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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3884/2018 

Proíbe a oferta de “embutidos” na 

composição da merenda das unidades 

escolares da rede de ensino do município 

de Vila Velha e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica proibida a oferta de produtos de origem animal do tipo "embutidos" no cardápio 

da merenda das unidades escolares da rede de ensino do município de Vila Velha.  

Parágrafo único. Entende-se por "embutidos", os alimentos do tipo salsicha, linguiça, 

salame, mortadela e chouriços, defumados ou não, produzidos através do enchimento de tripas 

de animais ou artificiais (feitas com colágeno) com recheio à base de carne, vísceras, gordura, 

sangue, especiarias e outros ingredientes como conservantes, aromatizantes etc. 

Art. 2º A proibição estabelecida pela presente Lei abrange os lanches e refeições 

comercializados no interior das unidades escolares, bem como os produtos nelas oferecidos 

por ocasião de festividades e eventos realizados em suas instalações.  

Art. 3º O Poder Executivo Municipal fará ampla campanha entre professores, estudantes e 

funcionários para alertar para os males para, a saúde de crianças de tais alimentos embutidos, 

de modo a dissuadir o consumo também em seus lares ou no lazer.  

Art. 4º O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o infrator (empresas 

fornecedoras e operadoras de cozinhas e lanchonetes), às seguintes penalidades:  

I - na 1ª incidência, advertência e apreensão do material;  

II - na reincidência, multa no valor correspondente a 160 (cento e sessenta) VPRTM’s;  

III - voltando a reincidir, cassação da licença de funcionamento.  

Parágrafo único. A mercadoria apreendida poderá ser objeto de doação, caso em bom estado, 

no prazo de validade e observadas as exigências da Vigilância Sanitária Municipal.  

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  

Vila Velha, 04 de outubro de 2018. 

 

IVAN CARLINI       OSVALDO MATURANO         NILMA MARIA GUEZ DA SILVA 

       Presidente                        1º Secretário                                             2º Secretário    

 


