
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTÓGRAFO N.º 4167/2021 

PROJETO DE LEI N.º 029/2021 do Executivo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 
Artigo 1° - Com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos 
regularmente matriculados na rede pública municipal e estadual de ensino, classes 
descentralizadas da ETEC, APAE e Casa da Criança de Jardinópolis, fica o município 
de Jardinópolis autorizado a efetuar a transferência de recurso financeiro para 
subsidiar a alimentação dos estudantes, sem recorte social, durante o período de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. 
 
Artigo 2° - O beneficiário do cartão merenda deverá estar regularmente matriculado 
em ao menos um dos segmentos referidos no artigo anterior, a saber: rede pública 
de ensino municipal, estadual, classes descentralizadas da ETEC, APAE e Casa da 
Criança de Jardinópolis. 
 
Artigo 3º- Para os efeitos desta Lei, considera-se "Cartão Merenda” 
um cartão magnético por meio do qual a Administração Municipal 
disponibilizará auxílio financeiro aos estudantes, para aquisição de alimentos em 
substituição da merenda escolar fornecida nas escolas durante os períodos de aulas 
escolares. 
 
Artigo 4° - Os valores serão creditados em cartões magnéticos, entregues aos pais 
ou responsáveis nas escolas onde o aluno está matriculado, em conformidade com 
cronograma a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Artigo 5° - Para retirar o cartão merenda, o responsável deverá apresentar 
documento com foto e CPF, respeitando-se as medidas sanitárias para conter a 
pandemia Covid-19. 
 
Artigo 6° - O valor do beneficio financeiro a ser disponibilizado consistirá em, no 
mínimo, R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, por aluno, não cumulativos; observado 
o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais). 
 

“INSTITUI O ‘CARTÃO MERENDA – CM’, DESTINADO À 
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, POR MEIO 
DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA OS ESTUDANTES 
REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, E ENTIDADES 
FILANTRÓPICAS (APAE E CASA DA CRIANÇA) DE 
JARDINÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
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Parágrafo único – O valor do benefício será definido a partir da regulamentação da 
presente Lei por meio de Decreto. 
 
Artigo 7° - Caso o beneficiário não utilize a totalidade dos recursos disponibilizados 
no cartão dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o saldo será devolvido aos cofres 
públicos para utilização em futuras recargas.  
 

Artigo 8-º O cartão será cancelado automaticamente, mediante as seguintes 
situações: 
  
I - Quando da solicitação de transferência do aluno para unidade escolar que não 
pertença a Rede Pública Municipal ou estadual de ensino, classes descentralizadas 
da ETEC, APAE e Casa da Criança de Jardinópolis; 
II – Verificado o mau uso do cartão e/ou a realização de compras de produtos que 
não sejam do gênero alimentício da Cesta Básica nacional, conforme a legislação; 
III- Retorno normal das aulas presenciais. 
 
Artigo 9° - Será emitido um cartão em nome da pessoa responsável pelo aluno, para 
recebimento dos recursos financeiros. 
 
Artigo 10- Estarão sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais, os pais ou 
os responsáveis legais dos beneficiários e/ou o estabelecimento comercial, quando 
efetivamente ficar comprovada fraude pela utilização do Cartão Merenda. 
 
§ 1º Para os fins do disposto no caput, uma vez verificada qualquer irregularidade na 
utilização do benefício de que trata esta Lei, será instaurado o competente processo 
administrativo de investigação e, havendo constatação real de práticas irregulares 
no uso do cartão, o caso será encaminhado para à Secretaria Municipal de Negócios 
e Assuntos Jurídicos, para que sejam tomadas as providencias legais cabíveis. 
      
§ 2º Será facultado aos pais ou responsáveis, nos termos desta Lei, declinarem do 
benefício por meio de declaração optativa. 
       
§ 3º Em caso de abandono e/ou evasão escolar, o responsável legal deverá restituir 
os valores aos cofres públicos, recebidos pelo Cartão Merenda. 
 
Artigo 11 - Os recursos financeiros do “Cartão Merenda” deverão ser utilizados para 
aquisição EXCLUSIVAMENTE de gêneros alimentícios conforme as recomendações 
da Resolução FNDE nº 06/2020 e do Guia alimentar para a população brasileira, que 
incentiva o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, como por 
exemplo: arroz, feijão, macarrão de sêmola, ovos, carnes, leite, frutas, verduras e 
legumes. 
 
Artigo 12 - Fica expressamente vedada a aquisição de bebidas alcóolicas e cigarros 
com o “Cartão Merenda”. 
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Artigo 13 - A alimentação escolar continuará sendo servida nas unidades escolares 
municipais em dias letivos das 10h às 11h30. Todos os alunos que tenham interesse 
poderão continuar a se alimentar nas escolas, mesmo durante a suspensão das 
aulas presenciais. 
 
Artigo 14 - O benefício será concedido mensalmente, enquanto perdurar o ensino 
remoto e semipresencial, sendo finalizado com a retomada de 100 % das aulas 
presenciais. 
 
Artigo 15 – As despesas decorrentes desta Lei serão arcadas conforme orçamento 
vigente para o presente ano, sendo supridas, caso necessário, por meio de crédito 
adicional. 
 
Artigo 16- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir regulamentação 
necessária ao fiel cumprimento da presente Lei por meio de Decreto. 
 
Artigo 17- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Jardinópolis, 25 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2021.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

26 mai 2021, 12:26:34 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número f40e952c-e2cb-4b13-b8e8-

99497398e155. Data limite para assinatura do documento: 25 de junho de 2021 (12:10).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 mai 2021, 12:31:15 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

26 mai 2021, 12:31:33 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

26 mai 2021, 12:32:00 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 25 de junho de 2021 (12:10).

26 mai 2021, 12:45:48 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.106.3.245. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 mai 2021, 12:46:32 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

177.106.35.218. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 mai 2021, 12:46:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

f40e952c-e2cb-4b13-b8e8-99497398e155.

Hash do documento original (SHA256): 4fc4be7025820983b3ff69395a22e44a29968a9a8a341d1f2d15bd879bf9e95a
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