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DECRETO Nº. 0119/2021 
Em,  23 de junho de 2021 

 

Cria o Programa Banco Municipal de 
Alimentos e dá outras providências.  

 

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições 
legais; 

D E C R E T A:  

 

Art. 1º.  Fica criado o Programa Banco Municipal de Alimentos de Butiá, vinculado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ação Solidária, que será responsável pela Gestão do 
Programa e com finalidades, gestão e estrutura definidas neste Decreto. 

 

Art. 2º.  São finalidades do Programa Banco Municipal de Alimentos de Butiá: 

I – Proceder a coleta, recondicionamento e armazenamento de produtos e gêneros 
alimentícios, perecíveis ou não, desde que em condições de consumo, provenientes de:  

a) doações de alimentos efetuadas por estabelecimentos comerciais e industriais ligados à 
produção e comercialização, no atacado ou no varejo;  

b) doações de órgãos públicos ou de pessoas físicas ou jurídicas;  

c) apreensão por órgão da Administração Municipal, resguardada a aplicação das normas 
legais e regulamentares próprias; 

II – Efetuar a distribuição dos produtos e gêneros arrecadados para:  

a) famílias e pessoas que se encontram em situação de exclusão social e vulnerabilidade 
alimentar;  

b) entidades assistenciais privadas regularmente constituídas e organizações comunitárias, 
organizações não governamentais, entidades sem fins lucrativos, situadas no Município de Butiá e previamente 
cadastradas e indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ação Solidária; 

c) famílias ou pessoas indicadas pela Defesa Civil do município, em situação de emergência 
ou calamidade; 

d) cozinhas comunitárias, centros de convivência, abrigos, albergues, escolas municipais de 
educação infantil, escolas municipais de educação fundamental, Instituições de longa permanência, e outros 
vinculados à Administração Municipal; 

e) Em situações de excepcionalidade da quantidade da arrecadação recebida, poder-se-á 
fazer o repasse do volume excedente a outras entidades não cadastradas junto ao Município;  

III – Promover cursos e oficinas de educação alimentar e educação para o consumo, 
destinados a difundir técnicas de redução e eliminação de desperdícios e garantia da qualidade integral no 
preparo de alimentos; 

IV – Promover estudos e debates sobre temas relacionados com a Segurança Alimentar e os 
instrumentos para a erradicação da fome;  

V – Receber e distribuir doações de alimentos, equipamentos e utensílios advindos de 
projetos vinculados a Projeto de outras esferas governamentais; 
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§ 1º - Além de produtos e gêneros alimentícios, o Programa Banco Municipal de Alimentos de 
Butiá poderá receber doações de móveis, utensílios e equipamentos, destinados ao preparo, recondicionamento 
e avaliação de alimentos. 

 

        § 2º - A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ação Solidária será 
responsável pelo local que receberá e depositará os alimentos, devendo estar de acordo com as normas 
sanitárias para este fim. 

 

         § 3º - A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ação Solidária será 
responsável pelo cadastro dos doadores e das entidades ou pessoas recebedoras dos alimentos e deverá 
promover prestação de contas mensais das doações e distribuição dos alimentos para as entidades, pessoas 
físicas ou jurídicas participantes do Programa e para os Conselhos Municipais afins. 

 

 Art. 3º. Das equipes de coleta e de distribuição, participará um profissional que deverá aferir 
e atestar estarem os produtos e gêneros alimentícios, in natura, industrializados ou preparados, em condições 
apropriadas para o consumo.  

 

 Art. 4º. Para a consecução das finalidades do Programa Banco Municipal de Alimentos de 
Butiá, o Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios ou parcerias com outros órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou Indireta, bem como firmar parcerias com pessoas físicas ou 
jurídicas. 

  

 Art. 5º. As atividades do Programa Banco Municipal de Alimentos serão acompanhadas pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social de Butiá. 

 

 Art. 6°.  As despesas decorrentes da execução do Programa instituído por este Decreto 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias além das verbas recebidas por força de convênios e/ou 
parcerias com outros órgãos ou entidades.  

 

 Art. 7º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
                               GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                    Em, 23 de junho de 2021. 
 
 
                                                                                               
                                   DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                              Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 23 de junho de 2021. 
 
 
 
     EDILSON NUNES FRANCISCO 
Secretário Municipal de Administração 
 

 

 

 


