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DECRETO Nº 3.480 DE 31 DE MARÇO DE 2020 

 

 

ESTABELECE AS MEDIDAS PARA MANUTENÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS REGULARMENTE 

MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR 

MEIO DA DISTRIBUIÇÃO DE “KIT ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR”, COMO PARTE DAS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

 

 JOAMIR ROBERTO BARBOZA, Prefeito do Município de Ariranha, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, e, 

 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de continuidade dos serviço de abastecimento nutricional sócio 

assistencial às famílias em vulnerabilidade alimentar e nutricional e a garantia do acesso às 

alimentação escolar aso alunos regularmente matriculados no Município, enquanto durar o período de 

Estado de Emergência na Saúde Pública e as suspensão das aulas; 

 

CONSIDERANDO, que o abastecimento nutricional é serviços essencial para a manutenção da 

Saúde Pública em período de pandemia; 

 

CONSIDERANDO, o impacto social e para Saúde Pública que a falta de gêneros alimentícios 

causaria nas famílias em vulnerabilidade normalmente atendidas pelo Município ou naquelas que 

venham a ter dificuldades em função da desaceleração da economia. 

 

 DECRETA: 

 

 Art. 1º. Os alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de ensino, enquanto 

durar o período de suspensão das aulas devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19), terão direito 

ao recebimento de “Kit Alimentação Escolar” para a manutenção da refeição principal em seus lares. 

 

 Art. 2º. O “Kit Alimentação Escolar” será composto por itens básicos normalmente 

utilizados nos cardápios elaborados para a Alimentação, procurando garantir os nutrientes 

necessários para a manutenção da saúde da crianças e do adolescente. 

 

 Art. 3º. Para recebimento do “kit”, as unidades escolares fornecerão listas de alunos 

em situação de vulnerabilidade, para que a Diretoria de Promoção e Bem Estar Social, possa realizar 

a triagem e conceder apoio de alimentação na própria unidade escolar, até o aguardo de uma nova 

determinação. 

 

 Parágrafo único:- Os critérios utilizados pela Administração Pública, obedecerá 

prioritariamente os inscritos no Bolsa Família, Cadastro Único e as famílias em estado de 

vulnerabilidade social e alimentar reconhecidas pela Diretoria de Promoção e Bem Estar Social. 

 

 Art. 4º. A logística de montagem e distribuição, assim como a definição dos gêneros 

alimentícios a serem inseridos nos “kits” fica sob responsabilidade das nutricionistas fixadas na 

Cozinha Piloto, com acompanhamento pelo CAE – Conselho de Alimentação Escolar. 
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 Art. 5º. Os recursos para a execução são oriundos de fontes próprias do município 

complementados com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para que 

não haja interrupção do atendimento. 

 

 Art. 6º:- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 SECRETARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA, AOS 31 DIAS 

DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 

 

 

    JOAMIR ROBERTO BARBOZA 

________________________PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

    VALTER ARAUJO JUNIOR 

 ________________________PROCURADOR JURÍDICO 

mailto:secretaria@ariranha.sp.gov.br

