadas do Município serão preparados conforme padrões
de qualidade nutricional compatíveis com a promoção da saúde dos alunos e a
prevenção da obesidade infantil.
§ 1° - São vedados nos estabelecimentos a que se refere o caput do
art.3° desta Lei, o fornecimento e a comercialização de produtos e preparações
com altos teores de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e
sal, ou com poucos nutrientes, nos termos de regulamento.
§ 2 ° - O descumprimento do dispositivo do art. 3° sujeitará o infrator
às penalidades previstas na legislação sanitária.
Art. 50 - Um Mural de um metro de altura por um metro de
comprimento deverá ser fixado em local próprio e visível, rente ao
estabelecimento, para divulgação e informações pertinentes a assuntos
relacionados com a área alimentícia.
Art. 6° - Os estabelecimentos só poderão funcionar mediante alvará
sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária.
Art. 70 - Os estabelecimentos já existentes terão um prazo de cento e
oitenta dias para regularem e adequarem suas situações.
Art. 8 ° - A abertura de novos estabelecimentos só poderão ocorrer
mediante as emissão do alvará sanitário da Vigilância Sanitária.
Art. 9° - O não cumprimento dos critérios estabelecidos por esta Lei
acarretará a aplicação de sanções previstas pela Vigilância Sanitária.
Art. 10— Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11— Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões em 15 de Fevereiro de 2019

Pedro Macáno o
Verea

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- ESTADO DA BAHIA —
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E CONTAS.
PARECER N°

/2019

Projeto de Lei n°. 003/2019, que "Dispõe sobre
critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas
nas unidades educacionais, localizadas no Município de
Paulo Afonso, e dá outras providências".
Analise da Comissão ao Projeto de Lei n°. 003/2019, de autoria do
Vereador Pedro Macário Neto.
PARECER:
Compete à Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Contas,
considera este Projeto de Lei de valiosa contribuição social, mas em razão do
Art. 50, §20, "V, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, torna-se a
presente comissão incompetente, podendo delibera somente em matéria
tributária ou similares.

Sala das Comissões, 22 de março de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- ESTADO DA BAHIA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PARECER N°

/2019

Projeto de Lei n°. 003/2019, que "Dispõe sobre
critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas
nas unidades educacionais, localizadas no Município de
Paulo Afonso, e dá outras providências".
Analise da Comissão ao Projeto de Lei n°. 003/2019, de autoria do
Vsreador Pedro Macário Neto.
./kRECER:
A presente Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência,
substanciado no art. 50, §4°, "a", do regimento interno desta Casa legislativa,
relata seu parecer favorável a matéria em tela, haja vista a real contribuição
com a saúde do jovem alunos e funcionários nas redes educacionais no âmbito
territorial de Paulo Afonso, sendo certo que o a educação e corolário da saúde
pública o presente projeto tem a finalidade de reduzis inúmeros acometimentos
de doenças, a exemplo obesidade infantil e diabetes.
Para fim de aplicação da área educacional, como a área interna das
unidades educacionais, desta maneira, optamos em apresente uma emenda
Modificativa ao art. 1°.
Destarte, somos favoráveis aos Projeto de Lei n°. 003/2019, que "Dispõe
scbre critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas nas unidades
'•íducacicnais.
Sala das Comissões, 22 de março de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- ESTADO DA BAHIA —
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Emenda Modificativa

