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ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DECRETOS
DECRETO Nº 23 DE 15 DE ABRIL DE 2.020.
“REGULAMENTA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO AS AÇÕES
PREVISTAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE VISANDO A GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
DURANTE A VIGÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

rantir a segurança alimentar e nutricional da população, conforme disposto
na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar – SISAN;
CONSIDERANDO ainda a confiança depositada pela população por via democrática a este prefeito a prerrogativa de defesa de seus
interesses, em especial nesses tempos de turbulência nas mais diversas
esferas;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado aos Órgãos, Entidades e Departamen-

CELSO FORTES PALAU, Prefeito do Município de Igaratá,

tos da Administração Pública Municipal garantir o abastecimento, distribuição, logística e entrega dos alimentos não perecíveis da alimentação

estado de São Paulo, no uso e gozo dos poderes que lhe foram conferidos, considerando o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal;

escolar em favor dos alunos devidamente matriculados junto à rede Municipal de Ensino, durante o período de suspensão das atividades escolares
decorrentes da pandemia da COVID-19.

CONSIDERANDO o 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;

Art. 2º - O repasse de alimentos a que se refere o artigo anterior dar-se-á mensalmente, através da supervisão do Conselho de Ali-

CONSIDERANDO os seguintes fundamentos legais: Constitui-

mentação Escolar e Coordenação da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, devendo ser feitas as entregas aos alunos matriculados na rede

ção da República Federativa do Brasil de 1988; Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020; Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020; Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020; Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013; Portaria
nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020; Portaria MS nº 356, de 11 de
março de 2020; Resolução Nº 2, de 9 de abril de 2020 do Ministério da
Educação e Decreto Municipal Nº 20 de 6 de abril de 2020.

municipal de ensino, nas unidades escolares do Município, através de
“kits” de alimentação, por indicação dos citados órgãos.

CONSIDERANDO a alimentação como um direito social, estabelecido no art. 6º da Constituição Federal Brasileira, após a Emenda
Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010, devendo o poder público
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e ga-

no sítio http://www.fnde.gov.br, que deverá ser aplicada subsidiariamente
e de forma complementar.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na coordenação, deverá nortear-se além das regras contidas neste Decreto, pelas orientações expressas na cartilha de “Orientações Para a Execução do
PNAE – Durante a Situação de Emergência Decorrente da Pandemia do
Coronavírus (COVID-19)”, elaborada em parceria pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério da Educação, disponível

Art. 4º - O repasse de alimentos que trata este Decreto, será
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prioritariamente direcionado aos alunos da rede municipal de ensino, que

b)

estejam classificados como vulneráveis pelos programas assistenciais já
existentes.

no período de suspensão das aulas.
c)
A operação e coordenação da entrega dos alimentos, conforme

§ 1º - A listagem inicial, deverá priorizar os alunos beneficiários
do programa de transferência de rendas Bolsa Família.

disposto neste Decreto.

§ 2º - Caberá a Secretaria de Assistência Social do município de
Igaratá, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, fornecer os

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá
requisitar o auxílio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e demais

dados necessários a efetivação do repasse.
§ 3º - Deverá ser realizado cadastramento de pais ou responsá-

setores que se fizerem necessários, para efetivo cumprimento das medidas previstas neste Decreto.

veis legais dos demais alunos matriculados na rede municipal de ensino
para a entrega dos “kits” de alimentação, na forma prevista neste Decreto,

Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

de forma concomitante a distribuição inicial, visando dar celeridade a distribuição.
§ 4º - Sendo verificado aluno(a) da rede municipal em situação
de vulnerabilidade, que por ventura, não estejam regularmente amparados
por programas assistenciais, e que estejam classificados em situação de
miserabilidade, poderão ser incluídos, mediante prévia avaliação por técnico habilitado, após sua certificação.
Art. 5º - Caberá a Secretaria de Educação e Cultura, observar
às restrições alimentares serão, com o auxílio dos técnicos competentes,
preferencialmente, antes do início da distribuição.
Art. 6º - Caberá a Secretaria de Educação e Cultura, responsável pela coordenação, elaborar um cronograma de distribuição dos “kits”
de alimentação, que deverá ser amplamente divulgado pelos canais oficiais, objetivando minimizar possíveis aglomerações.
Parágrafo Único – Deverão ser previamente estabelecidos protocolos de higiene, saúde e prevenção, imprescindíveis à distribuição, que
deverá valer-se das orientações da Vigilância Sanitária do Município de
Igaratá.
Art. 7º - Para a implementação deste Decreto deverá à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
a)
Adotar as providências administrativas e operacionais junto aos
fornecedores de insumos da alimentação escolar, para a devida manutenção do abastecimento e o cumprimento dos contratos vigentes;

Garantirem o regular abastecimento dos alimentos às escolas

revogadas as disposições em contrário.
Igaratá, 15 de abril de 2020.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
__________________________________________________________

DEPARTAMENTOS

LICITAÇÃO E
CONTRATOS
ADITIVO DE CONTRATO
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 206/2018 – Concorrência
Pública Nº 001/2018 Processo Nº 2569/2018 – prorrogação de vigencia.
Contratada: Forte Administração e Serviços de Engenharia
Eireli - epp
Objeto: contratação de empresa especializada em obras de
engenharia, referente à mão de obra e materiais para pavimentação asfáltica, drenagem superficial, bueiros e galerias, construção de calçadas, sinalização horizontal e vertical na avenida do desvio, bairro alto, igaratá-sp.
Prorrogação: A vigência do presente aditivo terá início em
26/03/2020 até 26/09/2020.
Igaratá, 24 de março de 2020.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
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