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PROJETO DE LEI 01-00256/2020 do Vereador Reis (PT)

"Dispõe  sobre  ações  de  promoção  à  Segurança  Alimentar  durante  o  surto  do
coronavírus (Covid-19)

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:

Art. 1º. Cria o Programa Emergencial de Segurança Alimentar, enquanto durar o surto
do coronavírus (Covid-19)

Art. 2º. Constituem diretrizes do Programa Emergencial de Segurança Alimentar:

I - o combate à fome no município;

II - o combate à desnutrição no município;

III  -  promoção e desenvolvimento de ações de forma intersetorial  que efetivem em
nossa cidade o direito humano universal à alimentação e nutrição adequadas;

IV - a integração com as políticas estadual e nacional de Segurança Alimentar e de
Saúde em virtude do surto do coronavírus (Covid-19));

V - a atenção especial do Programa aos distritos e comunidades que registrem altos
índices de pobreza;

VI - a atenção especial à população em situação de rua;

VII - o estímulo à doação de alimentos à população em situação de rua e às famílias
em situação de vulnerabilidade social.

Parágrafo Único. As despesas e informações relacionados ao objeto desta Lei serão
disponibilizadas, em tempo real, em aba própria de acesso público do Portal da Transparência
da Prefeitura de São Paulo.

Art. 3º. Fica permitida no âmbito do município, para fins de doação, a reutilização de
alimentos  que  tenham  sido  elaborados  com  observância  das  normas  e  procedimentos
operacionais estabelecidos pela legislação sanitária, dentro do prazo de validade.

Art.  4º.  Ficam  isentos  de  qualquer  tributo  municipal  os  produtos  e  operações
empregados nas doações ao Poder Público Municipal ou às entidades de cunho social e sem
fins lucrativos que prestam assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Art. 5º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a distribuir o Seguro Emergencial
Complementar no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por família, complementando o Seguro
Emergencial do Governo Federal, em virtude do surto do coronavírus (Covid-19).

Art. 6º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criar o Fundo Emergencial de
Segurança Alimentar.

Parágrafo Único. O controle do Fundo será executado, extraordinariamente, por meio
de orçamento e registros contábeis próprios.

Art. 7º. O Fundo Emergencial de Segurança Alimentar terá como finalidade financiar o
Programa  Emergencial  de  Segurança  Alimentar,  promovendo  a  segurança  alimentar  e  o
combate à fome no município, auxiliando os munícipes em situação de vulnerabilidade social
enquanto durar o surto do coronavírus (Covid-19).

Art. 8º. Ao menos 30% (trinta por cento) do montante investido pelo Fundo em compra
de  alimentos  deve  ser  voltado  àqueles  alimentos  orgânicos  ou  de  base  agroecológica



provenientes  prioritariamente  da  agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar  rural
agroecologia, nos termos da Lei Municipal nº 16.140, de 17 de março de 2015.

Art. 9º Constituem receitas do Fundo aquelas provenientes de:

I - doações e subvenções de pessoas físicas e de pessoas jurídicas de direito público
ou de direito privado;

II - transferências de recursos oriundos do Estado ou da União;

III  -  convênios,  parcerias,  acordos  ou  instrumentos  congêneres,  firmados  com
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IV - outras receitas extraordinárias.

Art. 10. O Fundo será administrado por um Comitê Gestor com a seguinte composição:

I - 1 (um) representante da Câmara Municipal;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania;

III  -  1  (um)  representante  da  Secretaria  de  Assistência  Social  e  Desenvolvimento
Social;

IV - 1 (um) representante da Secretaria de Saúde;

V - 3 (três) representantes da sociedade civil.

Art. 11. Compete ao Comitê Gestor do Fundo:

I - deliberar sobre a alocação de seus recursos, observando as diretrizes constantes no
artigo 2º;

II - acompanhar, avaliar e fiscalizar o desenvolvimento, o desempenho e as ações por
ele custeadas.

III - prestar contas da gestão dos seus recursos com a sua extinção ao término do surto
do coronavírus (Covid-19).

Art.  12.  Fica  autorizada  a  abertura  de  créditos  especiais  para  a  consecução  de
despesas do Fundo no exercício econômico-financeiro da vigência desta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Às Comissões competentes."

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/04/2020, p. 113

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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