
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 079/GAB/2020.

“Dispõe  sobre  Distribuição  de  Kits  de
Alimentação  como medida  para  enfrentamento
da situação de Emergência de Saúde Pública e, dá
outras providências.” 

O Prefeito Municipal de Nioaque/MS, no uso de suas atribuições legais que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO a  Lei  n.  13.987,  de  7  de Abril  de 2020,  que autoriza  “em caráter

excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência

ou calamidade pública,  a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsávels pelos estudantes

das  Escolas  Públicas  de Educação Básica,  que altera a  Lei  n.  11.947/2009,  a  qual  passa  a

vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:

“Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação

básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o

território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis

dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios

adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae”. 

CONSIDERANDO a disseminação do Novo Coronavírus (COVID 19) e sua classificação

mundial  como  Pandemia,  e  a  necessidade  de  amparar  a  população  com  menor  poder

aquisitivo, de forma assegurar condições básicas de alimentação e saúde;

CONSIDERANDO a  Lei  Federal  nº  13.979/2020  que  dispõe  sobre  as  medidas  para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

Coronavírus:
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CONSIDERANDO a situação vivenciada no País com os efeitos do COVID 19, inclusive

com  as  atividades  escolares  suspensas,  além  de  outras  ocorrências  era  virtudes  da

necessidade de orientação do contagio do vírus causador da doença:

CONSIDERANDO que diversos munícipes estarão em situação de vulnerabilidade social

em virtude da paralisação de inúmeras atividades econômicas no Município; 

CONSIDERANDO que  diversos  alunos  da  Rede  Pública  Municipal  dependem  da

merenda escolar para nutrirem-se adequadamente ; 

CONSIDERANDO que este ano é ano eleitoral e que o § 10 do Artigo 73 da Lei nº

9.504/97  proíbe  a  distribuição  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  parte  da

Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública e de estado de emergência;  

CONSIDERANDO a total excepcionalidade do caso que exige uma postura diferenciada

e emergencial pelo Poder Público;

                             DECRETA: 

Art. 1º - Fica autorizada a distribuição de Kit alimentação com Recursos do Programa

Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, aos alunos das Escolas Municipais cujas as famílias

estão em estado de vulnerabilidade social ou em situação que necessitam desses alimentos

para seu dia a dia.

Art. 2º - A seleção dos alunos será realizada pelas Unidades Escolares que compõem a

Rede Municipal de Ensino e encaminhada a Secretaria Municipal de Nioaque MS.
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             Art. 3º - As Unidades Escolares que compõem a Rede Municipal de Ensino seguirão os

seguintes critérios para a elaboração da lista de beneficiários.

 ALUNOS  com  Necessidades  Especiais  (ANEE),  regularmente

matriculados; 

 ALUNOS pertencentes as famílias com os maiores números de alunos

matriculados na Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino;

§ ÚNICO – poderão ser beneficiários do Kit de Alimentação, os alunos que pertencem

as famílias  inscrita  no Programa Bolsa Família  do Governo Federal,  ou Família  inscrita  no

Programa Vale Renda do Governo Estadual.

Art. 4º - A distribuição do Kit Alimentação será executada de modo a garantir a não

aglomeração  de  pessoas  no  momento  da  entrega  e  manter  todas  as  cautelas  a  fim  de

continuar com o mínimo de isolamento social, evitando o contagio do vírus COVID 19. 

§ ÚNICO a Secretaria Municipal de Educação deverá promover o controle efetivo de

entrega de alimentação,  no qual deverá constar o dia,  local,  no nome completo do aluno

contemplado, número de documento do responsável e a assinatura do seu responsável, a fim

de assegurar a regularidade e lisura do fornecimento;

Art. 5º - As despesas para execução das ações previstas neste Decreto correrão à conta

do  orçamento  vigente,  sendo  utilizada  a  fonte  vinculada  ao  Programa  Nacional  de

Alimentação – PNAE para a Merenda Escolar.

Art. 6º - Para compor a distribuição do Kit Alimentação fica autorização a utilização de

alimentos  que  estão  armazenados  nas  escolas  ou  nas  dependências  da  Administração

Municipal,  como  também;  produtos  a  serem  adquiridos  de  Contratos  Vigentes  e  da

Agricultura Familiar;
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Art. 7º - A Secretaria Municipal de Educação deverá manter o Conselho de Alimentar

Escolar (CAE) informado sobre todos os procedimentos dispostos neste Decreto, competindo

aos Membros do referido Conselho a supervisão dos atos;

Art.  8º  -  Este  Decreto  entrará  em  vigor  a  partir  de  sua  publicação,  revogadas  as

disposições em contrário.

Nioaque/MS, 15 de Maio de 2020.

Valdir Couto de Souza Junior

Prefeito Municipal
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