
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CCÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CCÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CCÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂÂÂÂMARAMARAMARAMARA    
Palácio Vereadora Irene Ginanni 

Rua Vereador José Severiano da Câmara, 27 

CEP 59.550-000 Tele-Fax: [0XX84]3262.2133/2180 
CNPJ 08.587.271/0001-05 

www. camaramunicipaljc.com.br                                                                                                                           
e-mail:camaramunicipaljc@bol.com.br 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 017/2014. 

. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara-RN, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Art. 1º Ficam as instituições de ensino público da rede municipal, obrigadas 
a fornecer merenda escolar diferenciada para estudantes clinicamente 
considerados diabéticos, celíacos, hipertensos, portadores de fenilcetonúria  e 
intolerantes a lactose, através do “Programa de Alimentação Diferenciada”. 

Parágrafo Único – A condição de diabéticos, celíacos, hipertensos, portadores de 
fenilcetonúria  e intolerantes a lactose, deverá ser informada por pessoa 
responsável pelo aluno, no ato da matrícula ou da atualização de cadastro da 
instituição. 

Art. 2º - O programa será elaborado e coordenado pela Secretaria Municipal de 
Educação, que seguirá orientação por meio de receituário médico e de 
nutricionistas, aos quais caberá a supervisão do uso dos alimentos, em todas as 
escolas municipais. 

§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação deverá elaborar uma relação completa de 
todos os alunos considerados diabéticos, celíacos, hipertensos, portadores de 
fenilcetonúria  e intolerantes a lactose regularmente matriculados no decorrer do 
ano letivo, na rede municipal de ensino. 

§ 2º - De posse da relação dos alunos considerados diabéticos, celíacos, 
hipertensos, portadores de fenilcetonúria  e intolerantes a lactose, esses serão 
inseridos no Programa de Alimentação Diferenciada. 

 

 

 “Institui o “Programa de Alimentação 
Diferenciada” para alunos diagnosticadas 
com Diabetes, celíacos, hipertensos, 
portadores de fenilcetonúria  e intolerantes 
a lactose, nas escolas públicas do município 
de João Câmara e dá outras providências.” 

 



 

Art. 3º - Caso a merenda escolar seja terceirizada, fica a Secretaria Municipal de 
Educação responsável em implantar e adequar o programa de alimentação 
diferenciada aos alunos considerados diabéticos, celíacos, hipertensos, portadores 
de fenilcetonúria  e intolerantes a lactose, junto às empresas fornecedoras de 
alimentação. 

Art. 4º - A responsabilidade de fiscalizar o cumprimento desta lei cabe aos  
profissionais da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 

Sala das sessões, 09 de junho de 2014. 

 

 

Maurício Caetano Damacena 

Vereador Proponente (PPS) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


