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Prefeitura Municipal de Ibiquerá. 
Estado da Bahia 

DECRETO N° 058, de 06 de abril de 2020  

Autoriza entrega de merenda escolar em 

estoque no município diretamente aos 

alunos da rede pública municipal de ensino, 

através de seus responsáveis legais, como 

medida de enfrentamento da pandemia do 

COVID-19 e dá outras providências 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIQUERA, Estado da Bahia, no uso 
das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 68, inciso VI, da Lei 
Orgânica Municipal; pelo art. 80, inciso VI, da Lei Federal n° 12.608, de 
10.04.2012; pelo art. 60, § 10, inciso II, da Lei n° 8.080, de 1909.1990; e 

Considerando o ofício conjunto n° 01/2020 dos Conselhos Municipais de 
Educação e Merenda escolar; 

Considerando que a Câmara dos Deputados e o Senado Federai 
aprovaram o Projeto de Lei n° 786/2020 que autoriza, em caráter excepcional, 
durante período de suspensão das aulas em emergência ou calamidade pública, 
distribuir alimentos com recursos do PNAE aos pais dos estudantes, mas que 
este ainda está no status "matéria aguardando sanção", segundo consulta 
realizada no dia 06 de abril de 2020, às 11:36, no link 
https://www.conqressonacional.Ieq.br/materias/materias-aquardando-aancao;  

Considerando os Decretos Municipais n° 051, 052, 053 e, notadamente, o 
054, todos de 2020, sendo que este último decretou situação de emergência no 
município; 

Considerando que é direito social constitucionalmente previsto no art. 6C 

o direito à alimentação adequada; 

Considerando que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente garantem a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade;  
direitos fundamentais, assegurando-lhe primazia em receber proteção e socorro, 
precedência no atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação de 
políticas e destinação privilegiada de recursos para sua proteção; 

Considerando que é de conhecimento público e notório que a merenda 
escolar é essencial aos alunos, configurando a principal refeição para parcela dos 
discentes e que ficará prejudicada durante suspensão das aulas em razão sa 
pandemia; 
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Considerando que alguns alimentos em estoque no município podem ser 
alcançar a data de vencimento em razão da falta de atividade escolar, revelando-
se verdadeiro prejuízo quer seja para consumo, quer seja para o erário; 

DECRETA 

Art. 10. Esse Decreto autoriza a distribuição dos alimentos, em estoque e 
já licitado, que compõem a Merenda Escolar da rede municipal de ensino, 
durante a suspensão das aulas, aos alunos regularmente matriculados. 

Art. 20. A distribuição de que trata este decreto deverá ocorrer 
diretamente para os pais ou responsáveis legais do aluno matriculado na rede 
pública municipal, sob a forma de kits, com cada família fazendo jus uma 
unidade, observando-se, dentro do possível, as mais carentes. 

§ 111. Ao receber os alimentos, a família beneficiária deverá assinar termo 
de responsabilidade com vedação expressa de venda ou destinação diversa dos 
bens. 

§ 20. A Secretaria Municipal de Educação deverá realizar o controle 
efetivo da alimentação devidamente entregue no qual constará data e aluno 
contemplado a fim de assegurar a regularidade do fornecimento 

Art. 30. A distribuição deverá ocorrer respeitando as determinações dos 
Decretos Municipais que estabelecem medidas de combate ao COVID-19 e sem 
aglomerações, bem como sem qualquer divulgação na mídia e/ou redes sociais, 
por parte de membros do poder público municipal, de modo a evitar 
interpretações distorcidas do uso da presente medida de caráter excepcional. 

Art. 40 . Fica ajustada a data de 08 de abril de 2020 para realização das 
entregas, sob a supervisão e responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal 
de Educação, Conselho Municipal de Educação e Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar, sem prejuízo de combinar novas datas. 

Art. 50. Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará 
enquanto perdurar a pandemia do COVID-19 e enquanto houver disponibilidade 
financeira por parte do Município 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIQUERA, ESTADO DA BAHIA. 

Ibiquera - Bahia, 06 de Abril de 2020. 

À_'N~, CIAUDIO DE ALMEIDA 

Prefeito Municipal 

PRAÇA SÃO JOSÉ 32 - CEP 46 840-000 - IBIQUERA - BAHIA - CNPJ: 13.718.671/0001-34 

Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Segunda-feira, 06 de Abril de 2020 - Pag.3 - Ano VIII - Nº 171


		2020-04-06T17:33:14-0300
	IM PUBLICACOES EIRELI:21904203000182




