
LEI N.º 3.115/2019 
09 de abril de 2019 
(Vereador David Barbosa Nogueira) 

 
Ementa: Institui o DIA MUNICIPAL DA SOLIDARIEDADE E AMOR AO 
PRÓXIMO CRIANDO O BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS (LEI 
ROGÉRIO FORT).  

 
 

 
Artigo 1º - Fica instituído o DIA 04 DE FEVEREIRO como “DIA MUNICIPAL DA 

SOLIDARIEDADE E AMOR AO PRÓXIMO”. 
 
§1º - Todo dia 04 de fevereiro na cidade Valença será estimulado pelo Município, em 

parceria com a Sociedade Civil Organizada, práticas de solidariedade em suas diversas formas; 
 
§2º - A referida data será incluída no calendário oficial do Município como referência ao 

aniversário do ativista Socioambiental – Rogério Silva Fort; 
 

Artigo 2º -  Fica instituído no Município de Valença o Banco Municipal de Alimentos como 
programa da REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, que tem por objetivo o combate à fome por meio 
do aproveitamento de alimentos desperdiçados ao longo da cadeia produtiva, mas ainda adequados ao 
consumo humano, e que se realizará por meio da centralização das doações de alimentos para a distribuição 
a quem deles necessitar, visando atingir às políticas de abastecimento e segurança alimentar e de assistência 
social, conforme diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

 
Artigo 3º - Caberá a Prefeitura Municipal de Valença, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, organizar e estruturar o Banco Municipal de Alimentos, fornecendo apoio administrativo, técnico e 
operacional, determinando os critérios de coleta, de armazenamento, de distribuição de alimentos, da 
fiscalização exercida, bem como o credenciamento e acompanhamento das entidades e/ou famílias 
beneficiárias, devidamente cadastradas. 

 
Artigo 4º - Para cumprimento do objetivo principal do Banco Municipal de Alimentos, 

conforme disposto no Artigo 1º desta Lei, os alimentos poderão ser arrecadados com os produtores rurais, 
estabelecimentos industriais e comerciais, e com o público em geral, desde que estejam adequados para o 
consumo humano. 

 
Artigo 5º - A verificação da qualidade dos alimentos arrecadados ou doados será realizada 

por profissional legalmente habilitado, que constatará se os mesmos estão apropriados para o consumo 
humano. 

Parágrafo único - Fica vedado o recebimento de doações ou arrecadações em pecúnia 
para execução das finalidades do Banco Municipal de Alimentos. 

 
Artigo 6º - Será regulamentado por decreto o gerenciamento do Banco Municipal de 

Alimentos. 
 

Artigo 7º - Os alimentos doados e coletados pelo Banco Municipal de Alimentos não 
poderão ser comercializados. 

 



Artigo 8º - As distribuições dos alimentos serão feitas às famílias que comprovem baixa 
renda, nenhuma renda ou estiverem em condição de vulnerabilidade social, bem como às instituições e 
organizações não-governamentais, desde que estejam devidamente cadastradas como beneficiárias do 
Banco Municipal de Alimentos. 
 

Artigo 9º - A Prefeitura Municipal de Valença fica autorizada a celebrar convênios com 
outras instituições públicas e/ou privadas visando a execução da presente Lei. 

 
Artigo 10 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 

dias, contados de sua publicação. 
 
Artigo 11 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verba orçamentária 

própria, suplementada se necessário. 
 
Artigo 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 09 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 
Fábio Antônio Pires Jorge                                      Pedro Paulo Magalhães Graça   
     PRESIDENTE                                                                              VICE - PRESIDENTE                   
  
 
Rafael de Oliveira Tavares                                    Paulo Celso Alves pena 
 1º SECRETÁRIO                       2º SECRETÁRIO 
 
 
Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as 
devidas publicações. 

Gabinete do Prefeito, em ___/___/___ 

Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal 
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