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LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na
Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004,
11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da
Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho
de 1994; e dá outras providências.
_____________________________________________________________________
Nota: Este Texto Legal é conhecido como Lei da Merenda Escolar, Lei de Alimentação
Escolar, Lei do Programa Dinheiro Direto na Escola
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nota: Conversão da Medida Provisória 455/2009
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Veja Também

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por alimentação escolar todo alimento
oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período
letivo.
Art. 2º São diretrizes da alimentação escolar:
I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos
variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a
melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de
saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem,
que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o
desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e
nutricional;
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação
básica;
IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações
realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da
alimentação escolar saudável e adequada;
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V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura
familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais
indígenas e de remanescentes de quilombos;
VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional
dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre
idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles
que se encontram em vulnerabilidade social.
Art. 3º A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do
Estado e será promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes
estabelecidas nesta Lei.
Art. 4º O Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE tem por objetivo contribuir para
o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar
e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o período letivo.
Art. 5º Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução do PNAE
serão repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas
federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conformidade
com o disposto no art. 208 da Constituição Federal e observadas as disposições desta Lei.
§ 1º A transferência dos recursos financeiros, objetivando a execução do PNAE, será
efetivada automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou
contrato, mediante depósito em conta corrente específica.
§ 2º Os recursos financeiros de que trata o § 1º deverão ser incluídos nos orçamentos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e serão utilizados exclusivamente
na aquisição de gêneros alimentícios.
§ 3º Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta do PNAE existentes em 31 de
dezembro deverão ser reprogramados para o exercício subsequente, com estrita
observância ao objeto de sua transferência, nos termos disciplinados pelo Conselho
Deliberativo do FNDE.
§ 4º O montante dos recursos financeiros de que trata o § 1º será calculado com base no
número de alunos devidamente matriculados na educação básica pública de cada um dos
entes governamentais, conforme os dados oficiais de matrícula obtidos no censo escolar
realizado pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
§ 5º Para os fins deste artigo, a critério do FNDE, serão considerados como parte da rede
estadual, municipal e distrital, ainda, os alunos matriculados em:
I - creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental e médio qualificadas como
entidades filantrópicas ou por elas mantidas, inclusive as de educação especial;
II - creches, pré-escolas e escolas comunitárias de ensino fundamental e médio
conveniadas com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Art. 6º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os recursos
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financeiros recebidos à conta do PNAE às unidades executoras das escolas de educação
básica pertencentes à sua rede de ensino, observando o disposto nesta Lei, no que couber.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá normas relativas a critérios de
alocação de recursos e valores per capita, bem como para organização e funcionamento
das unidades executoras e demais orientações e instruções necessárias à execução do
PNAE.
Art. 7º Os Estados poderão transferir a seus Municípios a responsabilidade pelo
atendimento aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino localizados
nas respectivas áreas de jurisdição e, nesse caso, autorizar expressamente o repasse direto
ao Município por parte do FNDE da correspondente parcela de recursos calculados na forma
do parágrafo único do art. 6º
Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão ao FNDE a prestação de
contas do total dos recursos recebidos.
§ 1º A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir
documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar
a verdade sobre o fato, será responsabilizada na forma da lei.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão em seus arquivos, em boa
guarda e organização, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de aprovação da
prestação de contas do concedente, os documentos a que se refere o caput, juntamente
com todos os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros
transferidos na forma desta Lei, ainda que a execução esteja a cargo das respectivas
escolas, e estarão obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de
Contas da União, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao
Conselho de Alimentação Escolar - CAE.
§ 3º O FNDE realizará auditagem da aplicação dos recursos nos Estados, no Distrito Federal
e nos Municípios, a cada exercício financeiro, por sistema de amostragem, podendo
requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos necessários para tanto,
ou, ainda, delegar competência a outro órgão ou entidade estatal para fazê-lo.
Art. 9º O FNDE, os entes responsáveis pelos sistemas de ensino e os órgãos de controle
externo e interno federal, estadual e municipal criarão, segundo suas competências
próprias ou na forma de rede integrada, mecanismos adequados à fiscalização e ao
monitoramento da execução do PNAE.
Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo poderão celebrar convênios ou acordos,
em regime de cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do programa.
Art. 10. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao FNDE, ao Tribunal de
Contas da União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União, ao Ministério
Público e ao CAE as irregularidades eventualmente identificadas na aplicação dos recursos
destinados à execução do PNAE.
Art. 11. A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito
Federal, nos Municípios e nas escolas federais caberá ao nutricionista responsável, que
deverá respeitar as diretrizes previstas nesta Lei e na legislação pertinente, no que couber,
dentro das suas atribuições específicas.
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Art. 12. Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista
responsável com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade,
pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação
saudável e adequada.
§ 1º . Para efeito desta Lei, gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à
promoção de uma alimentação saudável, observada a regulamentação aplicável.
(Renumerado pela Lei Ordinária 12982/2014)
§ 2º Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada em virtude de
estado ou de condição de saúde específica, será elaborado cardápio especial com base em
recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais
diferenciadas, conforme regulamento. (Acrescentado pela Lei Ordinária 12982/2014)
Art. 13. A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao
cardápio planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre que possível, no mesmo ente
federativo em que se localizam as escolas, observando-se as diretrizes de que trata o art.
2º desta Lei.
Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no
mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
§ 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no
mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os
alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que
regulamentam a matéria.
§ 2º A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo FNDE e poderá
ser dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias:
I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;
II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;
III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.
Art. 15. Compete ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO propor ações educativas que perpassem
pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de
práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional.
Art. 16. Competem à União, por meio do FNDE, autarquia responsável pela coordenação do
PNAE, as seguintes atribuições:
I - estabelecer as normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e
avaliação do PNAE;
II - realizar a transferência de recursos financeiros visando a execução do PNAE nos
Estados, Distrito Federal, Municípios e escolas federais;
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III - promover a articulação interinstitucional entre as entidades federais envolvidas direta
ou indiretamente na execução do PNAE;
IV - promover a adoção de diretrizes e metas estabelecidas nos pactos e acordos
internacionais, com vistas na melhoria da qualidade de vida dos alunos da rede pública da
educação básica;
V - prestar orientações técnicas gerais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
para o bom desempenho do PNAE;
VI - cooperar no processo de capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do
PNAE e no controle social;
VII - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas objetivando a avaliação das
ações do PNAE, podendo ser feitos em regime de cooperação com entes públicos e
privados.
Art. 17. Competem aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de suas
respectivas jurisdições administrativas, as seguintes atribuições, conforme disposto no § 1º
do art. 211 da Constituição Federal:
I - garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as
necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo, observando as diretrizes
estabelecidas nesta Lei, bem como o disposto no inciso VII do art. 208 da Constituição
Federal;
II - promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a
alimentação escolar, desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas;
III - promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas sob
sua responsabilidade administrativa, com o intuito de formar hábitos alimentares saudáveis
aos alunos atendidos, mediante atuação conjunta dos profissionais de educação e do
responsável técnico de que trata o art. 11 desta Lei;
IV - realizar, em parceria com o FNDE, a capacitação dos recursos humanos envolvidos na
execução do PNAE e no controle social;
V - fornecer informações, sempre que solicitado, ao FNDE, ao CAE, aos órgãos de controle
interno e externo do Poder Executivo, a respeito da execução do PNAE, sob sua
responsabilidade;
VI - fornecer instalações físicas e recursos humanos
funcionamento do CAE, facilitando o acesso da população;

