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1. PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.010, DE 08 DE MAIO DE 2006 

  

  

GABINETE DO MINISTRO 

Institui as diretrizes para a Promoção da 

Alimentação Saudável nas Escolas de educação 

infantil, fundamental e nível médio das redes 

públicas e privadas, em âmbito nacional. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, E O MINISTRO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a dupla carga de doenças a que estão submetidos os países onde a 
desigualdade social continua a gerar desnutrição entre crianças e adultos, agravando assim o 
quadro de prevalência de doenças infecciosas; 

Considerando a mudança no perfil epidemiológico da população brasileira com o aumento 
das doenças crônicas não transmissíveis, com ênfase no excesso de peso e obesidade, 
assumindo proporções alarmantes, especialmente entre crianças e adolescentes; 

Considerando que as doenças crônicas não transmissíveis são passíveis de serem 
prevenidas, a partir de mudanças nos padrões de alimentação,  tabagismo e atividade física; 

Considerando que no padrão alimentar do brasileiro encontra-se a predominância de uma 
alimentação densamente calórica, rica em açúcar e gordura animal e reduzida em carboidratos 
complexos e fibras; 

Considerando as recomendações da Estratégia Global para Alimentação Saudável, 
Atividade Física e Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à necessidade de 
fomentar mudanças sócio-ambientais, em nível coletivo, para favorecer as escolhas saudáveis 
no nível individual; 

Considerando que as ações de Promoção da Saúde estruturadas no âmbito do Ministério 
da Saúde ratificam o compromisso brasileiro com as diretrizes da Estratégia Global; 

Considerando que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) insere-se na 
perspectiva do Direito Humano à Alimentação Adequada e que entre suas diretrizes  destacam-
se a promoção da alimentação saudável, no contexto de modos de vida saudáveis e o 
monitoramento da situação alimentar e nutricional da população brasileira; 

Considerando a recomendação da Estratégia Global para a Segurança dos Alimentos da 
OMS, para que a inocuidade de alimentos seja inserida como uma prioridade na agenda da 
saúde pública, destacando as crianças e jovens como os grupos de maior risco; 

Considerando os objetivos e dimensões do Programa Nacional de Alimentação Escolar ao 
priorizar o respeito aos hábitos alimentares regionais e à vocação agrícola do município, por 
meio do fomento ao desenvolvimento da economia local; 



 

Considerando que os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam sobre a necessidade de 
que as concepções sobre saúde ou sobre o que é saudável, valorização de hábitos e estilos de 
vida, atitudes perante as diferentes questões relativas à saúde perpassem todas as áreas de 
estudo, possam processar-se regularmente e de modo contextualizado no cotidiano da 
experiência escolar; 

Considerando o grande desafio de incorporar o tema da alimentação e nutrição no 
contexto escolar, com ênfase na alimentação saudável e na promoção da saúde, reconhecendo 
a escola como um espaço propício à formação de hábitos saudáveis e à construção da 
cidadania; 

Considerando o caráter intersetorial da promoção da saúde e a importância assumida pelo 
setor Educação com os esforços de mudanças das condições educacionais e sociais que podem 
afetar o risco à saúde de  crianças e jovens; 

Considerando, ainda, que a responsabilidade compartilhada entre sociedade, setor 
produtivo e setor público é o caminho para a construção de modos de vida que tenham como 
objetivo central a promoção da saúde e a prevenção das doenças; 

Considerando que a alimentação não se reduz à questão puramente nutricional, mas é um 
ato social, inserido em um contexto cultural; e 

Considerando que a alimentação no ambiente escolar pode e deve ter função pedagógica, 
devendo estar inserida no contexto curricular, resolvem: 

Art. 1º  Instituir as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de 
educação infantil, fundamental e nível médio das redes pública e privada, em âmbito nacional, 
favorecendo o desenvolvimento de ações que promovam e garantam a adoção de práticas 
alimentares mais saudáveis no ambiente escolar. 

Art. 2º  Reconhecer que a alimentação saudável deve ser entendida como direito humano, 
compreendendo um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas, sociais e culturais 
dos indivíduos, de acordo com as fases do curso da vida e com base em práticas alimentares 
que assumam os significados sócio-culturais dos alimentos. 

Art. 3º  Definir a promoção da alimentação saudável nas escolas  com base nos seguintes 
eixos prioritários: 

I - ações de educação alimentar e nutricional, considerando os hábitos alimentares 
como expressão de manifestações culturais regionais e nacionais; 

II - estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades com os 
alunos e a utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada na escola; 

III - estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos locais de 
produção e fornecimento de serviços de alimentação do ambiente escolar; 

IV - restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e 
preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e 
incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras; e 

V - monitoramento da situação nutricional dos escolares. 

