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PARECER 1309/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 168/2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, regulamenta o 
programa LEVE LEITE no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

O programa consiste na distribuição de leite às crianças e adolescentes regularmente 
matriculados em toda a rede municipal de educação, condicionada à frequência escolar mínima 
mensal equivalente a 90% dos dias letivos. 

O Autor justifica que a propositura visa disciplinar, por lei, a instituição do Programa 
Leve Leite que atualmente é regulado pelo Decreto 35.458/1995 e Portaria 1.587/2009 da SME 
- Secretaria Municipal de Educação. 

Também argumenta que a previsão legal garante a execução e continuidade do 
Programa, já que o decreto pode ser revogado por simples ato e discricionariedade do Chefe 
do Poder Executivo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura. 

Foi realizada uma audiência pública por esta Comissão de Administração Pública no 
dia 27/05/2015, para instrução do trâmite do processo. Na ocasião compareceu a sra. 
Conceição Aparecida, que exaltou o programa, pedido a extensão do programa também para 
os alunos do Ensino Médio. 

De acordo com as informações contidas no próprio site da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo (disponível em: 
<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/sitemerenda/Anonimo/Leveleite/Histórico%20do
%20Leve-leite.aspx>. Consultado em: 11/06/2015): 

O Programa Leve leite foi criado através do Decreto nº 35.458, de 31/08/95, com 
objetivo de combater a desnutrição da população infantil da Rede Municipal de Ensino e 
diminuir o índice de evasão escolar, fixando o aluno na escola. 

Neste Programa são entregues mensalmente 02 Kg de Leite em pó para as crianças 
das EMEIs e CEIs e 02 Kg para as crianças das EMEFs com freqüência superior à 90%. 

A partir de 2006, o leite é entregue diretamente nas unidades, adotando assim, a 
entrega ponto a ponto que agiliza o processo da distribuição. 

Neste mesmo ano o Departamento de Alimentação Escolar estendeu o Programa ao 
período de férias escolares, sendo assim, serão efetuadas 12 entregas no ano. Este fato foi 
possível devido à economia de 34% na aquisição do leite em pó em relação à concorrência do 
ano de 2005. 

A partir de agosto de 2009, uma nova sistemática foi implantada e todas as crianças 
passam a receber o Leve Leite diretamente em suas residências pelos CORREIOS. Isso 
significa mais conforto e segurança. 

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o Programa Leve Leite 
atualmente está amparado pelas seguintes legislações: 

Portaria 942 de 03/02/2015 - Dispõe sobre o Programa Leve Leite nas Unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. 
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Portaria 1.587 de 20/02/2009 - SME - Define que o Programa Leve Leite destina-se aos 
alunos regularmente matriculados nos CEIs, EMEIs, EMEFs, EMEEs e unidades conveniadas 
com a Secretaria Municipal de Educação. 

Portaria Intersecretarial 01/2008 - Normatiza a entrega de relatórios mensais/estoque e 
define competências dos servidores. 

Decreto 35.458 de 31/08/1995 - Institui o "Plano de Saúde Preventiva Escolar - 
Programa Presente", e dá outras providências. 

Decreto 36.531 de 06/11/1996 - Dá nova redação ao artigo 4º do Decreto nº 35.458, de 
31 de agosto de 1995. 

Decreto 36.962 de 15/07/1997 - Recoloca recursos de dotações do orçamento vigente 
à vista das disposições do Decreto nº 36.531/96. 

Portaria 5853 de 21/12/2009 - Altera a redação do artigo 2º da Portaria SME 1587, de 
20/02/2009. 

Portaria Intersecretarial 003/1995 - Delega competência à Secretaria Municipal do 
Abastecimento para processar licitação para a aquisição de leite em pó integral de que trata o 
decreto 35458/95. 

Tendo em vista que a propositura objetiva dar amparo legal ao Programa Leve Leite, 
garantindo sua execução e continuidade, e também que não haverá aumento de despesa ao 
Poder Executivo, uma vez que o programa já está em funcionamento desde 1995, quanto ao 
mérito, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 12 de agosto de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Valdecir Cabrabom - (PSDB) - Relator 

Alessandro Guedes - (PT) 

Rodolfo Despachante  - (PHS) 

Mário Covas Neto - (PSDB) 
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