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LEI N° 3.326, DE 01 DE JULHO DE 2013 

DISPOE SOBRE A _ CRIACAO DO 
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO 
A DOACAO DE ALIMENTOS - BANCO DE 
ALIMENTOS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 
do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica criado, no 4mbito do Municipio de.Muzambinho, o Programa de 
Incentivo 4 Doac&o de Alimentos - Banco de Alimentos, os quais deverio ser distribuidos a 

populacéo em situagéo de vulnerabilidade social e usados em programas Municipais, 
especialmente no que se refere as condigdes para aquisicdo de alimentos. 

Art. 2° O Programa tera como principal objeto, arrecadar, junto a produtores rurais, 
estabelecimentos industriais, comerciais, associagdes, programa governamentais e ao publico 
em geral, alimentos em condigées proprias de serem consumidos com seguranga. 

Art. 3° Para o atendimento ao disposto nesta lei, o Poder Executivo devera criar as 
condigdes administrativas, técnicas e sanitarias necessarias 4 triagem, separacdo, embalagem e 
distribuig¢do dos alimentos recebidos em doagao. 

§ 1° A distribuig&o devera beneficiar, preferencialmente, as entidades credenciadas pelo 
Programa, sempre buscando alcangar toda a populagao necessitada, através da distribuicdo, 
em carater excepcional e complementar, a pessoas individuais. 

§ 2° Fica autorizado o repasse dos alimentos a entidade de utilidade publica para atender 
programa social. 

Art. 4° A operacionalizacao do Programa ficara a cargo da Secretaria de Acdo Social, 

Trabalho e Habitagéo, que baixardé as normas complementares para o seu perfeito 
funcionamento. 

Paragrafo unico. A Secretaria Municipal de Assisténcia Social podera formar parcerias e 
convénios com érgaos e entidades, governamentais ou ndo, para a consecu¢do dos objetivos 
do Programa. 

Art. 5° Nao havera despesas decorrentes da aplicaco desta Lei. 

Art. 6° Esta lei devera ser regulamentada através de decreto do executivo, no prazo de 
até 30(trinta) dias de sua publicacao. 
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Art. 7° Esta Lei entraré em vigor na data de sua publicacio. 

Muzambinho-MG, 01 de julho de 2013. 

Ivan Anténio de Freitas 
Prefeito 

Norma Ceravolo Montanari 
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