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DECRETO Nº. 14 DE 29 DE MARÇO DE 2021. 
 
 

“Determina em caráter excepcional, durante o período de 
suspensão das aulas em razão de situação de emergência 
e calamidade pública decorrentes da pandemia do Covid-
19, a distribuição de gêneros alimentícios por meio da 
entrega de “Kit emergencial de Alimentação Escolar”. 

 

  O Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, no uso das 

atribuições de lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 

Município e, 

  Considerando a Lei nº. 13.987/2020, que alterou a Lei Federal nº 11.947, de 

16 de junho de 2009, para autorizar, durante o período de suspensão das aulas 

nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou 

calamidade pública, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a 

distribuição aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com 

acompanhamento pelo CAE (Conselho de Alimentação Escolar), dos gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, 

à conta do Programa Nacional de alimentação Escolar (PNAE);  

  Considerando a Resolução n°. 02 do FNDE, de 09 de abril de 2020 que dispõe 

sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE durante 

o período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº. 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19; 

   Considerando as demais normativas exaradas pelas instâncias 

Estaduais e Federais que regulamentam medidas a serem adotadas como forma 

de garantir a prevenção e o controle da disseminação do novo coronavírus 

CONVID-19, 

D E C R E T A: 

  Art. 1º. Durante o período de suspensão das aulas nas Escolas Públicas 

Municipais de Pastos Bons (MA), em razão de situação de emergência decorrente 

do novo coronavírus (Covid-19), fica autorizada, em caráter excepcional, a 

distribuição aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, cujas 

famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, dos gêneros alimentícios 

adquiridos com recursos financeiros do PNAE, na forma de “Kit emergencial de 

Alimentação Escolar”, em substituição ao fornecimento da merenda escolar. 

  § 1º O “Kit emergencial de Alimentação Escolar”, será composto pelos itens 

definidos pela nutricionista municipal, com fundamento em parecer, aprovado 

pelo Conselho de Alimentação Escolar, e levará em consideração.  

  § 2º O “Kit emergencial de Alimentação Escolar” será destinado 

exclusivamente aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, cujas 

famílias estejam inseridas na folha de pagamento do Programa Bolsa Família, na 

quantidade de 01 kit por família. 

  Art. 2º. Para garantia da manutenção da merenda escolar aos alunos que 

atenderem às disposições do Art. 1º., o Município fará a distribuição do “Kit 

emergencial de Alimentação Escolar”, composto de produtos adquiridos com 

recursos financeiros recebidos à conta do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), e será composto por:  

a) Arroz: 02 (dois) kg; 
b) Óleo 01 (um) lata; 
c) Biscoito: 01 (um) pacote; 
d) Macarrão: 01 (um) pacote; 
e) Flocão: 02 (dois) pacotes; 
f) Açúcar: 01 (um) kg; 
g) Leite: 01 (um) pacote; 
h) Café: 01 (um) pacote; 
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 Art. 3º. Homologados, a priori, pelo CAE (Conselho de Alimentação Escolar) 

do Município de Pastos Bons (MA), ficam estabelecidos os seguintes critérios para 

a seleção e distribuição do kit: 

I – Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que recebam o benefício do 

Bolsa Família; 

II – Pai/mãe e/ou responsável pelo aluno que não possuam vínculo empregatício, 

III – Famílias que possuam o maior número de alunos matriculados na rede 

municipal de ensino considerando a unidade familiar mínima (casa/residência). 

  Parágrafo único – Os critérios serão analisados de forma 

individual/cumulativa, sendo priorizadas as famílias que preencherem a maior 

quantidade dos critérios citados no caput do artigo. 

  Art. 4º. A logística para a entrega do “Kit emergencial de Alimentação 

Escolar” de que trata este Decreto, será organizada e executada diretamente pela 

Secretaria Municipal da Educação através de sua rede de escolas, podendo 

requerer o auxílio de outros órgãos de Administração Municipal, quando sua 

força de trabalho for insuficiente para a tempestividade da ação.  

  Art. 5º - A direção de cada unidade escolar será a responsável pela entrega 

dos kits aos pais ou responsáveis legais dos alunos beneficiários do Programa 

Bolsa Família, nela matriculados, considerando a proporção de 01 (um) kit por 

família. 

  § 1º. A entrega do kit será feita aos beneficiários, conforme cronograma de 

entrega organizado pela direção de cada unidade escolar, por turma e/ou ano, 

informando aos pais ou responsáveis, preferencialmente por mensagem 

eletrônica, telefônica, ou através dos agentes comunitários de saúde, avisos em 

frente a escola e seguindo os protocolos de segurança. 

  § 2º. No ato do recebimento do “Kit emergencial de Alimentação Escolar”, os 

pais ou os responsáveis legais pelos alunos beneficiários do Programa Bolsa 

Família matriculados em escolas da Rede Municipal de Ensino deverão portar 

documentação pessoal original, com foto, em que conste o número do CPF.  

  § 3º. No ato da entrega do kit, o servidor da escola responsável deverá adotar 

os seguintes procedimentos:  

I -  Conferir a documentação apresentada pelo responsável do aluno beneficiário 
do kit merenda;  
II -  Identificar a comprovação do vínculo familiar ou de responsabilidade com o 

aluno; 

II - Colher a assinatura do responsável pelo recebimento, no termo de 

recebimento do kit merenda, 

III - Restituir à Secretaria Municipal de Educação, o termo de recebimento do kit 
merenda, assinado, sem rasuras e devidamente conservado.  

  Art. 6º. A execução do disposto neste Decreto será fiscalizada pelo Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar (CAE). 