Art. 4º  Definir que os locais de produção e fornecimento de alimentos, de que trata esta 
Portaria, incluam refeitórios, restaurantes, cantinas e lanchonetes que devem estar adequados 
às boas práticas para os serviços de alimentação, conforme definido nos regulamentos vigentes 



 

sobre boas práticas para serviços de alimentação, como forma de garantir a segurança sanitária 
dos alimentos e das refeições. 

Parágrafo único.  Esses locais devem redimensionar as ações desenvolvidas no cotidiano 
escolar, valorizando a alimentação como estratégia de promoção da saúde. 

Art. 5º  Para alcançar uma alimentação saudável no ambiente escolar, devem-se 
implementar as seguintes ações: 

I - definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer escolhas 
saudáveis; 

II - sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação na escola para 
produzir e oferecer alimentos mais saudáveis; 

III - desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando sua co-
responsabilidade e a importância de sua participação neste processo; 

IV - conhecer, fomentar e criar condições para a adequação dos locais de produção e 
fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de alimentação, considerando 
a importância do uso da água potável para consumo; 

V - restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura saturada, 
gordura trans, açúcar livre e sal e desenvolver opções de alimentos e refeições 
saudáveis na escola; 

VI - aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras; 

VII - estimular e auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções 
saudáveis e no desenvolvimento de estratégias que possibilitem essas escolhas; 

VIII - divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando 
informações e vivências; 

IX - desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, 
considerando o monitoramento do estado nutricional das crianças, com ênfase no 
desenvolvimento de ações de prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e 
educação nutricional; e 

X - incorporar o tema alimentação saudável no projeto político pedagógico da escola, 
perpassando todas as áreas  de estudo e propiciando experiências no cotidiano das 
atividades escolares. 

Art. 6º  Determinar que as responsabilidades inerentes ao processo de implementação 
de alimentação saudável nas escolas sejam compartilhadas entre o Ministério da 
Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Educação/Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Art. 7º  Estabelecer que as competências das Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde e de Educação, dos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, Educação e 
Alimentação Escolar sejam pactuadas em fóruns locais de acordo com as especificidades 
identificadas. 

Art. 8º  Definir que os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição, Instituições e 
Entidades de Ensino e Pesquisa possam prestar apoio técnico e operacional aos estados e 



 

municípios na implementação da alimentação saudável nas escolas, incluindo a capacitação de 
profissionais de saúde e de educação, merendeiras, cantineiros, conselheiros de alimentação 
escolar e outros profissionais interessados. 

Parágrafo único.  Para fins deste artigo, os órgãos envolvidos poderão celebrar convênio 
com as referidas instituições de ensino e pesquisa. 

Art. 9º  Definir que a avaliação de impacto da alimentação saudável no ambiente escolar 
deva contemplar a análise de seus efeitos a curto, médio e longo prazos e deverá observar os 
indicadores pactuados no pacto de gestão da saúde. 

Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA 

FERNANDO HADDAD 

  



 

DECRETO Nº 8.553, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 

Institui o Pacto Nacional para 
Alimentação Saudável. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, caput , inciso IV e inciso VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 
nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Pacto Nacional para Alimentação Saudável, com a finalidade de 
ampliar as condições de oferta, disponibilidade e consumo de alimentos saudáveis e 
combater o sobrepeso, a obesidade e as doenças decorrentes da má alimentação da 
população brasileira. 

§ 1º Poderão integrar o Pacto os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, a sociedade 
civil organizada, os organismos internacionais e o setor privado. 

§ 2º O Pacto deverá considerar as especificidades regionais, culturais e 
socioeconômicas e as necessidades alimentares especiais da população. 

Art. 2º São diretrizes do Pacto Nacional para Alimentação Saudável: 

I - promover o direito humano à alimentação adequada; 

II - fomentar o acesso a alimentos de qualidade e em quantidade adequada, 
considerando a diversidade alimentar e os aspectos sociais e culturais da população 
brasileira; 

III - articular ações para o enfrentamento do sobrepeso, da obesidade e das doenças 
decorrentes da má alimentação; e 

IV - fortalecer as políticas de promoção da organização e da comercialização da 
produção da agricultura familiar. 

