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DECRETO N° 669, DE 29 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a aquisição e distribuição de
kits de alimentação
escolar para os
alunos regularmente
matriculados
na
Rede Municipal de Ensino de Paranaíba MS, em razão da situação de emergência
causada pelo novo coronavírus - covid 19.

RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito de
Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDOa Lei n° 13.987 de 07 de abril de 2020,
que altera a Lei n" 11.947 de 16 de junho de 2009, para autorizar,
em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas
em razão de situação de emergência e calamidade pública, a
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE aos pais ou
responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação
básica;
CONSIDERANDOa Resolução do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação n° 2, de 09 de abril de 2020, que
dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação

Escolar - PNAEdurante o período de estado de calamidade pública,
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, e
da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo Coronavírus - COVID-19;
CONSIDERANDO a nota técnica n° 22/2020
da
Conferência Nacional de Municípios, que apresenta orientações aos
gestores municipais sobre a distribuição da merenda escolar, em
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período de suspensão das aulas, em caráter excepcional, por conta
da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto n? 621, de 28 de abril de

2020, que declara Situação de Emergência e Estado de Calamidade
Pública no Município de Paranaíba-MS, em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavirus ( COVID 19 );
CONSIDERANDOo Decreto Legislativo n" 625 de 14 de
maio de 2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no
Município de Paranaíba em decorrência da Pandemia causada pelo
Coronavirus (Covid-19),com efeitos atê 31 de dezembro de 2020.

DECRETA:
Art. 10 A aquisição e distribuição dos kits de alimentação
escolar de que trata este decreto, observará os critêrios aqui
estabelecidos.

A

Secretaria

Municipal

de

Educação

compete:
I - divulgar a data de cadastro de solicitação do Kit de
Alimentação Escolar que ocorrerá na Unidade Escolar, dando ampla
divulgação aos interessados;
II - adquirir Kits de Alimentação Escolar para atender aos
alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Paranaíba,
inicialmente aos cadastrados no Programa Bolsa Família do Governo
Federal, sem prejuízo de extensão aos que manifestarem interesse
pelo beneficio, mediante preenchimento do cadastro de solicitação do
Kit de Alimentação Escolar, nos termos do art. 4° deste Decreto;
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I1I- responsabilizar-se pela distribuição dos genêros
alimentícios nas Unidades Escolares conforme a quantidade de
alunos beneficiários, segundo os parâmetros do inciso anterior.
IV - orientar os gestores das Unidades Escolares acerca
dos procedimentos para a distribuição dos kits, visando resguardar a
segurança e integridade da saúde dos servidores, pais e alunos.
V - elaborar e encaminhar termo de recebimento do Kit

de Alimentação Escolar para as Unidades Escolares, que deverá ser
devidamente preenchido pelo responsável pela distribuição e
assinado pelo pai e/ou responsável no momento da entrega,
mantendo rigoroso controle e arquivo para posterior comprovação.

Parágrafo único.
A retirada do Kit de Alimentação
Escolar somente poderá ser realizada pelo pai ou responsável do
aluno, mediante apresentação de documento de identificação.

Art.3°

Caberá aos Gestores das Unidades Escolares:

I - definir a equipe que trabalhará

na composição e
distribuição dos Kits de Alimentação Escolar para que não haja
aglomeração de pessoas e, também, orientar para o uso dos
equipamentos individuais conforme determina as legislações vigentes
acerca da COVID-19;
II - organizar o ambiente escolar para o recebimento dos

Kits de Alimentação Escolar, podendo ser no estoque da cozinha,
refeitório (caso seja coberto e fechado) ou em uma sala ampla, que
não contenha objetos em desuso ou ofereça risco de contaminação
alimentar;
III
O ambiente de armazenamento deverá ser
rigorosamente higienizado com água, detergente neutro e água

•
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sanitária, e, após seco, desinfectado com álcool 700/0 INPM, sem
diluição, aplicado diretamente nos pisos e pallets com um borrifador;
IV - definir cronograma.Zplano de ação, com calendário,
horários, logísticas e os profissionais que se responsabilizarão pela
entrega dos Kits de Alimentação Escolar, sempre observando as
normas e procedimentos de segurança em relação à COVID-19;
V - encaminhar para Secretaria Municipal de Educação o
cronograma/plano de ação para que seja validado pela equipe
técnica de Alimentação Escolar, pelo Conselho Municipal de
Alimentação Escolar e avaliado pela vigilância sanitária;
VI - comunicar aos pais e/ou responsáveis pelo aluno,
para evitar, inclusive, aglomerações informações sobre o cronograma
de entrega e também dos cuidados que deverão ter para recebimento
dos Kits de Alimentação Escolar;
VII - zelar para que os funcionários responsáveis pela
distribuição, estejam adequadamente protegidos com Equipamentos
de Segurança Individual - EPI'S, sendo, no mínimo, luva e máscara
descartável;
VIII - zelar para que todos os ambientes (entrada, saída,
mesas de apoio) estejam organizados e contendo frascos de álcool gel
70% INPMe com funcionários orientando aos pais e responsáveis na
higienização das mãos antes de entrar em contato com os alimentos
(a Unidade Escolar poderá dispor de cartazes com orientações).

