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DECRETO Nº 2.890/2020 

Dispõe sobre: em razão da declaração de calamidade pública 
decorrentes da Covid-19, em caráter excepcional, em período de 
suspensão das aulas a distribuição de gêneros alimentícios por meio 
da entrega de kit merenda escolar. 

. 

           ROGER FERNANDES GASQUES, Prefeito do Município de Álvares Machado - SP, juntamente com a 
Divisão Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Álvares Machado, Estado de São Paulo, com anuência do 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE) com registro de atas, e 

 

- CONSIDERANDO a Resolução nº 02 de 09 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE durante o período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus - Covid-19. 

- CONSIDERANDO a Lei nº 13.987/2020, que alterou a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, nela inserindo 

o art. 21-A, para autorizar, durante o período de suspensão das aulas nas Escolas Públicas Municipais  em razão de 

situação de emergência ou calamidade pública, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição aos 

pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE (Conselho de Alimentação 

Escolar), dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº2876/2020 de 17 de março de 2020 que dispõe sobre a adoção no âmbito 

da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como, sobre as recomendações no setor privado;  

- CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº.2.889/2020 de 15 de maio de 2020, que declara estado de Calamidade 

Pública no Município de Álvares Machado e demais decretos municipais relacionados  ao das medidas de 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus.  

 
 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Durante o período de suspensão das aulas nas Escolas Públicas Municipais, em razão de situação de 
emergência decorrente da Covid-19, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição aos pais ou responsáveis 
dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar, dos gêneros 
alimentícios adquiridos com recursos financeiros, destinados ao Programa Nacional de Alimentação escolar PNAE, por 
meio da entrega de "kit merenda escolar". 

 
Parágrafo único. O "kit merenda escolar", será composto pelos itens definidos pela nutricionista municipal, com 
fundamento em parecer, aprovado pelo Conselho de Alimentação Escolar, e levará em consideração o número de 
cadastro de alunos da rede pública interessados no recebimento do kit com alimentos da merenda escolar. 

 
Art. 2º Fica determinado pela Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a logística e entrega dos kits, e adoção 
de todas as medidas necessárias à garantia da distribuição do "kit merenda escolar" e da melhor utilização dos 
recursos públicos, dentre elas: 

 
I - Realizar levantamento dos gêneros alimentícios já adquiridos, e a receber os respectivos prazos de validade, com 
vistas à melhor organização dos produtos que serão distribuídos; 
 
II - Proceder levantamento do saldo financeiro da conta do PNAE, para reprogramação da aquisição gradual de novos 
gêneros alimentícios em razão da reorganização  do período letivo, que poderá avançar para o ano letivo de 2021; 

 
III- Definir protocolo para entrega dos gêneros alimentícios, da forma que melhor atenda à realidade do Município, 
observando as normas de segurança em relação à COVID-19; 
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IV - Cada unidade escolar será a responsável pela entrega dos kits merenda aos pais ou responsáveis legais dos 
alunos. Comunicar às famílias que serão beneficiadas, especificando o cronograma e os cuidados para recebimento 
dos Kits, para evitar, inclusive, aglomerações; 
 
V - Manter arquivado os documentos e registros de todas as etapas e estratégias definidas para distribuição dos 
gêneros alimentícios adquiridos com recursos Federais recebidos à conta do PNAE, em razão da prestação de contas 
a ser realizada. 

 
Parágrafo único. O Conselho de Alimentação Escolar deverá acompanhar todas as fases do processo de distribuição 
de alimentos, em especial as elencadas neste artigo, inclusive com registro de atas e de pareceres sobre as 
estratégias estabelecidas na utilização de recursos do PNAE. 
 
Art. 3º. Na distribuição ou entrega do "kit merenda escolar" deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para 
que se evite aglomeração de pessoas ou contato pessoal, observando-se os protocolos de higiene e prevenção do 
contágio preconizadas pelas autoridades sanitárias Municipal, Estadual e Federal. 

 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 
 

Álvares Machado, em 20 de maio de 2020. 

 

 

ROGER FERNANDES GASQUES 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

VALDIRENE GIMENES CARVALHO CRISTOFANO 

Diretora de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

 

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura na data supra. 

 

 

 

TÂNIA NEGRI GARCIA 

Oficial de Gabinete 

 

 

 

 


