
ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

GABINETE DO PREFEITO 

“Afuá – a Veneza Marajoara”  
 

Praça Albertino Baraúna, s/n – Fone: (0xx96) 689-1119;  Fax: (0xx96) 689-1110 - Afuá – Pará - Brasil– CEP : 68890-000 

E-mail: smg@prefeituradeafua.com.br 
Página 1 de 2 

 

DECRETO N.º816/2013–PMA/GAB, 18 de abril de 2013 
 

“Dispõe sobre as medidas a serem 
adotadas quando da solicitação de 

merenda e material escolar pelas 
Escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Afuá, e para a correta conservação e a 

manutenção no almoxarifado das 
Escolas e dá outras providências.” 

 

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso das atribuições legais 

que lhe confere o art. 86 inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Afuá, e  

 
Considerando a necessidade legal de manter rigoroso controle do almoxarifado da 

merenda escolar e também do material escolar no âmbito do Município de Afuá; 

 
Considerando a necessidade de implementar melhor controle da merenda escolar 

mantida em almoxarifado específico para tal finalidade; e, 

 
Considerando a necessidade de melhor aproveitamento da merenda escolar pelas 

escolas da rede municipal de ensino; 

 
DECRETA: 
 

Art. 1º Fica expressamente proibido entregar material escolar e gêneros 
alimentícios e outros produtos alimentares destinado ao uso pelas escolas da rede 
municipal de ensino, como merenda escolar, sem a “Requisição de Merenda/Material 

Escolar”, assinada pelo Diretor Escolar da Escola requisitante. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os produtos 

considerados “in natura” adquiridos para consumo imediato, os quais devem ser 
inspecionados pelo serviço de vigilância municipal, independentemente da inspeção 
efetuada por órgão federal ou estadual. 

 
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Educação, através de seu controle único e 

exclusivo manter o almoxarifado de merenda escolar devidamente higienizado e com os 

gêneros alimentícios e demais produtos destinados ao preparo da merenda escolar, 
devidamente estocados de acordo com as normas da vigilância sanitária, devendo 

manter cada gênero alimentício estocado de acordo com seu tipo, modelo e gênero, 
evitando que os mesmos venham a se contaminarem ou transmitir odor que torne o 
produto impróprio para o consumo na merenda escolar, cabendo-lhes manterem o 

controle do prazo de validade de cada gênero alimentício destinado à merenda escolar, 
de forma que sejam enviados para as escolas para uso e consumo como merenda 
escolar os produtos com prazo de validade menor, em relação ao prazo de validade 

maior, ficando expressamente proibido manter produto vencido no almoxarifado, 
devendo ser notificado ao serviço de vigilância sanitária para inspecioná-lo, e efetuar a 
sua destruição na forma legal. 
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Art. 3º Cabe ao Diretor de cada Escola Municipal da rede Municipal de Ensino, 
mediante controle único e exclusivo determinar qual merendeira ficará responsável  em 

manter o controle do almoxarifado de merenda escolar na Escola, visando manter  
conservado e devidamente higienizado os gêneros alimentícios e demais produtos 
destinados ao preparo da merenda escolar estocados, de acordo com as normas da 

vigilância sanitária, mantendo cada gênero alimentício estocado de acordo com seu tipo, 
modelo e gênero, evitando que os mesmos venham a se contaminarem ou transmitir 
odor que torne o produto impróprio para o consumo na merenda escolar, mantendo o 

controle do estoque e do prazo de validade de cada gênero alimentício destinado ao uso 
como merenda escolar, de forma que sejam utilizados produtos com prazo de validade 
menor em relação ao prazo de validade maior. 

Parágrafo único. Fica expressamente proibido manter ou utilizar produto vencido 
para preparo de merenda escolar, no almoxarifado ou nas Escolas da rede Municipal de 
ensino. 

  
Art. 4º - Por ser medida que preserva a saúde pública de pessoas, especialmente 

a população estudantil da Rede Municipal de Ensino, as normas contidas neste decreto 

são para cumprimento imediato por todos que estejam envolvidos na remessa, preparo, 
distribuição e elaboração de merenda escolar nas dependências de qualquer prédio 
público onde funcione escola ou não, vinculada a rede municipal de ensino, tanto na sede 

quanto no interior do Município de Afuá. 
 

Art. 5º - O descumprimento do disposto neste Decreto sujeito o infrator na 
penalidade de suspensão ou exoneração do cargo e a obrigação de ressarcir ao erário do 
Município de Afuá, os prejuízos causados pela omissão ou negligência no cumprimento 

deste Decreto, sem prejuízo de responder perante as autoridades legalmente 
constituídas e sofrer a sanção das penalidades cíveis e penais cabíveis.  

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá–PA, 18 de abril de 2013. 

 
  
  

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Afuá 
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