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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a promover a implantação do Programa de
Alimentação Popular, destinado ao atendimento da população carente, empobrecida ou em
situação de vulnerabilidade social, mediante fornecimento de refeições subsidiadas, em suas
diversas formas, através de estabelecimentos próprios ou de terceiros, no Município de Carazinho.
Parágrafo único. Para a operacionalização do Programa de Alimentação Popular o Executivo
poderá criar os Restaurantes Solidários ou similares, em co-participação ou não, com outras
entidades, públicas ou privadas, mediante a firmatura de contratos e/ou convênios na forma da
legislação vigente, direta ou indiretamente.
Art. 2º O valor da refeição disponibilizada aos destinatários do Programa não poderá ultrapassar o
percentual de 0,34 (trinta e quatro centésimos) do salário mínimo nacional.
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação devendo ser regulamentada em 120
(cento e vinte) dias.

JUSTIFICATIVA..

O Programa Restaurante Popular é um dos programas integrados à rede de ações e programas do
Fome Zero, política de inclusão social estabelecida em 2003. O bom funcionamento deste
programa é papel do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e espera-se, com
ele, criar uma rede de proteção alimentar em áreas de grande circulação de pessoas que realizam
refeições fora de casa, atendendo dessa maneira, os segmentos mais vulneráveis nutricionalmente.
Objetivo do Programa Restaurante Popular tem como apoiar a implantação e modernização de
restaurantes púbicos populares geridos pelo setor público/privado municipal, visando à ampliação
de oferta de refeições prontas saudáveis e a preços acessíveis, reduzindo assim, o número de
pessoas em situação de insegurança alimentar. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 05 de abril de 2019.



Fábio Zanetti
Fábio Zanetti - PSDB
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