Art. 3º São eixos do Pacto Nacional para Alimentação Saudável: 

I - aumentar a oferta e a disponibilidade de alimentos saudáveis, com destaque aos 
provenientes da agricultura familiar, orgânicos, agroecológicos e da sociobiodiversidade; 

II - reduzir o uso de agrotóxicos e induzir modelos de produção de alimentos 
agroecológicos; 

III - fomentar a educação alimentar e nutricional nos serviços de saúde, de educação e 
de assistência social; 

IV - promover hábitos alimentares saudáveis para a população brasileira; 

V - reduzir de forma progressiva os teores de açúcar adicionado, de gorduras e de 
sódio nos alimentos processados e ultraprocessados; 

VI - incentivar o consumo de alimentos saudáveis no ambiente escolar, bem como a 
regulamentação da comercialização, da propaganda, da publicidade e da promoção 
comercial de alimentos e bebidas em escolas públicas e privadas, em âmbito nacional; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.553-2015?OpenDocument


 

VII - fortalecer as políticas de comercialização e de abastecimento da agricultura 
familiar; e 

VIII - aperfeiçoar os marcos regulatórios para o processamento, a agroindustrialização e 
a comercialização dos produtos da agricultura familiar. 

Art. 4º A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - Caisan, no 
âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Sisan, será a instância de 
coordenação e gestão do Pacto Nacional para Alimentação Saudável. 

Art. 5º O Pacto Nacional para Alimentação Saudável será formalizado por meio de 
acordo de cooperação e de plano de trabalho, que conterá o detalhamento dos 
compromissos firmados. 

Art. 6º O Pacto Nacional para Alimentação Saudável será custeado por: 

I - dotações orçamentárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
consignadas anualmente nos respectivos orçamentos, observados os limites de 
movimentação, de empenho e de pagamento fixados anualmente; e 

II - outras fontes de recursos destinadas por organismos internacionais e entidades 
privadas sem fins lucrativos, cujo objeto social seja compatível com os eixos e as diretrizes do 
Pacto. 

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

Brasília, 3 de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Aloizio Mercadante 
Marcelo Costa e Castro 
Tereza Campello 
Patrus Ananias 
  



 

LEI Nº 13.666, DE 16 DE MAIO DE 2018. 

 

 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), para incluir o tema transversal 

da educação alimentar e nutricional no 

currículo escolar. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) , passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º-A: 

“Art. 26. .................................................................... 

................................................................................... 

§ 9º-A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de 
que trata o caput .” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua 
publicação oficial. 

Brasília, 16 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República. 

MICHEL TEMER 
Alberto Beltrame 
Gustavo do Vale Rocha 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.666-2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26%C2%A79a


 

2. DIRETRIZES PARA A PROMOÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO DISTRITO 

FEDERAL E COMERCIALIZAÇÃO DE 

LANCHES E BEBIDAS NAS ESCOLAS 

e 

LEI Nº 5.146, DE 19 DE AGOSTO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Joe Valle) 

Estabelece diretrizes para a promoção da 

alimentação saudável nas escolas da rede de 

ensino do Distrito Federal 

 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º A promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil e de 
ensino fundamental e médio das redes pública e privada do Distrito Federal é regulada por 
esta Lei. 

Parágrafo único. As ações relativas à promoção da alimentação saudável devem 
envolver toda a comunidade escolar, alunos e suas famílias, professores, funcionários da 
escola, proprietários e funcionários de cantinas escolares. 

Art. 2º As cantinas escolares e qualquer outro comércio de alimentos que se realize no 
ambiente escolar devem obedecer aos princípios desta Lei. 

Art. 3º (VETADO). 

Art. 4º Fica proibida a comercialização dos produtos a seguir relacionados nas escolas 
de educação infantil e de ensino fundamental e médio das redes pública e privada de ensino: 

I – balas, pirulitos, gomas de mascar, biscoitos recheados; 

II – refrigerantes e sucos artificiais; 

III – salgadinhos industrializados; 

IV – frituras em geral; 

V – pipoca industrializada; 

VI – bebidas alcoólicas; 

VII – alimentos industrializados cujo percentual de calorias provenientes de gordura 
saturada ultrapasse 10% (dez por cento) das calorias totais; 

VIII – (VETADO) 



 

Parágrafo único. (VETADO). 

Art. 5º A cantina escolar deve oferecer para consumo, diariamente, pelo menos uma 
variedade de fruta da estação in natura, inteira ou em pedaços, ou na forma de suco. 

Art. 6º Os sucos de fruta, as bebidas lácteas e demais preparações cuja adição de 
açúcar é opcional devem ser oferecidos ao consumo conforme a preferência do consumidor 
pela adição ou não do ingrediente. 

