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PARECER N° 2056/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 168/2014. 

O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Abou Anni, que regulamenta o programa LEVE 
LEITE no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

O Programa LEVE LEITE já em funcionamento desde 1995 visa combater a 
desnutrição alimentar das crianças e adolescentes que frequentam a educação infantil e o 
ensino fundamental. 

O Programa é uma política pública de amplo alcance para combater a subnutrição de 
nossas crianças e adolescentes. Contudo, o programa tem seu caráter ligado à saúde pública e 
à assistência social. 

Assim sendo, originalmente as despesas do programa, criado por meio do Decreto 
35.458/1995, ficavam a cabo do Fundo Municipal de Saúde - FUMDES. Após a aprovação do 
Decreto 36.531 as despesas do programa passaram a ser responsabilidade da Coordenadoria 
de Alimentação e Suprimento da Secretaria Municipal de Abastecimento. Somente a partir de 
2008 com o Decreto 49.961 que as despesas com o programa foram computadas na 
Educação. 

A Educação já arca com as despesas do Programa Municipal de Alimentação Escolar, 
que consiste em oferecer aos educandos alimentação durante o período de atendimento. 
Então, atribuir à Educação a responsabilidade por despender recursos para o Programa LEVE 
LEITE compromete seu orçamento e, assim, dificulta a realização de sua atividade fim. Com 
esse entendimento a Conferência Municipal de Educação de 2010 aprovou em suas 
resoluções que as despesas com o Programa LEVE LEITE não fossem mais computados 
como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e nem como educação inclusiva. 

Pelos motivos expostos, o parecer desta comissão é favorável na forma de substitutivo. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1o O "plano de Saúde Preventiva Escolar - Programa LEVE LEITE", com o objetivo 
de combater a desnutrição alimentar da população que frequenta a rede municipal de ensino 
obedecerá ao disposto nesta lei. 

Art. 2° O programa LEVE LEITE consiste na distribuição de leite e destina-se a garantir 
o bom desenvolvimento físico e nutricional das crianças e adolescentes regularmente 
matriculados em toda a rede municipal de educação, incluindo as unidades conveniadas. 

Art. 3o A distribuição do leite prevista no "caput é condicionada a frequência escolar 
mínima mensal equivalente a 90% (noventa por cento) dos dias letivos, a ser apurada no mês 
anterior ao da entrega do leite. 

Parágrafo único. As faltas formalmente justificadas e comprovadas poderão ser 
abonadas para efeito desta lei. 

Art. 4o O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contado da data de sua publicação. 
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Art. 5o Fica vedado o computo das despesas do Programa LEVE LEITE como 
manutenção e desenvolvimento do ensino e como educação inclusiva. 

Art. 6o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes em 18/11/2015. 

Reis - PT - Presidente 

Toninho Vespoli - PSOL - Relator 

Claudinho de Souza - PSDB 

Eliseu Gabriel - PSB 

Ushitaro Kamia - PSD 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/11/2015, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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