Promoção da Educação Alimentar e
Nutricional nas Escolas:
Decreto Estadual nº 47.557

de 10 de dezembro de 2018.

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Superintendência de Atenção Primária à Saúde
Diretoria de Promoção à Saúde
Coordenadoria de Promoção da Alimentação Saudável e Adequada e Atividade Física

Pré-concepção
Lei Estadual 15.072, de 05 de abril de 2004.
“§ 1º São vedados, nos estabelecimentos a que se
refere o caput deste artigo, o fornecimento e a
comercialização de produtos e preparações com
altos teores de calorias, gordura saturada,
gordura trans, açúcar livre e sal, ou com poucos
nutrientes, nos termos de regulamento.”
 Resolução Estadual SEE nº 1511/2010 – Orienta a aplicação
da Lei nas escolas estaduais.

Decreto nº 47.557 de 10 de dezembro de 2018
Regulamenta a Lei n° 15.072, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a
promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e
privadas do sistema estadual de ensino.

Discutido e elaborado por um grupo de trabalho do estado:
- Secretaria de Estado de Saúde (Diretoria de Promoção à Saúde +
Vigilância Sanitária)
- Secretaria de Estado de Educação
- Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável (CAISANS-MG)

Decreto nº 47.557 de 10 de dezembro de 2018Construção

Engloba estratégias
do Plano de Ação para
prevenção da
Obesidade em
Crianças e
Adolescentes da OPAS
→ Restrição da
Publicidade e
regulamentação de
alimentos e bebidas
não saudáveis para
crianças nas escolas

Modelo de Perfil
Nutricional da OPAS
-> Utilizado para
elaborar a lista de
alimentos proibidos e
permitidos

Ações de proteção
à criança do
Ministério Público
e do Código de
Defesa do
Consumidor

Resolução do
Conselho Nacional
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
(CONANDA) nº 163
de 2014

Decreto nº 47.557 de 10 de dezembro de 2018Conteúdo
Âmbito de abrangência da legislação: escolas das redes pública e
privada do estado.

Define comunidade escolar: alunos e suas famílias, professores,
funcionários da escola, proprietários e funcionários de estabelecimentos
comerciais localizados no interior da escola e das empresas fornecedoras
de alimentação escolar.

Deve ser disponibilizado diariamente para venda ou consumo uma
variedade de fruta da estação, in natura, inteira ou em pedaços.

Decreto nº 47.557 de 10 de dezembro de 2018
Apresenta lista de produtos permitidos e proibidos a
comercialização -> Resolução CAISANS/SEPLAG nº 02 de 20 de
dezembro de 2018

Ações de promoção da alimentação adequada, saudável e
sustentável nas escolas.

Prazo para adequação: 180 dias a contar da publicação desse
decreto.

Decreto nº 47.557 de 10 de dezembro de 2018
Exemplos de ações de promoção da alimentação
adequada, saudável e sustentável nas escolas:
Incentivo ao consumo de alimentos saudáveis tais como frutas, legumes e verduras,
incentivando à criação de ambientes institucionais promotores de saúde;
Monitoramento da situação nutricional dos educandos;

Inserção da EAN no projeto pedagógico das escolas públicas e privadas para que
haja um conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente;
Realização de ações de formação continuada e aperfeiçoamento de profissionais da
Educação que incluam a temática da alimentação adequada e saudável nas escolas numa
perspectiva transversal e interdisciplinar;
Estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades com os educandos
e a utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada nas escolas;

Formação da comunidade escolar com orientações sobre a
rotulagem e perfil nutricional dos alimentos;

Decreto nº 47.557 de 10 de dezembro de 2018
O Decreto se aplica a:

Vendedores
ambulantes
posicionados
nas entradas e
saídas das
escolas ;

Estabelecimentos
comerciais
localizados no
interior das
escolas;

Serviços de
delivery;

Empresas
fornecedoras
de alimentação
escolar;

Ações realizadas
pela comunidade
escolar para
arrecadação de
fundos, ressalvado
o disposto no
parágrafo 2º do
art. 2º.

Decreto nº 47.557 de 10 de dezembro de 2018
Não se aplica a (Parágrafo 2º do art. 2º):

I – às comemorações,
festas e eventos
promovidos pelas escolas,
quando estes integrarem o
seu projeto pedagógico;

II – às atividades ou
eventos promovidos por
terceiros, realizados no
espaço físico das escolas.

Decreto nº 47.557 de 10 de dezembro de 2018
Publicidade (art. 7º):
Fica proibida a exposição, nas escolas, de qualquer tipo de
material publicitário que tenha a intenção de persuadir os
educandos para o consumo de qualquer produto elencado
em regulamentação da Caisans-MG e que se utilize, dentre
outros, dos seguintes aspectos:

I – linguagem infantil, efeitos
especiais e excesso de cores;

II – trilhas sonoras de músicas
infantis ou cantadas por vozes
de criança;
III – representação de crianças e
jovens;
IV – pessoas ou celebridades
com apelo ao público infantil e
jovem;

V
–
personagens
apresentadores infantis;

ou

VI – desenho animado ou de
animação;
VII – bonecos ou similares;
VIII
–
promoção
com
distribuição de prêmios ou de
brindes;
IX – colecionáveis ou com apelos
ao público infantil e jovem;
X – promoção com competições
ou jogos com apelo ao público
infantil e jovem;
XI – material veiculado por
mídia
eletrônica,
como
youtubers e similares.

Fiscalização
Vigilância Sanitária:

Municipal
Agente executor das ações de
fiscalização, sendo a VISA estadual
responsável pelas ações
complementares conforme legislação
em vigor e pelo fomento e apoio:
fiscalizar a comercialização dos produtos
especificados neste decreto, bem como
realizar o controle sanitário das cantinas
escolares estabelecidas nas unidades da rede
de ensino (Lei Estadual nº 13.317/1999).

Divulgação e Mobilização
• Reuniões com Procon, CRN - 9, Sindicato das Escolas
Particulares do Estado (SINEP/MG), Sindicato dos
Professores (SINPRO/MG)

Fonte: sinep-mg.org.br
Fonte: Instagram @crn9online

Divulgação e Mobilização

Reuniões
regionais com os
atores envolvidos:
SMS, SME,
Sindicatos das
Escolas
Particulares, VISA
Municipal

Divulgação e Mobilização
Mídia – Jornais e
Rádios

Redes sociais

Fonte: Instagram @bhpelainfancia

Fonte: portalamm.org.br
Fonte: g37.com.br

Fonte: Instagram @saudemg
Fonte: saúde.mg.gov.br

Desafios
• Fragilidade do ato normativo
• Fiscalização dos ambulantes
• Abordagens diversas do Decreto
• Comprometimentos dos atores
envolvidos
• Implementação do Decreto nos 853
municípios

Obrigada
Coordenadoria de Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável e da Atividade Física
Diretoria de Promoção à Saúde
Contato: (31) 3916-0007/0020
E-mail: caaf@saude.mg.gov.br
promocaoasaude@saude.mg.gov.br

