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Por: José Maria Filho - Jornalista

A
Cidade de São Paulo aprova lei que obriga a 

introdução de alimentos orgânicos nos cardápios da 
alimentação escolar 

Aprovada sem veto pelo prefeito da cidade de São Paulo Fernando Haddad, a nova Lei Municipal nº 
16.140/15, regulamentada por meio do decreto lei nº 56.913 de 5.04.16, entrou em vigor em abril de 2016 
para uma transição de 11 anos. Isso significa que até o ano de 2026 toda a alimentação escolar produzida e 
distribuída no âmbito da Prefeitura de São Paulo deverá contemplar cardápios que ofereçam aos escolares 
alimentos em sua totalidade orgânicos.

De acordo com dados oficiais da Secretaria Municipal de Educação, são aproximadamente 2,2 milhões 
de refeições/dia distribuídas para quase 1 milhão de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, 
constituindo um dos maiores sistemas de alimentação escolar do mundo.

Para gerenciar esse gigantesco sistema, a Prefeitura mantém, entres outras estruturas, a CODAE – 
Coordenadoria de Alimentação Escolar –, que agrega nutricionistas, veterinários, agrônomos e outros 
profissionais para dar conta de todo o planejamento, gestão e execução do sistema. 

Para a nutricionista Lívia da Cruz Esperança, Assessora da Coordenadoria de Alimentação Escolar, “o 
alimento orgânico está presente parcialmente na refeição das crianças atendidas pela Rede Municipal de 
Ensino, pelos sistemas de gestão direta, gestão mista e convênio, desde 2013, com a aquisição de arroz 

Alunos da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo

Agricultura familiar
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Cidade de São Paulo aprova lei que obriga a introdução de alimentos orgânicos nos 
cardápios da alimentação escolar

orgânico. Em 2015, cerca de 80% de todo o arroz enviado para as unidades escolares desses 
dois sistemas era orgânico. Neste momento estamos enviando arroz comum e orgânico para 
as unidades, e há outros processos de Chamada Pública em andamento, com as quais temos a 
pretensão de adquirir arroz parboilizado, bananas nanica e prata e doce de banana orgânicos”.

A introdução dos orgânicos na alimentação dos escolares será feita gradualmente e, de acordo a própria 
Lei, vai depender da oferta de alimentos disponíveis no mercado, assistência técnica aos produtores e 
outras ações.

Os especialistas entendem que a Lei por si só já é uma forma de induzir/conduzir os agricultores à 
conversão para produzir orgânicos, o que deverá aumentar a disponibilização desses alimentos. 

A Nutricionista Dra. Lívia da Cruz Esperança, assessora da Coordenadoria de Alimentação Escolar do CODAE-SP

Fontes: FNDE: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação; PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar; Prefeitura de São Paulo.

Evolução da aquisição de orgânicos – 2012 a 2015

A Lei foi aprovada e regulamentada: agora começam os desafios para sua 
implementação
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Por: José Maria Filho - Jornalista

 De acordo com Lívia Esperança, a prioridade de compra será do agricultor familiar, “pelo 
fato de a propriedade ser pequena e o agricultor ter melhor gestão do processo de conversão, 
então é mais fácil fazer uma propriedade pequena se tornar agroecológica do que uma grande 
propriedade”, enfatiza Lívia.

Outro desafio, segundo a nutricionista, é a dificuldade na pesquisa de preços que compõem 
o preço de referência a ser utilizado na Chamada Pública. A aquisição de alimentos in natura 
é o principal desafio, devido à necessidade logística de entrega e à elevada perecibilidade.

A implantação da Lei conta com diferentes estratégias, dentre elas a formação dos funcionários das 
escolas, incluindo as merendeiras. De acordo com Lívia, as formações estão sendo planejadas para 
acontecerem nas Diretorias Regionais de Ensino, algumas delas em parceria com a Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente.

A princípio, a oferta de alimentos será para as unidades com gestão direta, gestão mista e convênio, 
que representam, juntas, 52% dos escolares, ou 503.957 alunos. A introdução da alimentação orgânica nas 
unidades terceirizadas, que somam 465.449 alunos (48%), está prevista no plano de ação e deverá ser feita 
com o aditamento dos contratos de terceirização.

Para orientar e acompanhar implantação da Lei e a introdução dos alimentos orgânicos nas escolas da 
cidade de São Paulo, foi formada uma Comissão Gestora, que contará com a participação de membros 
de várias entidades como: o Sindicato dos Nutricionistas; representantes das empresas de refeições; 
representantes de professores; de pais; organizações da sociedade civil; de trabalhadores na alimentação 
escolar; entre outras. A Comissão Gestora permitirá que a sociedade civil organizada e os conselhos 
municipais (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMUSAN e Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE) continuem participando do processo, agora auxiliando na execução da política 

Estratégias e formação de recursos humanos

A implantação dos alimentos orgânicos nas escolas gerenciadas por empresas 
privadas, as chamadas terceirizadas, acontecerá de acordo com aditamento dos 

contratos

Estimativas previstas na Lei da evolução do percentual de aquisição de produtos 
orgânicos ou de base agroecológica para a alimentação escolar da cidade de São Paulo

Comissão Gestora acompanhará a implementação da Lei

Meta: Valor estimado de recurso 
para a compra de alimentos orgâ-
nicos, proposto pela CODAE para o 

ano de 2016.