N° O 3 /2019

Os Vereadores (em anexo) que abaixo subscrevem, com
assentos nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 117, §1°, III, do
Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao Projeto de Lei n°. 003/2019,
de autoria do Vereador Pedro Macário Neto.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifica o artigo 1° do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a
vigorar nestes termos:
Art. 1°. Os serviços de lanches e bebidas na área
interna das unidades educacionais pública e privada
que atendam a educação básica, localizada no
município de Paulo Afonso, deverão obedecem a
padrões de qualidade nutricional e de vida
indispensáveis a saúde dos alunos.
JUSTIFICATIVA:
Com a finalidade de esclarecer a aplicação da norma, apresentam-se a
presente emenda, e de igual sorte, preservando os vendedores adjacente as
unidades escolares.
Câmara Municipal, 22 de março de 2019.
Paulo Afonso — BA.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- ESTADO DA BAHIA —
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARECER N° C'[ /2019
Projeto de Lei n°. 003/2019, que "Dispõe sobre
critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas
nas unidades educacionais, localizadas no Município de
Paulo Afonso, e dá outras providências"
Analise da Comissão ao Projeto de Lei n°. 003/2019, de autoria do
Vereador Pedro Macário Neto.

PARECER:
A presente Comissão de Obras e Serviços Públicos, considera este
Projeto de Lei de relevante contribuição social a todo o corpo educacional do
município, mas em razão do Art. 50, §3°, do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, torna-se a presente comissão incompetente, podendo delibera
e "d" do supracitado

somente em matéria contidas nas alíneas "a" "h"
artigo do regimento.

Sala das Comissões, 22 de março de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO , JUSTIÇA E REDAÇÃO
PARECER

04 2019

Chega ao conhecimento da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL o projeto de Lei de n° 03/2019 de autoria do Vereador Pedro Macário
Neto

"Dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas nas

unidades educacionais, localizadas no município de Paulo Afonso, Estado da Bahia e dá
outras providências.

Instado a se manifestar, passo a opinar:

O Regimento Interno desta Colenda Casa em seu Artigo 50, parágrafo 1° com suas
alíneas, estabelece as funções primordiais que deverão ser norteadoras dos atos desta
comissão, com fulcro no exame técnico das matérias a ela submetidos para estudo e
analise, para posterior emissão de parecer.
Pelo exposto cumpre observar que o Projeto de Lei alhures esta em conformidade com a
legislação vigente, estando assim plenamente amparado pela Lei Orgânica do Município,
Regimento Interno desta Colenda Casa e na Constituição da República. Não havendo
qualquer impedimento legal para aprovação da matéria, no entanto, cumprindo o que
estabelece o Art. 50, paragrafo 1° , alínea "h" do Regimento Interno desta Colenda Casa
de Leis, deliberou esta comissão pela apresentação de uma emenda modificativa ao Artigo
1° do presente projeto de Lei , o qual, passará a ter a seguinte redação:
Art. 1° Os serviços de lanches e bebidas no interior das unidades educacionais públicas e
privadas que atendam a educação básica, localizadas no Município de Paulo Afonso,
deverão obedecer a padrões de qualidade nutricional e de vida indispensáveis à saúde dos
alunos.

Â apresentação da presente emenda se justifica pela necessidade de eliminar posteriores
distorções de interpretação, garantindo a eficácia do aspecto lógico-gramatical e técnico
da proposição , adequando-a a melhor forma legislativa

É o parecer.

Diante de toda exposição de direito delineadas e que nos compete analisar,
esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final aprova e é FAVORÁVEL,
com incorporação da Emenda Modificativa apresentada, o projeto de Lei de n°
03/2019 "Dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas nas
unidades educacionais, localizadas no município de Paulo Afonso, Estado da Bahia e
dá outras providências".

Sala das Sessões aos 22 de Março de 2019

Ver. Marcondes rancisco dos Santos
Presidente

Ver. Albério Carlos Caetano da Silva
Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Comissão de Constituição Justiça e Redação Final
Emenda Modificativa N°.

O 2,/2019
"Modifica o Art. 1° do Projeto de
Lei n° 03/2019 e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, Aprova:

Art. 1° Os serviços de lanches e bebidas no interior das unidades educacionais públicas e

privadas que atendam a educação básica, localizadas no Município de Paulo Afonso,
deverão obedecer a padrões de qualidade nutricional e de vida indispensáveis à saúde dos
alunos.

Sala de Sessões, em 22 de Março de 2019

Ver. Marcondes Francisco
Presidente

Santos

Ver. Albério Carlos Caetano da Silva
Membro
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