Parágrafo único.Os pais e/ou responsáveis dos alunos
também deverão ser orientados a higienizar todos os alimentos
contidos nos Kits de Alimentação Escolar com álcool gel 700/0 INPM,
assim que chegarem em casa.
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Art. 4°
O beneficio que trata este Decreto poderá ser
estendido aos demais alunos matriculados na Rede Municipal de
Ensino que não estejam cadastrados no Programa Bolsa Família e
que pertençam à família que se encontre em condição econômica

desfavorável, mediante preenchimento de cadastro de solicitação do
Kit de Alimentação Escolar, subscrito pelo pai/mãe ou responsável
legal.

§ 1° O cadastro de solicitação do Kit de Alimentação

Escolar ocorrerá nas Unidade Escolares no período estabelecido pela
Secretaria Municipal de Educação.

§ 2° As famílias que possuírem mais de um filho ou

menor sob sua guarda matriculados em unidades Escolares
distintas, deverá fazer o preenchimento de um cadastro único
indicando todos os matriculados na unidade que lhe for mais
conveniente.

§ 3° A comercialização do Kit de Alimentação Escolar

importará na perda imediata do beneficio em relação a todos os
alunos vinculados aos mesmos pais ou representantes, sem prejuízo
das sanções civis e criminais.

§ 4° Em caso de falsidade das informações prestadas no

ato do cadastramento, ficará o solicitante sujeito às sanções
criminais, civis e administrativas previstas na legislação própria.
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O Kit de Alimentação Escolar será oferecido
dentro da capacidade orçamentária da administração, aos alunos
que trata este Decreto.
Art. 5°

Fazem parte deste Decreto os Anexos I e II
que tratam do Cadastro para Solicitação de Kit de Alimentação
Escolar e do Termo de Entrega Kit Alimentação Escolar.
Art. 6°

Este Decreto entra em vigor na data da sua

Art.7°

publicação.

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 29 dias
do mês julho de 2020.

RONALDO JOS~~~

DE LIMA

PrefeUo-~~c~pal
PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria-Geral do
Município (PGM),na data supra.

ADAILDA

Procurador
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ANEXO I
(Decreto n° 669, de 29 de julho de 2020)

CADASTRO PARA SOLICITALÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

A Secretaria Municipal de Educação de Paranaiba irá
distribuir kits de alimentação escolar para pais ou responsáveis legais
dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino mediante
cadastro de interesse, conformeestabelecidono artigo 4° do Decreto n°
669, de 29 de julho de 2020. Os responsáveis cadastrados serão
avisados sobre a data e local de entrega do kit. A entrega dos kits será
por agendamento, seguindo as medidas de segurança para evitar o
contágio pelo novo Coronavirus.
NOME DO RESPONSAVEL:
CPF:
RG:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
NOME DO ALUNO:
DATA DE NASCIl'tIENTO:
ANO:

Paranaiba-MS,29 de julho de 2020.
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ANEXO II
(Decreton° 669, de 29 de julho de 2020)

SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

TERMO DE ENTREGA
KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

UNIDADEESCOLAR:

~

NOME DO RESPONSÁVEL

PELO RECEBIMENTO

__

DO KlT:

RG OU CPF DO RESPONSÁVEL:

_

NOME DO(S) ALUNO(S):

QUANTIDADE DE KIT RECEBIDO

_

Declaro para os devidos fins que nesta data recebi o kit de
alimentação escolar.

Paranaíba, MS

de

de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÃVEL

ASSINATURA DO DIRETOR

Paranaíba-MS, 29 de julho de 2020.
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RONALDO JOS~~E
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Art. 12.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de agosto de 2020.
Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 29diasdo mês dejulhode 2020.
RONALoO JOSÉ SEVERINO

DE UMA

Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria-Geral do Município (PGM), na data supra.
AoAILOA

LOPES DE OUVElRA

Procuradora-Geral do Município
Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos

