
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

LEI Nº 4.930, DE 06 DE JUNHO DE 2018 

Autoria: Luís Carlos Fernandes 

Autoriza a criação do "Programa Escola 

Sustentável" nas escolas da rede municipal de ensino 

e dá outras providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 04 

de junho de 2018, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

''·'• 

Art. 1 º ' Fica ,o Poder Executivo autorizado a criar o "Programa Escola 

Sustentável" no município de Jaboticabal, com ó objetivo de substituir, pelo menos uma 

vez por semana, a proteína animal pela proteína vegetal nas refeições oferecidas pelas 

escolas municipais. 

Parágrafo único. As disposições previstas . no caput desse artigo são 

facultativas em lanch-Jnetes, refeitórios, hospita1s e esfabelecirrientos similares cuja 
1 

atividade seja d~sempenhada em órgãos públicos ou autarquias situadas no município, 

exceto nos estabelecimentcs situ~dos no interior das escolas municipais onde essas 

disposições são obrigatórias. 

Art. 2° Para consecução dos objetivos da presente Lei, serão utilizados 

os alimentos já exi~tentes na cozinha de cada unidade escolar, excluindo carnes e seus 

derivados no(s) dia(s) da semana previamente elegido pela administração. 
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Art. 3º O Poder Executivo poderá promover campanhas educativas e de 

divulgação, congressos e palestras para informar, divulgar, orientar e buscar o 

esclarecimento da população quanto aos benefícios da campanha bem como capacitação 

para as merendeiras e cozinheiras. 

Art. 4° Para realização do disposto no artigo anterior o Poder Executivo 

poderá firmar convênios e parcerias com outros órgãos públicos, entidades, associações 

e empresas da iniciativa privada, alcançando assim o objetivo que é a prevenção de 

doenças como diabetes, obesidade infantil, hipertensão, câncer e problemas cardíacos. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 06 de junho de 2018. 

Secretária de Administração 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 06 de 

junho de 2018. 
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