
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 1220, DE 23 DE ABRIL DE 2021. 

Mari Ane. adei.— 
Aux. Administrativo 

Mat. 2717 
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DISCIPLINA A GESTÃO E A UTILIZAÇÃO 
DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NO ÂMBITO 
DO AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR 
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 
4.870, DE 16 DE ABRIL DE 2020. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, Estado do Pará, no uso 
das suas atribuições legais, em especial aquelas conferidas pela lei orgânica 

Municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da Lei Municipal n° 
4.870, de 16 de abril de 2020, para possibilitar sua aplicação; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a utilização do cartão 

alimentação com crédito subsidiado mensalmente; 

CONSIDERANDO ser competência do Prefeito Municipal a regulamentação 
das leis municipais; 

DECRETA: 

Art. 1° O cartão alimentação, no âmbito do Auxílio Merenda Escolar, 

instituído pela Lei Municipal n° 4.870, de 16 de abril de 2020, conterá: 

1 - layout específico do Auxílio Merenda Escolar; 

II - nome completo do beneficiário, bem como a escola em que está 

matriculado, série e turma; 

III - número de série. 

Art. 2° O cartão alimentação deverá ser retirado pelo responsável legal do 

estudante, mediante apresentação de: 

1 - documento de identificação válido do representante legal; 

II - documento de identificação válido do aluno beneficiário. 

Art. 3° O cartão alimentação será entregue por servidores da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, devidamente identificados, sendo vedada a 
entrega por terceiros. 

§ 1° O cartão alimentação, no ato da entrega, estará bloqueado para mitigar 
possíveis fraudes. 

§ 2° O desbloqueio será feito pela administradora do cartão no momento em 
que o seu titular lhe atribuir senha pessoal. 
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§ 3° No ato da entrega do cartão o seu titular receberá um Termo de 

Compromisso, que deverá ser lido e assinado, e a não aceitação do termo de 
compromisso implica no não recebimento do cartão. 

§ 4° A entrega dos cartões ocorrerá mediante realização de agendamento 

prévio pelo PAI ou RESPONSÁVEL em sistema informatizado que será 

disponibilizado pela Secretaria Especial de Governo - SEGOV, o qual conterá 

diretrizes adicionais acerca do procedimento. 

§ 5° O cartão será entregue ao PAI ou RESPONSÁVEL na Escola em que 

o(a) aluno(a) está regularmente matriculado(a), no dia e horário previamente 

agendado. 

§ 6° O PAI ou RESPONSÁVEL deverá fazer o uso de máscara para adentrar 

na escola e participar dos procedimentos para o recebimento do Cartão. 

Art. 4° Mensalmente será creditado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) nos 
cartões, conforme lista encaminhada pela SEMED à administradora do cartão. 

§ 1° O valor do beneficio será creditado no primeiro dia de cada mês. 

§ 2° Os saldos não utilizados até o último dia de cada mês ficarão 
disponíveis ao beneficiário para utilização no mês seguinte. 

Art. 5° O cartão alimentação somente poderá ser utilizado no Município de 

Parauapebas, preferencialmente nos bairros em que habitam os beneficiários. 

Art. 6° O cartão alimentação será de uso exclusivo para aquisição de 

alimentos, vedada sua utilização para a aquisição de bebidas alcoólicas, tabaco e 
derivados, conforme previsto em lei. 

Art. 7° A utilização do cartão nos estabelecimentos comerciais credenciados 

está condicionada a apresentação de documento de identificação, nos termos da lei. 

Art. 8° O credenciamento e a habilitação dos comércios que aceitarão o 

cartão são de responsabilidade da empresa administradora. 

Art. 9° A emissão de segunda via do cartão é de responsabilidade da 

empresa administradora, devendo ser comunicado o seu extravio através dos canais 

de comunicação amplamente divulgados pela empresa. 

Art. 10. A empresa administradora do cartão deverá disponibilizar à 
SEMED recursos de software on-line para gerenciamento de saldos, quantidade e 

número de cartões emitidos, número de autorização de venda, chave fiscal de nota 

ou documento equivalente, data e valor da compra e nome dos estabelecimentos 

que realizaram a venda. 

Art. 11. É vedada, a qualquer tempo, a retenção do cartão pelo comerciante 

bem como a cobrança de taxas diferentes das já praticadas pelo comerciante. 
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Art. 12. O cartão alimentação não poderá ser comercializado, cedido ou 
transferido. 

§ 10 O uso indevido do cartão alimentação ensejará na imediata suspensão 

do beneficio, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais. 

§ 2° As denúncias sobre irregularidades ou mau uso do beneficio devem 

sem direcionadas à Ouvidoria do Município de Parauapebas. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas-PA, 23 de abril de 2021. 
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