Procuradoria

Jurídica

D,ECRE'[O N° 669, DE 29 DE JULHO DE 2020.
Dispõe sobre a aquisição e distribuição de kits de alimentação escolar para os alunos regularmente matriculados na
Rede Municipal de Ensino de Paranaíba - MS, em razão da situação de emergência causada pelo novo coronavírus covid - 19.
RONALOO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul,no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDOa Lei na 13.987 de 07 de abril de 2020, que altera a Lei na 11.947 de 16 de junho de 2009, para
autorizar, em caráter excepcional , durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência e calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAEaos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica;
CONSIDERANDOa Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nO 2, de 09 de abril de 2020, que
dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEdurante o período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nO6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus - COVID-19;
CONSIDERANDOa nota técnica nO22/2020 da Conferência Nacional de Municípios, que apresenta orientações aos gestores municipais sobre a distribuição da merenda escolar, em período de suspensão das aulas, em caráter excepcional,

por conta da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDOo Decreto na 621, de 28 de abril de 2020, que declara Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no Município de Paranaíba-MS, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavirus ( COVID 19 );
CONSIDERANDOo Decreto Legislativo na 625 de 14 de maio de 2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública
no Município de Paranaíba em decorrência da Pandemia causada pelo Coronavirus (Covid-19), com efeitos até 31 de
dezembro de 2020.
DECRETA;
Art. loA aquisição e distribuição dos kits de alimentação escolar de que trata este decreto, observará os critérios aqui
estabelecidos.
Art. 2°A Secretaria Municipal de Educação compete:
I - divulgar a data de cadastro de solicitação do Kit de Alimentação Escolar que ocorrerá na Unidade Escolar, dando
ampla divulgação aos interessados;
II - adquirir Kits de Alimentação Escolar para atender aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Paranaíba, inicialmente aos cadastrados no Programa Bolsa Família do Governo Federal, sem prejuízo de extensão aos que manifestarem interesse pelo benefício, mediante preenchimento do cadastro de sollcitação do Kit de Alimentação Escolar,
nos termos do art. 40 deste Decreto;
IlI- responsabilizar-se pela distribuição dos genêros alimentícios nas Unidades Escolares conforme a quantidade de
alunos beneficiários, segundo os parâmetros do inciso anterior.
IV - orientar os gestores das Unidades Escolares acerca dos procedimentos para a distribuição dos kits, visando resguardar a segurança e integridade da saúde dos servidores, pais e alunos.
V - elaborar e encaminhar termo de recebimento do Kit de Alimentação Escolar para as Unidades Escolares, que deverá
ser devidamente preenchido pelo responsável pela distribuição e assinado pelo pai e/ou responsável no momento da

entrega, mantendo rigoroso controle e arquivo para posterior comprovação.
Parágrafo único.A retirada do Kit de AUmentação Escolar somente poderá ser realizada pelo pai ou responsável do
aluno, mediante apresentação de documento de identificação.
Art. 3°Caberá aos Gestores das Unidades Escolares:
I - definir a equipe que trabalhará na composição e distribuição dos Kits de Alimentação Escolar para que não haja
aglomeração de pessoas e, também, orientar para o uso dos equipamentos individuais conforme determina as legislações vigentes acerca da COVID-19;
II - organizar o ambiente escolar para o recebimento dos Kits de Alimentação Escolar, podendo ser no estoque da coziwww.dlarlooRcíalms.com.br/assomasul
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nha, refeitório (caso seja coberto e fechado) ou em uma sala ampla, que não contenha objetos em desuso ou ofereça
risco de contaminação alimentar;
III - O ambiente de armazenamento deverá ser rigorosamente higienizado com água, detergente neutro e água sanitária, e, após seco, desinfectado com álcool 70% INPM, sem diluição, aplicado diretamente nos pisos e pallets com um
borrifador;
IV - definir cronograma/plano de ação, com calendário, horários, logísticas e os profissionais que se responsebillzarâo
pela entrega dos Kits de Alimentação Escolar, sempre observando as normas e procedimentos de segurança em relação
à COVID-19;
V - encaminhar para Secretaria Municipal de Educação o cronograma/plano de ação para que seja validado pela equipe
técnica de Alimentação Escolar, pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar e avaliado pela vigilância sanitária;
VI - comunicar aos pais e/ou responsáveis pelo aluno, para evitar, inclusive, aglomerações informações sobre o cronograma de entrega e também dos cuidados que deverão ter para recebimento dos Klts de Alimentação Escolar;
VII - zelar para que os funcionários responsáveis pela distribuição, estejam adequadamente protegidos com Equipamentos de Segurança Individual - EPI'S, sendo, no mínimo, luva e máscara descartável;
VIII - zelar para que todos os ambientes (entrada, saída, mesas de apoio) estejam organizados e contendo frascos de
álcool gel 70% INPM e com funcionários orientando aos pais e responsáveis na higienização das mãos antes de entrar
em contato com os alimentos (a Unidade Escolar poderá dispor de cartazes com orientações).
Parágrafo único.Os pais e/ou responsáveis dos alunos também deverão ser orientados a higienizar todos os alimentos
contidos nos Kits de Alimentação Escolar com álcool gel 70% INPM, assim que chegarem em casa.