Art. 7º O contrato entre a escola e a cantina escolar, quando for o caso, deve conter 
cláusulas observantes desta Lei. 

Parágrafo único. Nas concorrências públicas, a minuta de contrato que integra o 
respectivo edital para exploração dos serviços de cantina escolar deve conter cláusulas que 
especifiquem os itens comercializáveis, com observância do disposto nesta Lei. 

Art. 8º As escolas devem adotar conteúdo pedagógico e manter em exposição material 
de comunicação visual sobre os seguintes temas: 

I – alimentação e cultura; 

II – refeição balanceada, grupos de alimentos e suas funções; 

III – alimentação e mídia; 

IV – hábitos e estilos de vida saudáveis; 

V – preparo, consumo e importância para a saúde de frutas e hortaliças; 

VI – fome e segurança alimentar; 

VII – perigo dos agrotóxicos e precauções contra seus malefícios; 

VIII – dados científicos sobre malefícios do consumo dos alimentos cuja 
comercialização é vedada por esta Lei. 

Parágrafo único. As escolas devem promover a capacitação de seu corpo docente para 
a abordagem multidisciplinar e transversal desses conteúdos. 

Art. 9º As escolas e respectivas cantinas têm prazo de cento e oitenta dias para se 
adequarem ao disposto nesta Lei. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de agosto de 2013 

125º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

 



 

 

DECRETO Nº 36.900, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 

Regulamenta a Lei nº 5.146, de 19 de agosto de 2013, 

que estabelece diretrizes para a promoção da 

alimentação adequada e saudável nas escolas da rede 

de ensino do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: 

Art. 1º As ações de promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente 
escolar das instituições de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em todas 
as suas modalidades, das redes pública e privada do Distrito Federal são regulamentadas por 
este Decreto. 

§1° As ações relativas à promoção da alimentação adequada e saudável devem 
envolver toda acomunidade escolar, alunos e suas famílias, professores, funcionários da 
escola, proprietários e funcionários de cantinas escolares. 

§2º A promoção da alimentação adequada e saudável compreende as ações de 
educação alimentar e nutricional e a oferta de alimentos e refeições nutricionalmente 
adequadas com controle de qualidade e condições higiênico-sanitárias dos alimentos. 

Art. 2º Para fins deste Decreto, o ambiente escolar compreende: 

I – as cantinas comerciais localizada no interior das escolas; 

II – as ações realizadas pela própria escola (gestores, professores e demais 
funcionários efetivos e terceirizados) para arrecadação de fundos para a promoção de festas, 
formatura, eventos, gincanas, comemorações, passeios, dentre outros; 

III – as ações realizadas pelos alunos para arrecadação de fundos para a promoção de 
festas, formatura, eventos, gincanas, comemorações, passeios, dentre outros; 

IV – as ações realizadas pela comunidade escolar para arrecadação de fundos para a 
promoção de festas, formatura, eventos, gincanas, comemorações, passeios, dentre outros; e 

V – a área contígua aos estabelecimentos de ensino da rede pública e particular, assim 
entendida uma faixa de 50 metros de extensão a partir dos portões de acesso de estudantes 
do local em que se situar a escola. 

Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às comemorações e 
festas realizadas dentro do ambiente escolar, desde que estas integrem o Plano Político 
Pedagógico da escola. 

Art. 3º Fica proibida a comercialização dos produtos a seguir relacionados no ambiente 
escolar: 

I - balas, pirulitos, gomas de mascar, biscoitos recheados, chocolates, algodão doce e 
confeitos em geral; 

II – refrigerantes, refrescos artificiais e bebidas achocolatadas; 



 

III – salgadinhos industrializados e biscoitos salgados tipo aperitivo; 

IV – frituras em geral; 

V – pipoca industrializada e pipoca com corantes artificiais; 

VI - bebidas alcoólicas, cerveja sem álcool e bebidas que contenham taurina ou inositol; 

VII – alimentos industrializados cujo percentual de calorias provenientes de gordura 
saturada ultrapasse 10% (dez por cento) das calorias totais. 

§1º Fica proibida a instalação de vendedores ambulantes que comercializem produtos 
proibidos dentro da área contígua mencionada no inciso V do artigo 2º deste Decreto. 

§2º Excetuam-se deste artigo os mercados que não tenham consumação no local e os 
restaurantes. 

§2º Excetuam-se deste artigo todos os estabelecimentos comerciais em funcionamento 
antes da publicação deste Decreto, que estejam localizados na área definida pelo inciso V, do 
art. 2º. (alterado(a) pelo(a) Decreto 37346 de 17/05/2016) 

Art. 4º Fica proibida a exposição, no ambiente escolar, de qualquer tipo de material 
publicitário sobre alimentos não saudáveis relacionados no artigo anterior. 

