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              PROJETO DE LEI Nº 12, DE 15 DE ABRIL DE 2020 
 
 

“Disciplina distribuição de alimentos que 

compõem merenda escolar durante o 

período de pandemia pelo covid.19 dá 

providencias.” 

 

 Faço saber que a Câmara Municipal de Mateus Leme aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI: 

 

 Art.1º No período suspensão de aulas em decorrência das situações de 

emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo novo 

coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros 

alimentícios para o programa merenda escolar às famílias dos estudantes.  

    §1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe de 

nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unidades de 

ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parcerias. 

    §2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de evitar 

aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o responsável 

pelo aluno. 

    §3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 

aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 

Alimentação Escolar. 

 
 Art.2º À Secretaria de Educação cabe: 

                 I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar; 
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       II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secretarias 

municipais; 

       III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servidores, 

para o período de distribuição do kit; 

       IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 

concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de uma 

unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais novo; 

        V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a 

distribuição durante o período que durar a situação de emergência; 

       VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 

suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pandemia 

do coronavirus. 

 
 Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplementar ou 

a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a finalidade da 

presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária Anual inclusive para 

doação de alimentos. 

 
 Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem validade 

até que termine o estado de calamidade por causa da pandemia. 

 Parágrafo único. Considera-se cessado o estado de calamidade por 

ato do Poder Executivo 

 
          Mateus Leme, 15 de abril de 2020. 

 

 

JÚLIO CEZAR NOGUEIRA FARES JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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              PROJETO DE LEI Nº 12, DE 15 DE ABRIL DE 2020 
 

  

                                                 JUSTIFICATIVA 

 

          Sr. Presidente, nobres vereadores: 

 Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 

COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 

Administração Pública em espécie.  

Dentre os atos está o relacionado a MERENDA ESCOLAR no aspecto 

de segurança alimentar dos alunos durante o não funcionamento das 

atividades escolares. 

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em grande maioria, 

de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE de alçada federal. 

Pela lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 07.04.2020) 

autorizou, em razão da emergência ou a distribuição imediata aos pais ou 

responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros 

alimentícios adquiridos à conta do Pnae. 

 Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período de estado de 

calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº6, de 20 de março 

de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavirus – Covid-19. 

(DOU 13.04.2020) 

 Também na mesma linha foi editada pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, e, Ministério da Educação “Orientações para a  

execução do PNAE durante a pandemia”. 
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 Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar é 

necessário autorização legislativa. 

 O encaminhamento atende também a expediente da Secretaria 

Municipal de Educação (oficio 42/2020) e bem a CI 052/2020 da Chefia de 

Gabinete. 

 A gestão está a cargo da Secretaria de Educação que adotará as 

medidas necessárias especialmente as de controle e de atendimento a 

medidas de contenção da pandemia.  

 Aguardo rápido manifestar para que o programa possa dar resposta à 

carência. 

 Assim, espero contar mais uma vez com a costumeira atenção dos 

ilustres membros desta augusta Casa Legislativa para a aprovação do projeto 

e solicito sua apreciação e votação em regime de urgência. 

 

         Atenciosamente, 

 

 

JÚLIO CEZAR NOGUEIRA FARES JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 

 

 


