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Ii"STAPO DO CEARA
PRU1!ITURA "'UHIOrAL

DE BARBAUlA

DECRFrO NI 021/202:0

DE 14 DE ABRIL DE 2020.

.

ALTERA O PERfoDO DE fÉRIAS COLETIVAS
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NA
FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS
PROVlOtNCIAS.

o

PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. ARGEMIRO SAMPAIO NETO,

no uso de suas alribu]çôes legais, e de acordo rom o disposto na l..f1iOrgilnlca do Munlcfplo
de lIarbalha/CE;
CONSIDERANDOos teTmos do Decreto nl 016, de 02 de abril de 2020. que
conredeu férias coletivas aos Professores, Supervisores Especialistas, Auxiliares
Pedilg6gil't,ls, Motoristas do Transporte
Escolar, Auxiliar de Serviços Gerais.
Serventes/Merendeiras, Agentes Admínistral.lvos. Asslscenll!sl Auxillare$ Administrativos e
equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. todos efetiVQs. da rede pública
municipal de ensínp, no periado de 08 de abril a 07 de mala de 2020;

CONSlDERANDOos regramenttls comidos na Lei Federal nR 13.987, de 07 de
abril de 2020, que autorIzou, em caráter eXÇf'pdonal.durante o perfodo de sus p e ns30 das
au..l.ils
em raz1lode situaçAo de emergência ou calamidade pública, a dl'ltrlbufç~o de gêneros
allrrn:ontíciosadquIridos com recursos do Progrilma Nadona! de Allmentarpio Escolar
(Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas pÓbllCilsde educarpio básic.;
CONSIDERANDOque a AdmimSD'ilçio PUblica est1l adstrita ao Principio da
legalidade e não existir previsão legal para a distrlbu~o de merenda escolar durante o
periodo de férias escolares;
CONSIDERANDOo grave Impacto na ('('(Inomia e. consequentt'menle, na mesa
dos brasileiros, provocados peJa pandemia do novo Coronavlrus(covld_19);
CONSIDERANDOa necessidade premente de dIstribuir merenda escolar para
o.~alunos da red", pública municipal d", ensino. a fim minimizar os deletérios er"'itos da
pandemia;
CONSIDERANDO,por fim, a n~ess'dade
regularização do calendário escolar;

admlnL~trativa de adaptação

e

DECRETA,;
Art. 1', O li IR, do art. 3R•do D«reto nR 016, de 02 de abril de 2020, passa a
vigorar com a seguinte r"'dar;io:

A•. Doming~ Somp.IoMI"nd •• n".715.Lot"~nto J.nlI~ do,
CEP: 63.180-000 - Alto da Alegria. Barba.lha/CE.
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£STADO DO

PRl!fElruRAMUNICPAl
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cultA
DE 8ARBAutA,

O praZO de inklo

das [ir/os

coletivos Infc/Qr-se-6.

f!lrÇepc:ionolmente. por motivo de [orço moÍf}r df;c:orrellte do
pandemio do novo Coronavfrus (cadhJ-19), no d/o 08 de obrll de

2020 e Irdoté o dlo 2Z de abril de ZOZO.

An. Z'. Os 15 (quinze) dias remanescentes das férias dos servldores seri\o
concedidos em outro momento, atendendo a necessidade do perlodo letivo.
Art. ]'. Fica autorn..da a distribuição dos gêneros affmentictos a partir do dia
Z] de abril de ZOZOatl!o encerramento do perlododesuspensilodas
a ulas em razilo da
situaçi(o de emergência ou calamldadl', nos termos da Lei Federal nll 13.987,de 07 de abril
de 2020.
Art. 4-. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em sentido contrário,
REGISTRE.SE, PUBUQUE-SE E CUMPRA.SE.
Pn!feirura Munlcip<l!de Barbalha/CE, ao

••.de abrll de 2020.

Av, Domingos Sampaio Miranda, n". 715, Loreaml'llto Jardins dos Ipk
CEP: 63,lso.ooo. Alto da Alegria. Barbalha/CF-

