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Institui o Programa Bom Prato Municipal.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art.  1º  Esta  Lei  institui  o  Programa  Bom Prato  Municipal,  destinado  a  propiciar  à
população carente uma alimentação a preços acessíveis e com qualidade.

Parágrafo  único.  Na  implementação  do  programa  serão  observadas  as  diretrizes
estabelecidas pela Lei nº 15.920, de 19 de dezembro de 2013, que estabelece os componentes
municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, criado pela Lei
Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.

Art.  2º  Poderão ser celebrados convênios com entidades da sociedade civil  para a
execução do Programa Bom Prato Municipal.

Art. 3º O Poder Público definirá, através do órgão competente:

I - as normas regulamentares do Programa Bom Prato Municipal;

II - as regras de participação de entidades da sociedade civil na execução do Programa
Bom Prato Municipal;

III - o cardápio;

IV - o valor da refeição a ser pago pelo usuário;

V - o valor do repasse que a Administração pagará à entidade por adulto e por criança
de até 6 (seis) anos.

Art.  4º  O  Poder  Público  zelará  pela  instalação,  progressiva,  em  cada  região
administrativa, de equipamento adequado para a execução do programa.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, às Comissões competentes.
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