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Decreto nº 019/2020                                                                            Pio IX, 17 de Abril de 2020. 
 

 
Dispõe sobre a continuidade do fornecimento de 
alimentação escolar aos alunos que dela 
necessitem, durante o período de suspensão das 
aulas, nos termos e condições previstas neste 
decreto e dá outras providências. 

 

A Senhora REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA, Prefeita Municipal de Pio IX 
- PI, no uso de suas atribuições legais,  
 

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério Público do Estado do Piauí em harmonia 
com o Ministério Público Federal; 
 

CONSIDERANDO que é direito social constitucionalmente previsto no art. 6º 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; 
 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 7 de abril de 2020, que alterou a Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas a 
distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas; 
 

CONSIDERANDO os efeitos catastróficos da Covid 19 na saúde, economia e área social das 
famílias de Pio IX, provocando desemprego, aumento da pobreza e elevação da vulnerabilidade 
social; 
 

CONSIDERANDO que a segurança alimentar das pessoas, em especial crianças, jovens e idosos 
é fator de prevenção e combate a doenças, incluindo nesses casos o covid 19; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica determinada, durante a suspensão das aulas da rede municipal de ensino de Pio IX, a 
continuidade do fornecimento de alimentação escolar aos alunos que dela necessitem, nos termos 
e condições previstas neste decreto. 
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Parágrafo único. O fornecimento de alimentação escolar será feito através da entrega de “kits de 
alimentação escolar”, observadas as necessidades individuais e nutricionais do aluno. 

 

Art.2º - Considera-se necessitado para fins de receber a alimentação escolar continuada de que trata 
este decreto, o estudante matriculado na rede pública municipal que esteja inserido em unidade 
familiar em situação de extrema pobreza estrema, com renda familiar per capta mensal zero ou 
inexistente. 

Paragrafo único. Para fins de comprovar a situação de pobreza extrema serão utilizados todos os 
meios de prova admitidos em direito, tais como os cadastros dos programas sociais do governo 
federal, em especial o Bolsa Família e vistas in loco de equipe da Assistência Social. 

 

Art.3º - Caberá às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Saúde organizar a 
entrega dos “kits de alimentação escolar”, devendo viabilizar a logística com datas, horários e locais 
de entrega, observadas as regras de isolamento social e atentando-se aos princípios que devem 
nortear a atuação administrativa, em especial da impessoalidade. 

§1º A partir da base de dados existente no Município, a Secretaria Municipal da Educação, 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, poderão fazer o contato, 
via telefone, com as famílias dos alunos, para informar e viabilizar as entregas. 

§2º As Secretarias Municipais poderão realizar a entrega diretamente nas escolas municipais, com 
horários previamente agendados, a fim de impedir a aglomeração de pessoas.  

 

Art. 4º - Fica autorizado o uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE para garantir a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, bem 
como, caso necessário, o uso de recursos próprios do Município. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 
sua assinatura, vigorando enquanto perdurar a suspensão das aulas causado pelo Coronavírus - 
COVID-19. 
 

 

 
                                   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Pio IX, 17 de Abril de 2020. 

 
 
 

REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA 
Prefeita Municipal 
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