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PROJETO DE LEI Nº _____ / 2019. 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

inclusão, em um percentual mínimo de 30% 

(trinta por cento), de produtos orgânicos 

produzidos em âmbito local, 

preferencialmente pela agricultura familiar e 

pelos empreendedores familiares rurais, na 

alimentação fornecida aos pacientes dos 

hospitais da rede pública estadual do 

estado do Espírito Santo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Os hospitais da rede pública estadual do Espírito Santo ficam obrigados a 

destinar um percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de produtos orgânicos 

produzidos em âmbito local, preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 

empreendedores familiares rurais, na alimentação fornecida aos seus pacientes. 

 

Parágrafo único. A aquisição dos produtos orgânicos produzidos em âmbito local 

pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais para a 

alimentação dos pacientes dos hospitais da Rede Estadual ocorrerá da seguinte 

forma escalonada e gradual: 

 

I - a aquisição dos produtos nos doze primeiros meses após a sanção desta Lei, 

deverá compor um percentual mínimo de 10%; 

 

II - Nos doze meses subsequentes, o percentual mínimo a ser adquirido será de 

20%; 
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III - Nos doze meses subsequentes, o percentual mínimo de compra dos produtos 

para a alimentação de pacientes, atingirá os 30%. 

 

Art. 2º Caracteriza-se como produto orgânico, seja ele in natura ou processado, 

aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de 

processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local, nos termos 

do art. 2º, caput, da Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. 

 

Art. 3º Os produtos orgânicos produzidos nos municípios próximos aos hospitais da 

Rede Estadual, especialmente os oriundos da agricultura familiar, terão preferência 

sobre os produzidos em outras localidades, quando em igualdade de condições de 

preço, qualidade e prazo de entrega. 

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar de sua publicação. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 

 

A preocupação com a alimentação saudável, livre de agrotóxicos e adubos 

químicos, vem aumentando nas primeiras décadas do século XXI. É nesse contexto 

que começam a ser adotados os alimentos orgânicos, produzidos com técnicas que 

respeitam o meio ambiente e visam a qualidade de vida de quem os consome.  

 

A iniciativa de servir alimentos orgânicos para os usuários dos hospitais da rede 

pública estadual ajuda a melhorar a qualidade de vida destas pessoas, sendo que, 

entre os benefícios do consumo de orgânicos estão o maior valor nutricional do 

alimento, produção que valoriza a mão de obra do produtor local e o cuidado com o 

meio ambiente, evitando a contaminação da água e do solo com defensivos e 

fertilizantes agrícolas industrializados. 

 

Desta forma, referida proposição objetiva instituir a obrigatoriedade para que os 

hospitais da rede pública estadual do Espírito Santo destinem um percentual mínimo 

de 30% (trinta por cento) de produtos orgânicos produzidos em âmbito local, 

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, 

na alimentação fornecida aos seus pacientes. 

 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 

contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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