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PORTARIA Nº 164 DE 03 DE ABRIL DE 2020 

 

 

Estabelece a logística de distribuição de kits de 

alimentos para os alunos da rede municipal de 

ensino e dá outras providências. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, Estado do Pará, o Sr. NIVALDO SILVIO 

COSTA FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da 

República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município, bem como art. 11 da 

Lei Federal nº 9.394/96 que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, e: 

 

CONSIDERANDO que devido à pandemia do COVID-19 há recomendações de Órgãos 

de Saúde, Decretos Estadual e Municipal para que se evite aglomerações;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de distribuição de alimentos, que, devido à 

excepcionalidade da situação de crise na saúde vivenciada atualmente, serão fornecidas 

em forma de kits de alimentação aos alunos da rede municipal de ensino, no período de 

suspensão das aulas em razão da pandemia do COVID-19; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º.  Distribuir 5.000 (cinco mil) kits de alimentação para os alunos da rede municipal 

de ensino que serão entregues aos pais ou responsáveis, ou ainda, para os alunos que 

forem maiores de idade. 

 

Parágrafo Único. Juntamente à esses kits, serão entregues material informativo sobre o 

COVID-19 e material de atividades extra-classe para os alunos. 

 

Art. 2º. Os kits serão entregues em todas escolas da rede municipal de ensino, sendo que 

os alunos maiores de idade deverão apresentar documento de identidade, e, no caso de 
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alunos menores de idade, os pais ou responsáveis, apresentarão além da identificação do 

aluno (identidade ou registro de nascimento), o seu documento de identidade. 

 

Art. 3º. Para a entrega dos kits de alimentação aos alunos, pais ou responsáveis, as escolas 

ficarão abertas do dia 06/04/2020 à 09/04/2020, das 8h às 11h, e de 14h às 17h, sendo 

que as escolas que possuem ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também 

ficarão abertas no período da noite das 19h às 21h. 

 

Art. 4º. Para que se evite aglomerações e que todos alunos recebam os kits, o atendimento 

será feito de acordo com a seguinte logística: 

 

I – Segunda-feira (dia 06/04/2020): entrega para os pais ou responsáveis dos alunos da 

creche I, II e III; 

II – Terça-feira (dia 07/04/2020): entrega para os pais ou responsáveis dos alunos do pré 

I, pré II, 1º ano, e 6º ano do ensino fundamental; 

III – Quarta-feira (dia 08/04/2020): entrega para os pais ou responsáveis dos alunos do 

2º, 3º, 4º e 7º ano do ensino fundamental 

IV – Quinta-feira (dia 09/04/2020): entrega para os pais ou responsáveis dos alunos do 

5º, 7º e 8º ano do ensino fundamental; 

V – Quarta e quinta-feira (dia 08 e 09/04/2020): entrega para os alunos do EJA. 

 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito de Igarapé-Açu, Estado do Pará,  

03 de abril de 2020. 

 

 

 

NIVALDO SILVIO COSTA FERREIRA 

Prefeito Municipal 
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