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ROJETO DE LEI L

Dispõe sobre padrões técnicos para 'a

aquisição de leite em pó pelos

programas instituCionais promovidos

pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

A Câmgfra Municipal de São Paulo decreta:

Art. 1° - Os programas institucionais da

Prefeitura Municipal de São Paulo que incluam a distribuição de

leite em pó, em qualquer de suas variedades quanto ao teor de

gordura, adicionados ou não de vitaminas e sais minerais, somente

poderão adquirir este produto a partir de matéria-prima láctea de

origem exclusivamente nacional.

Parágrafo Único - O leite em pó integral a ser

fornecido a esses programas institucionais deverá apresentar teor

mínimo de Proteína Total, determinado de acordo com parâmetros e

metodologia oficiais do Ministério da Agricultura e Abastecimento.

Art. 2° - Será exigida das empresas

participantes de licitação pública para fornecimento dos produtos

especificados no art. 1° a apresentação de Laudo de Análises

Laboratoriais emitido pelo órgão competente do Ministério da

Agricultura e do Abastecimento, ou por ele credenciado, atestando

atendimento às especificações contidas nesta lei.

Parágrafo	 Único	 - As	 determinações

analíticas que não são realizadas nas referidas instituições oficiais
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ou credenciadas poderão ser solicitadas pelas empresas a outras

instituições, mediante prévia consulta e anuência do Ministério da

Agricultura e do Abastecimento.

Art. 30 - As despesas decorrentes da

presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias

próprias, suplementadas se necessário.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará a

presente lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua

publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.

Vereador/PT
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