Art. 4°0 benefício que trata este Decreto poderá ser estendido aos demais alunos matriculados na Rede Municipal de
Ensino que não estejam cadastrados no Programa Bolsa Família e que pertençam à família que se encontre em condição
econômica desfavorável, mediante preenchimento de cadastro de solicitação do Kit de Alimentação Escolar, subscrito
pelo pai/mãe ou responsável legal.

§ 1°0 cadastro de solicitação do Kit de Alimentação Escolar ocorrerá nas Unidade Escolares no período estabelecido
pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2°As famílias que possuírem mais de um filho ou menor sob sua guarda matriculados em unidades Escolares distintas, deverá fazer o preenchimento de um cadastro único indicando todos os matriculados na unidade que lhe for mais
conveniente.
§ ]OA comercialização do Kit de Alimentação Escolar importará na perda imediata do benefício em relação a todos os
alunos vinculados aos mesmos pais ou representantes, sem prejuízo das sanções civis e criminais.
§ 4°Em caso de falsidade das informações prestadas no ato do cadastramento, ficará o solicitante sujeito às sanções
criminais, civis e administrativas previstas na legislação própria.

Art. 5°0 Kit de Alimentação Escolar será oferecido dentro da capacidade orçamentária da administração, aos alunos
que trata este Decreto.

Art. 6°Fazem parte deste Decreto os Anexos I e II que tratam do Cadastro para Solicitação de Klt de Alimentação Escolar e do Termo de Entrega Klt Alimentação Escolar.

Art. 7°Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 29 dias do mês julho de 2020.
RONALDO JosÉ SEVERINO DE UMA
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria-Geral do Município (PGM), na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora-Geral do Município
ANEXO I
(Decreto nO 669, de 29 de julho de 2020)

CADASTRO PARA SOLICITALÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A Secretaria Municipal de Educação de Paranaíba irá distribuir kits de alimentação escolar para pais ou responsáveis
legais dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino mediante cadastro de interesse, conforme estabelecido no
artigo 4° do Decreto nO 669, de 29 de julho de 2020.0s responsáveis cadastrados serão avisados sobre a data e local
de entrega do kit. A entrega dos kits será por agendamento, seguindo as medidas de segurança para evitar o contágio
pelo novo Coronavirus.

NOME DO RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

r ENDEREÇO:
www.dlarlooncialms.com.br/assomasul
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TELEFONE:
NOME DO ALUNO:
DATA DE NASCIMENTO:
ANO:

'-----------

------ ---

-----------'

-----

Paranaíba-MS, 29 de julho de 2020.

-II
_

__,_

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE UMA
Prefeito Municipal
ANEXO II
(Decreto nO 669, de 29 de julho de 2020)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
TERMO DE ENTREGA
KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
UNIDADE ESCOLAR:,

_

NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO KIT:

_

RG OU CPF DO RESPONSÁVEL:

_

NOME DO{S) ALUNO(S):

_

QUANTIDADE DE KIT RECEBIDO

_

Declaro para os devidos fins Que nesta data recebi o kit de alimentação escolar.
Paranaíba, MS

de

de 2020

ASSINATURADO RESPONSÁVEL

ASSINATURADO DIRETOR
Paranaíba-MS, 29 de julho de 2020.
RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos

Procuradoria lurídica
DECRETO N° 671, DE 30 DE JULHO DE 2020.
Altera dispositivos do Decreto nO 657, de 06 de julho de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Administração Pública e do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção
do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), e dá outras providências.
RONALDO JOSE SEVERINO DE UMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições
Que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDOa situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2) e as projeções
de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias;
CONSIDERANDOo Regime de colaboração entre as Redes Estadual e Municipal previsto na lei de Dlretrlzes e Bases da
Educação Nacional NO9394, de 20 de Dezembro de 1996 e o Decreto N0 15.479, de 27 de julho de 2020 do Governo de
Mato Grosso do Sul, Que prorroga a suspensão das aulas presenciais nas Unidades Escolares e Centros da Rede Estadual
de Ensino de MS, até 07 de setembro de 2020;
CONSIDERANDOque a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Paranaíba - MS;

P E C R ETA;
Art. I°Fica prorrogado o prazo de vigência previsto no art. 70 do Decreto nO 657, de 06 de julho de 2020 até 31 de
agosto de 2020.
Art. 2°Fica acrescido o art. 10-A ao Decreto nO657, de 06 de julho de 2020, com a seguinte redação:
"Art. 1O-A. Fica prorrogada até 31 de agosto de 2020

a suspensão das aulas presenciais nas Unidades Escolares per-
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