
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

Secretaria Municipal de Governo 
 

DECRETO Nº 050/2020 

 

DISPÕE SOBRE A GARANTIA DO DIREITO À 

ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, 

GESTANTES E IDOSOS DURANTE A SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO 

MUNICÍPIO DE VIANA/ES. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais previstas no art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e considerando a existência 

da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º De forma excepcional, as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (CadÚnico) com renda per capita de até R$178,00 (cento e setenta e oito 

reais) receberão, mensalmente, 1 (uma) Cesta de Alimentos e/ou 1 (uma) Cesta Verde. 

 

§1º Serão atendidas, prioritariamente, as famílias compostas por crianças, adolescentes, 

gestantes e idosos com renda per capita de até R$89,00 (oitenta e nove reais), que se inserem 

na situação de extrema pobreza. 

 

§2º A Cesta Verde será composta, exclusivamente, por gêneros alimentícios fornecidos pela 

agricultura familiar. 

 

§3º As cestas de que tratam o caput serão entregues nas residências das famílias beneficiadas 

por este Decreto, em dias determinados por cronograma a ser estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social. 

 

§4º A distribuição de que trata o caput ocorrerá no período da situação de emergência 

reconhecida por meio do Decreto n.º 44/2020. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto deverão observar os limites previstos na Lei 

Orçamentária Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 3º Está autorizada à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social emitir, no 

âmbito de sua competência, outros atos legais ou normativos, em consonância com os 

dispositivos legais vigentes, para execução deste Decreto. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Viana/ES, 30 de março de 2020. 

 

 

GILSON DANIEL BATISTA 

Prefeito Municipal de Viana 




