
“Dispõe sobre o reaproveitamento de alimentos
não consumidos e dá outras providências”.

Art.  1º  Estabelece  Ações de  Reaproveitamento  de  Alimentos  não
Consumidos,  com o objetivo de captar  doações de alimentos  e  promover  sua
distribuição, às pessoas e/ou famílias em estado de vulnerabilidade alimentar e
nutricionais assistidas, por entidades assistenciais, contribuindo diretamente para
a diminuição da fome.

Parágrafo Único. A distribuição referida no “caput” deste artigo poderá
ser requerida por meio de entidades devidamente cadastradas.

Art.  2º  As  Ações  consistirão  na  arrecadação  de  alimentos  junto  a
supermercados,  mercados,  feiras  livres,  sacolões  e  assemelhados,  que,  por
qualquer razão, tenham perdido sua condição de comercialização sem, contudo,
terem sido alteradas as propriedades que garantem condições plenas e seguras
para o consumo humano.

§  1°  Poderão  habilitar-se  como  doadores  pessoas  jurídicas,
responsáveis pelos estabelecimentos referidos no parágrafo anterior.

§ 2° Fica proibida a comercialização dos alimentos doados e coletados.
 

Art. 3º  As entidades interessadas em coletar e distribuir os alimentos
doados pelos estabelecimentos comerciais deverão ser cadastradas pelo Poder
Público  por  meio  do  Departamento  competente,  conforme procedimento  a  ser
regulamentado.

Parágrafo Único.  O cadastro de que trata o caput deverá conter as
seguintes informações:

I.  Solicitação  prévia  e  expressa  da  pessoa  jurídica  interessada  em
efetuar a doação de alimentos;

II. Periodicidade em que a doação ocorrerá;

III. Espécie de alimento a ser doado.
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Art.  4º  A coleta e distribuição dos alimentos ocorrerão por meio de
entidades sem fins lucrativos, que atendam às seguintes especificações:

I. Sua finalidade seja de assistência social;

II.  Esteja devidamente inscrita junto aos órgãos competentes, inclusive
à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;

III.  Informar periodicamente o número de pessoas e famílias atendidas
pelo programa.

Parágrafo Único. Fica proibida a distribuição de alimentos diretamente
a  famílias  que  comprovem  baixa  renda,  nenhuma  renda  ou  condição  de
vulnerabilidade social, instituições e organizações não governamentais que não
estejam devidamente cadastradas como beneficiárias da distribuição de alimentos
reaproveitados.

Art. 5º Os beneficiários das Ações objeto desta lei terá assegurado, a
seu favor, sigilo absoluto quanto ao benefício recebido.

Art.  6º  O  Poder  Executivo  poderá  promover  campanhas  de
esclarecimento  e  conscientização  da  população  e  do  empresariado
Jaboticabalense, objetivando:

I. Estimular a doação;

II. Reduzir o desperdício;

III. Praticar o reaproveitamento integral dos alimentos.

Parágrafo Único.  As campanhas municipais  poderão ser realizadas
com vistas à educação alimentar.

Art.  7º  O Poder  Executivo  regulamentará esta  lei  no  prazo  de 120
(cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Jaboticabal, 01 de agosto de 2019.
LUÍS CARLOS FERNANDES

Vereador - PSC
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

O  presente  projeto  de  lei  visa  estabelecer  políticas  públicas
voltadas à  redução do desperdício  de alimentos  em nossa cidade.  Para  tanto
Estabelece Ações de Reaproveitamento de Alimentos não Consumidos, que tem
por  objetivo  promover  a  doação  de  alimentos  por  supermercados,  mercados,
feiras-livres,  sacolões  e  assemelhados,  as  Instituições.  Faço  menção  a  este
projeto,  da Lei  nº  3.141,  de 23 de maio de 2003,  que vai  de encontro com a
proposta.

O  Brasil  é  considerado  pela  Organização  das  Nações  Unidas
para  a  Alimentação  e  a  Agricultura  (FAO),  um  dos  dez  países  que  mais
desperdiçam alimentos em todo mundo, cerca de 30% de tudo o que é produzido
é jogado fora. Muitos produtos que são considerados fora do padrão, mas que
ainda se encontram em bom estado para o consumo, é retirado das prateleiras
nos  estabelecimentos  comerciais  e  vão  para  o  lixo,  sendo que,  poderiam ser
doados para consumo imediato de instituições que trabalharam na área social, e
que necessitam de doações para continuar seu serviço assistencial. 

O  desperdício  fica  caracterizado  quando  o  alimento  que  é
produzido não chega a quem necessita,  e é jogado fora.  Um exemplo são os
frutos que são considerados fora do padrão estético e não tem um apelo de venda
elevado, mas que, ainda, possuem vitaminas e as propriedades de um produto
normal, saudável. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO), a população mundial está em elevado nível de insegurança
alimentar, uma vez que um terço do que é produzido, cerca de 1,7 bilhões de
toneladas, é perdido. Ao mesmo tempo, há muitas cidades em que a população
sofre com a fome e a carência de alimentos, sendo que a produção mundial só
aumenta. Trata-se de um contrassenso. Muitos estabelecimentos comerciais não
doam alimentos para não incorrerem no risco de serem responsabilizados penal
ou civilmente por quaisquer danos que o consumo destes venha a causar. 

Neste sentido, ao mesmo tempo em que a proposição em tela se
propõe  a  amenizar  esse  problema municipal  do  desperdício  de  alimentos,  ao
propor a sua doação por parte desses estabelecimentos, também os resguarda de
serem incriminados pela realização do ato nobre de doação. 

Muitos  países,  como  também  cidades  de  nossa  região,  já
estabeleceram  políticas  públicas  e  legislações  específicas  para  a  redução  do
desperdício de alimentos. Cumpre ao Brasil, como um dos maiores produtores de
alimentos do mundo, seguir o exemplo de outros países e adotar medidas para a
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redução do desperdício. Todas as pessoas jurídicas elencadas no art. 2º poderão
umas e outras formar um exército de benfeitores com essa simples atitude. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desse meritório projeto. 

Jaboticabal, 30 de setembro de 2019.

LUÍS CARLOS FERNANDES
Vereador - PSC 
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