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DECRETO N° 18 DE 08 DE ABRIL DE 2020.
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O PREFEITO DO MUNICiPlo DE VERTENTES・ PE, no uso das atribui90es que lhes sao
conferidas pela Constitui98o Federal, pela Constitui95o do Estado de Pernambuco e pela Lei
organica Municipal,

CONS:DERANDO que naclonalmente fol declarada e reconhecida situa9う

o de calamidade porrneio

do Decreto Legislativo n0 6, de 2020 do Congresso Nacional em vittude da pandemia do
Coronavirus(COVID‐

19)￨

CONS:DERANDO que no Estado de Pernambuco foi declarada e reconhecida situa9う
calamidade pela Assembleia Leglslaliva do Estado de Pernambuco

o de

― ALEPE pOr meio do

Decreto Leglslativo n0 9 de 24 de rnar9o de 2020,pelas mesmas raz6esi

CONSiDERANDO que no Municipio de Venentes foi declarada e reconhecida situa9ao de
calamidade pela ALEPE pOr melo do Decreto Legislativo n° 52 de 31 de mar9o de 20201

CONS:DERANDO que a alimenta9aO

ё direito social(a威 .60da CF)e esta integrada no atendimento

aos alunos da educa9ao basica da rede plblica(a威 .208,Ⅵ lda CF),e que OS pЮ gramas sao
inanclados por meio de cont‖ bui96es socials e outros recursos or9amenta面 os(a威 .212,§ 4° da
CF):

CONS:DERANDO que a Lei Federal n0 11.947ノ 2009 ёa principallegisla9ao que rege as questOes
da rnerenda escolar no pais e

ёembasada em principios da Constitui9ao Federal,que determina

como dever do Estado a garan‖ a de atendimenlo ao estudante, em todas as etapas da

educacao, pOr meio de programas suplementares em diversas areas, inclusive na da
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pandemia do Coronavirus (COVID-19)

e as correlatas

enfrentamento vdm impondo isolamento de populagSo (preventivo)

e

medidas de

interrupgSo de servigos

essenciais, especialmente com aulas paralisadas;
GousloenRruDo que devido as desigualdades sociais presentes em todo o territorio brasileiro, por

quest6es historicas e culturais, muitos alunos da rede p[blica fazem as principais refeig6es de
seus dias atrav6s da merenda escolar,

nio

podendo, portanto, os alunos serem prejudicadas e

n6o terem acesso d esta alimentagSo, especialmente em situagSo de calamidade

CotsloeRRnDo a necessidade de manter alimentaqSo minima aos alunos da rede municipal de

ensino, que integram a populag6o mais vulner6vel, a fim de garantir-lhe dignidade, nutrigSo e
melhor imunidade fisica para enfrentar a crise internacional;

ColsloEnRnoo os dispostos no art.

10,

da Resolugio n0 39/2010 do CNAS, arl.

17

, inciso lV, "c"

da Lei Federaln'8.080/1990 e a Lei Federal no 12.43512011 (Leide OrganizagSo da Assist6ncia
Social), que estabelecem normas

e principios b6sicos de

protegSo

a pessoa em situagSo

de

risco e vulnerabilidade social, prevendo a assistdncia alimentar e nutricional;

Cousroemnoo a queda de arrecadagSo propria (decorrente da paralisagio e crise da economia
local) e de transferdncias intergovernamentais ocorre justamente no momento em se avulta a

necessidade de incremento em aq6es assistenciais de socorro

d populagio atingida, e

de

politicas anticiclicas que revertam quadro de previsivel crise na economia local;

CottstoeRlnDo que os sobreditos impactos sociais e economicos j6 concretizam atualmente no
dmbito local e se antecipam d propria confirmagSo de casos neste Municipio;

CorlsroemHDo que

a Lei Federal no 13.987 de 7 de abril de 2020 autoriza, em cariter

excepcional, durante o periodo de suspensSo das aulas em raz6o de situagSo de emergdncia ou
calamidade priblica, a distribuig6o de g6neros alimenticios adquiridos com recursos do Programa
Nacional de Alimentagio Escolar (PNAE) aos pais ou respons6veis dos estudantes das escolas
p0blicas de educaqdo b6sica;
CoHsroeRRuDo, por fim, o disposto na ConstituiEso Federal que estabelece como fundamento da

Reptblica Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, elencando a alimentagSo
direito social:
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Decnetn:

Art.

10 Durante

o periodo de suspensio das aulas nas escolas p0blicas da atengSo b6sica em

razSo de situagdo

de calamidade p0blica causada pelo Coronavirus

(COVID-19), fica

a dishibuigio imediata aos pais ou

respons6veis dos

autorizada, em car5ter excepcional,

estudantes nelas matriculados de g6neros alimenticios adquiridos com recursos financeiros
recebidos nos termos da Lei Federal no 11.947 de 16 de junho de 2009 com acompanhamento
pelo Conselho Municipal de AlimentagSo Escolar

-

CAE.

Par6grafo fnico. O acompanhamento do Conselho Municipal de Alimentagio Escolar

- CAE

ocorrerA com os mesmos crit6rios estabelecidos na Lei Federal n0 11.947/2009.

Art. 20 Os crit6rios para a distribuigSo dos gdneros alimenticios custeados na forma do art.

10

serdo os mesmos estabelecidos em Decreto proprio para distribuiqio para as familias em
situaq6o de vulnerabilidade promovidas na forma da legislagSo de assistCncia social aplic6vel.

Art.

30

O Ministerio P0blico poder6 promover o acompanhamento da execugdo do disposto neste

Decreto, na forma do $10 do art. 73 da Lei Federalno 9.504/1997.

Art. 40 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicaqdo.

08 de abril de 2020.
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