VERTENTES NAO PODE PARAR
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AuToRIze A SUBSTITUIqAO DO PROGRAMA
DE DISTRIBUIQAO DE PEIXES UA SBUANA
Saxre eELA DISTnlnulgAo op oENBnos
elrrvlBNticlos EM vIRTUDE DA PANDEMIA
oo ConoueviRus (COVID- 19).
O PRtFrrro oo Muvrclpro pp VpRtpurps-PE, no uso das atribuig6es que
thes sa.o conferidas pela ConstituigS.o Federal, pela Constituigdo do Estado de
Pernambuco e pela Lei OrgALnica Municipal,

CousrppnaxDo que nacionalmente foi declarada e reconhecida situagS.o de
calamidade por meio do Decreto Legislativo ro 6, de 2O2O do Congresso
Nacional em virtude da pandemia do Coronavirus (COVID-19);
CorsropnanvDo que no Estado de Pernambuco foi declarada e reconhecida
situagS.o de calamidade pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco
- ALEPE por meio do Decreto l,egislativo n" 9 de 24 de margo de 2O2O, pelas
mesmas raz6es;

CorsrppnelvDo que no Municipio de Vertentes foi declarada e reconhecida
situagAo de calamidade pela ALEPE por meio do Decreto Legislativo n" 52 de
31 de mareo de 2O2O;
CorsropnexDo que a alimentagAo e direito social garantido pela Constituig6.o
Federal (art. 6" da CF);
CorsropneuDo a ocorr€ncia de pandemia causada pelo Coronavirus (COVID19), reconhecida pela Organizagdo Mundial de Saride - OMS, cuja emerg6ncia
foi reconhecida pelo Ministerio da Saude que declarou por meio da Portaria no
188/GM/MSl2O2O situagS.o de Emergdncia em Saride P0blica de Import6ncia
Nacional (ESPIN);

Cousropneupo a Lei Federal n" 13.97912020, que trouxe uma sdrie de
medidas de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-l9), onde se incluem
isolamento e quarentena da populagdo;
CorsrppnelrDo a Portaria n" 35612020 do Ministerio da Saude, gue disp6e
sobre a regulamentagS.o e operaciona)izagdo da Lei n" 13.979 /2O2O;
CousrppnanvDo a recomendagAo do Ministerio da Saude, transmitida em 13 de
marQo de 2O2O, para que, durante o atual periodo de emerg€ncia na saude
publica, fossem adiados ou cancelados eventos que gerem aglomeragS.o;
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CoNsIDERANDo os Decretos do Governo do Estado de Pernambuco, que
d.eterminou o fechamento de diversos setores da economia e o fechamento de
diversos servigos Publicos;

por fim, o disposto na ConstituigS.o Federal que estabelece
como fundamento da Republica Federativa do Brasil a dignidade da pessoa

COuSropnervDo,

humana, elencando a alimentagio como direito social:

Dpcnpre:

Art. 1" O programa de distribuigS.o de peixes que tradicionalmente

ocorre

durante a Semana Santa serd substituido pela distribuigao de cestas b5'sicas
com g€neros alimenticios diversos'

Art. 2o Os criterios pa-ra a d.istribuigio dos g€neros alimenticios substituidos
na forma do art. 1o ser6o os mesmos estabelecidos para distribuigS.o para as
familias em situag6o de vulnerabilidade promovidas na forma da legisla96o de
assist€ncia social aPlic6ve1.

Paragrafo frnico. A distribuigS.o das cestas b5.sicas obedecer6. aos criterios de
seguranga para contengS.o da pandemia do coronavirus (covlD-19),
estabelecidos pelos Decretos do Governo do Estado e do Municipio'

Art. 30 0 Minist6rio Poblico poder6. promover o acompanhamento da execugS'o
do disposto neste Decreto, na forma do $10 do art. 73 da Lei Federal n"
9.5O411997.

Art. 4" Este Decreto entra

■a data da
,07 de abril de 2020。
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