Art. 5º No ambiente escolar podem ser comercializados os seguintes produtos: 

I – frutas, legumes e verduras; 

II – suco natural ou de polpa de fruta (100% fruta); 

III – bebidas lácteas, iogurte e vitaminas de frutas naturais; 

IV – bebidas ou alimentos à base de extratos ou fermentados (soja, leite, entre outros 
similares) com frutas; 

V – sanduíches naturais (sem maionese); 

VI – pães integrais; 

VII – bolos preparados com frutas, tubérculos, cereais ou legumes; 

VIII – tortas e salgados assados; 

IX – produtos ricos em fibras: biscoitos integrais, barras de cereais sem chocolate, entre 
outros produtos similares. 

§1º As cantinas comerciais localizadas no interior das escolas devem oferecer para 
consumo, diariamente, pelo menos uma variedade de fruta da estação in natura, inteira ou 
em pedaços. 

§2º As cantinas comerciais situadas nas escolas da rede pública de ensino do Distrito 
Federal devem disponibilizar, diariamente, para venda aos alunos, no mínimo, duas das 
frutas in natura relacionadas no parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 5.232, de 05 de 
dezembro de 2013 
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§3º Os sucos de fruta, as bebidas lácteas e demais preparações cuja adição de açúcar 
seja opcional, devem ser oferecidos ao consumo conforme a preferência do consumidor pela 
adição ou não do referido ingrediente. 

Art. 6º Os temas listados no artigo 8º da Lei nº 5.146, de 19 de agosto de 2013, devem 
constar no Plano Político Pedagógico das escolas públicas e privadas para que haja um 
conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente. 

Art. 7º Nas escolas da rede de ensino público do Distrito Federal, a oferta das refeições 
gratuitas do Programa de Alimentação Escolar deve ser priorizada em detrimento do 
comércio de alimentos no ambiente escolar. 

§1º As escolas públicas do Distrito Federal podem utilizar o Projeto “Educando com a 
Horta Escolar e a Gastronomia” como ferramenta pedagógica para as atividades de educação 
alimentar e nutricional, o que deve constar no Plano Político Pedagógico de cada instituição 
de ensino. 

§ 2º Devem ser realizadas ações de formação continuada pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação em parceria com a Coordenação de 
Alimentação Escolar e a Coordenação de Saúde Escolar, que incluam a temática da 
alimentação adequada e saudável na escola numa perspectiva transversal e interdisciplinar. 

Art. 8º Fica estabelecida a criação de um fórum permanente de acompanhamento da 
implementação deste Decreto, integrado por representantes dos seguintes segmentos: 

I – 01 representante titular e respectivo suplente da Alimentação Escolar da Secretaria 
de Estado de Educação; 

II – 01 representante titular e respectivo suplente da Vigilância em Saúde da Secretaria 
de Estado de Saúde; 

III – 01 representante titular e respectivo suplente indicado pela agremiação que 
representa os estabelecimentos particulares de ensino do Distrito Federal; 

IV – 01 representante titular e respectivo suplente indicado pela entidade que 
representa os permissionários das cantinas comerciais e donos das cantinas nas escolas 
privadas; 

V – 01 representante titular e respectivo suplente da sociedade civil indicado pelo 
Conselho de Alimentação Escolar; 

VI – 01 representante titular e respectivo suplente indicado pelo Conselho Regional de 
Nutricionistas da 1ª Região; 

VII – 01 representante titular e respectivo suplente indicado pelo Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal – CONSEA/DF e pela Câmara 
Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN/DF; 

VIII – 01 representante titular e respectivo suplente da sociedade civil indicado pelo 
Conselho de Saúde do Distrito Federal. 

§1º Este fórum deve ser presidido pela Secretaria de Estado de Educação e ter 
regimento interno específico. 



 

§2º Fica estabelecido o prazo de 120 dias, a contar da publicação deste Decreto, para 
implementação do fórum permanente de acompanhamento. 

Art. 9º Compete à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a fiscalização e o 
controle sanitário das cantinas estabelecidas nas unidades da rede de ensino, conforme 
previsto na Lei Distrital nº 5.321, de 6 de março de 2014. 

Art. 10. As escolas públicas e privadas, cantinas e demais comerciantes situados no 
ambiente escolar têm prazo de 90 dias, a contar da publicação deste Decreto, para se 
adequarem ao disposto neste normativo. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de novembro de 2015. 

128º da República e 56º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 
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