Meta progressiva a partir de 2017:
crescimento percentual em relação 

ao total gasto em aquisição de 
gêneros alimentícios do Programa 
de Alimentação Escolar, na compra 
da administração direta e das ter-

ceirizadas.

2016

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

R$8.370.000

3%
5%
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Cidade de São Paulo aprova lei que obriga a introdução de alimentos orgânicos nos 
cardápios da alimentação escolar

de alimentação escolar. Para Lívia, “a Comissão irá proporcionar ainda mais transparência 
a todo o processo. A nossa principal expectativa é a democratização do acesso das crianças, 
de diferentes classes sociais, aos alimentos orgânicos”.

Os quantitativos de alimentos consumidos mensalmente na Rede Municipal de Ensino (RME) são 
um estímulo ao desenvolvimento e/ou fortalecimento de estruturas de produção, uma vez que a RME 
se destaca como grande mercado consumidor e demandante de produtos. Alguns exemplos do consumo 
mensal: arroz – 120 toneladas; feijão – 80 toneladas; laranja – 585 toneladas; banana – 380 toneladas.

Por esse perfil, o Programa de Alimentação Escolar contribui para a produção e institucionalização de 
macro resultados positivos, como o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e melhor rendimento 
escolar dos estudantes, além da importante democratização do acesso dos alunos a alimentos variados 
e de qualidade, o que culmina em uma ação educativa estendida a toda a rede.

A nova Lei Municipal, além de ser mais um instrumento de fomento à promoção desses resultados 
amplos, assume forte caráter de desenvolvimento local social/econômico/de produção e consumo 
sustentáveis. Outro ponto importante desta Lei foi a construção democrática do Plano de Ação, que 
subsidia a regularização do Decreto, que contou com a participação da sociedade civil, dos conselhos 
municipais (COMUSAN e CAE) e diversas secretarias municipais.

Saiba mais: 
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Departamento-de-Alimentacao-Escolar

A COOPAFASB – Cooperativa da Agricultura Familiar de Sete Barras/SP – foi fundada em 2011, a 
partir de uma iniciativa do CMDR – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – no ano de 2010 e 
da aliança estratégica com a COOPERAGUA (Cooperativa do Guapiruvu) para promover a viabilidade 
econômica solidária dos agricultores familiares 
do município, como opção de comercialização, 
buscando oportunidades e fornecendo produtos para 
os mercados institucionais e convencionais.

De acordo com Marcelo de Jesus Fukunaga 
Rosa, coordenador executivo da Coopafasb, ela atua 
como central de negócios de uma rede municipal 
composta por 113 famílias em 16 bairros da cidade, 
implementando uma política de comercialização com 
base nos princípios de economia solidária, por meio 
do incentivo à produção de frutas (banana, frutos do 
palmito-juçara) e verduras diversas.

A Cooperativa fornece, atualmente, 100 toneladas 
de bananas para a alimentação escolar da Prefeitura de 
São Paulo. São fornecedores da rede desde 2015. “Somente com a prefeitura de São Paulo, o faturamento 
mensal é de aproximadamente R$60.000,00”. A aprovação da lei dos orgânicos na alimentação escolar de 
São Paulo é um grande marco que com certeza irá promover a sustentabilidade do nosso planeta. A questão 
de faturamento nem entra em pauta, pois a Cooperativa afirma poder produzir um produto orgânico com 
um custo igual ou até mesmo inferior ao produto convencional com agrotóxicos; é preciso, entretanto, 
desmitificar a questão de padrão do que é beleza e do que é saudável, sem agrotóxicos. Os produtos são 
100% de agricultura familiar. É difícil quantificar a produção da cooperativa, pois ela ainda não atende toda 
a produção dos cooperados: hoje, 30% dos cooperados estão aderindo ao sistema orgânico e agroecológico. 
A lei de São Paulo da merenda orgânica vem a incentivar muito a conversão dos cooperados para um 

Nova Lei aumenta perspectivas positivas de produtores de orgânicos
Banana prata e nanica 

Bananas prata e nanica 
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Por: José Maria Filho - Jornalista

sistema de produção mais saudável para sua família e para os consumidores que vão 
se alimentar desses produtos.

A motivação é grande: “Há dois anos formamos nosso primeiro OCS (Organismo de Controle 
Social), certificação registrada pelo MAPA que não tem custo. Foi um grande incentivo para nós, 
pequenos produtores, a começar a nos organizar e preparar para a venda ao governo. No início 
foram apenas 9 produtores, sendo que 7 estavam produzindo orgânicos e 2 estavam em processo de 
transição do modelo convencional para o orgânico. Foi quando ganhamos uma Chamada Pública 
de banana orgânica no município de Santo André/SP. Hoje, já são mais de 30 famílias que aderiram 
à produção, que não precisam estar em contato com veneno, preservando a natureza e até sendo 
beneficiadas, em sua produção, por ela”. 

Sobre a assistência técnica, Marcelo comenta: “Infelizmente, no Brasil a formação técnica 
ainda é voltada para o agronegócio. A maioria dos nossos técnicos sai das universidades com uma 
formação voltada à monocultura, à produção em larga escala e ao uso intensivo de agrotóxicos, 
vendo a natureza como uma inimiga. Apesar de o técnico da CATI do nosso município ser um 
apoiador do orgânico, pelo modelo de assistência da instituição do estado ele não consegue nos dar 
o apoio necessário, então nosso trabalho se torna uma resiliência de erros, aprendizagem e trocas 
de informações entre nós produtores”. 

Saiba mais: coopafasb.com.br
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