 
  Art. 7º.  A utilização do kit merenda para fins diversos do previsto neste 

Decreto configura desvio de finalidade, sujeitando aqueles que para ele tenham 

concorrido às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo das de natureza civil 

ou penal.  

 
  Art. 8º A Secretária Municipal da Educação poderá expedir normas 

complementares necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto.  

 
  Art. 9º. As disposições deste Decreto vigorarão enquanto perdurar a 

suspensão das aulas na rede pública municipal de ensino.  

 
  Art. 10º. Este Decreto entra em vigor na data da sua assinatura.  

 
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 
Palácio Prefeito José Gonçalo de Sousa, Pastos Bons, Estado do 

Maranhão aos vinte e nove dias do mês de março de 2021. 
 
 
 

                    _______________________________________ 
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO 

Prefeito Municipal 
 
 

 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3010.1002.0036/2021 – DISPENSA Nº 
0024/2021 – PARTES: Secretaria Municipal de Saúde, e a  Sra   ALINE DA SILVA 
SOUSA, inscrito no CPF nº 602.926.763-95. ESPÉCIE: Locação de Imóvel. OBJETO: 
Prestação de Serviços de Locação de Imóvel para o funcionamento de uma CASA 
DE APOIO (em Teresina – PI). BASE LEGAL: Art. 24, Inc X, Lei Federal nº8.666/93 e 
sua posteriores alteraçõe,s;. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$2.000,00 (dois mil  
reais) mensal, pelo período de 10 (dez) meses, totalizando o valor global de 
R$20.000,00 (vinte mil  reais);.DATA DA RATIFICAÇÃO: 22/02/2021. RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS: 10.122.0020.1035.0000 Manutenção da Secretaria  – 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES – 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. ASSINAM: 
ALINE DA SILVA SOUSA, CPF nº  602.926.763-95  e RG nº 035077902008-6  SSPMA, 
e   VERA LUCIA FERREIRA COSTA MOTA,  portador do RG nº. 000113225499-7 
SSPMA, do CPF nº. 322.335.403-44. AUTORIDADE RATIFICADORA: VERA LUCIA 
FERREIRA COSTA MOTA. Secretaria Municipal de Saúde de Pastos Bons-MA, 05 
de Janeiro  de 2021. 
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ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA). 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 073/2021; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PASTOS BONS – MA, CNPJ: 05.277.173/0001-75. CONTRATADO: L FEITOSA DE 
SÁ, CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20. Base Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93. Pregão Presencial n° 006/2021-SRP. OBJETO: contratação de mão de 
obra terceirizada, em caráter de complementação de Apoio Administrativo e de 
Expediente, para suprir a necessidade de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração. PRAZO: 10(dez) meses. VALOR: R$154.662,00 (cento e cinquenta 
e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais) mensal pelo período de 10 (dez) 
meses, totalizando o valor global de R$1.546.620,00 (hum milhão, quinhentos e 
quarenta e seis mil e seiscentos e vinte reais); Dotação: 04.122.0020.2005.0000 
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração - 3.0.00.00.00 
DESPESAS CORRENTES – 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. LEILTON FEITOSA DE 
SÁ, portador do RG Nº000054461896-3 SSPMA e CPF n.º 001.878.233-75, pela 
Contratada. Pastos Bons (MA), 09 de março de 2021. Paulo Emílio Alves Ribeiro – 
Secretário Municipal de Administração, pela Contratante. 
 
 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA). 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 074/2021; CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PASTOS BONS – MA, CNPJ: 05.277.173/0001-75. CONTRATADO: L FEITOSA DE 
SÁ, CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20. Base Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93. Pregão Presencial n° 006/2021-SRP. OBJETO: contratação de mão de 
obra terceirizada, em caráter de complementação de Apoio Administrativo e de 
Expediente, para suprir a necessidade de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação. PRAZO: 10(dez) meses. VALOR: R$200.398,00 (duzentos mil e 
trezentos e noventa e oito reais) mensal pelo período de 10 (dez) meses, 
totalizando o valor global de R$2.003.980,00 (dois milhões, três mil e novecentos 
e oitenta reais); Dotação: 12.361.0064.1049.0000 Manu. E Func. Ensino 
Fundamental – Fundeb 40% - 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES – 3.3.00.00.00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. LEILTON FEITOSA DE SÁ, portador do RG Nº000054461896-3 
SSPMA e CPF n.º 001.878.233-75, pela Contratada. Pastos Bons (MA), 09 de 
março de 2021. Claudiana Câmara Guimarães Costa – Secretária Municipal de 
Educação, pela Contratante. 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA). 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 072/2021; CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Saúde através do CNPJ:11.885.239/0001-02. CONTRATADO: L FEITOSA DE SÁ, 
CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20. Base Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93. Pregão Presencial n° 006/2021-SRP. OBJETO: contratação de mão de 
obra terceirizada, em caráter de complementação de Apoio Administrativo e de 
Expediente, para suprir a necessidade de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde. PRAZO: 10(dez) meses. VALOR: R$151.553,60 (cento e cinquenta e um mil, 
quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) pelo período de 10 (dez) 
meses, totalizando o valor global de R$1.515.536,00 (hum milhão, quinhentos e 
quinze mil e quinhentos e trinta e seis reais); Dotação: 12.361.0064.1049.0000 
Manu. E Func. Ensino Fundamental – Fundeb 40% - 3.0.00.00.00 DESPESAS 
CORRENTES – 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39.00 Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. LEILTON FEITOSA DE SÁ, portador do RG 
Nº000054461896-3 SSPMA e CPF n.º 001.878.233-75, pela Contratada. Pastos 
Bons (MA), 09 de março de 2021. VERA LÚCIA FERREIRA COSTA MOTA – 
Secretária Municipal de Saúde, pela Contratante. 
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