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"Disp1ie sobre r1 111·011111çlio rf11 edumçrio 11fime11tar e 

1111tricimwf '""' esco/11.~ ptÍ/1/íc11.1· e privcu/11s tio 

mu11ú:lpio." 

O Povo do Município de Sanla Luzia, F.slado de Minas Gernis, por seus represenlanles 

legais , aprova, e cu, Prefeita Municipal, cm seu nome. promulgo a seguinle Lei: 

Art. 1"- Fica vedada, 110~ espaços das escolas p(Jblicas e privadas municipais. a 

comercialização ele lanches e hchidas contendo os produlos e/011 prep11raç(lcs, i11du~1rializados ou 

não, que contenham allo~ teores de caloria~, gordura saturada, gordura lrans, açücar livre, sal, leor 

alcóofico e baixo teor nulricional, tais como: 

a) Frituras: halatas, biscoilos, bolinhos, coxinhas, cnroladinl1os recheados, espelinbos. pasléis, 

quihes e frilnras cm geral; 

b) Salgados e doces com massa folhada; 

e) Bif.coilo~: recheados , com ct>bcrlurn, lipo wafcr. biscoilos salgados e oulrns com alto lcor 

de gnrdura~ e calorias; 

d) Doces: balas. pastilhas, pirulitos, chocolalcs e bombons. suspiro!'., marin-molc, sorvcl.cs de 

mass;1, picolés de massn com cohcnura, chup-chup, algo<lf10 doce, gc\mas d..: mascar e 

guloseimas cm geral; 
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e) Molhos calóricos: catchup, maionese, mostarda, molhos a base de maionese e oulros com 

alto leor de gorduras e calorias; 

t) Behidas artificiais: refrigerante comum, light e zero, refrescos artificiais, bebidas 

alcoólicas, energético' e outras hchidas simLlares; 

g) Salgaclinhos e pipocas industrializadas; 

h) Alimentos apresuntados e embutidos; 

i) Sanduíches e pizzas que tragam cm sua composição ingredientes wmo bacon, batata, 

palha, maionese e molhos gordurosos e ca16ricos, mortadelas, ovos fritos, queijos 

gordurosos e outros ingredientes e embutidos ricos cm gorduras e caloria~. 

l'a.r:'1grafo único. As restrições mencionadas também se aplicam aos produtos obtidos por 

doações. 

Arl. 2º· Flm datas excepcionais de festas cnme111on1livas ou promovidas pela escol;1, wmo 

páscoa, dia das crianças, festajunina e outras, não se aplicam as disposições do artigo l º,podendo 

a escola fornecer ou pcrmi1ir a venda de lanches e bebidas que não contenham (i lcnol. 

Arl. 3° • É de re,ponsabilidade do Diretor nu Cnnrcknador da Unidade de Ensino fisc;dizar o 

cumprimento das determinações desta Lei. 

Parágrafo (iuico. /\ escola poder~ desenvolver atividade~ que rcl'nrcern h(ihito~ de 

alimt:ntação saudável. 

Art. 4° -Esta 1 .ei entrará cm vigor na cima ele sua puhlicaçi"lo 

Município ele Sant;1 r ,uzia. 09 de setembro ele 20 16. 
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