que

possibilitem

o

pleno

VII - promover e executar ações de saneamento básico nos estabelecimentos escolares sob
sua responsabilidade, na forma da legislação pertinente;
VIII - divulgar em locais públicos informações acerca do quantitativo de recursos
financeiros recebidos para execução do PNAE;
IX - prestar contas dos recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, na forma
estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE;
X - apresentar ao CAE, na forma e no prazo estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do
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FNDE, o relatório anual de gestão do PNAE.
Art. 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas
respectivas jurisdições administrativas, Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos
colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento,
compostos da seguinte forma:
I - 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;
II - 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes,
indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de
assembleia específica;
III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares,
Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia
específica;
IV - 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em
assembleia específica.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, a seu critério, ampliar a
composição dos membros do CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos
incisos deste artigo.
§ 2º Cada membro titular do CAE terá 1 (um) suplente do mesmo segmento representado.
§ 3º Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo
com a indicação dos seus respectivos segmentos.
§ 4º A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos
representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.
§ 5º O exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço público
relevante, não remunerado.
§ 6º Caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios informar ao FNDE a
composição do seu respectivo CAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do
FNDE.
Art. 19. Compete ao CAE:
I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2º
desta Lei;
II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;
III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem
como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito,
aprovando ou reprovando a execução do Programa.
Parágrafo único. Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação
com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais
conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de
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Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.
Art. 20. Fica o FNDE autorizado a suspender os repasses dos recursos do PNAE quando os
Estados, o Distrito Federal ou os Municípios:
I - não constituírem o respectivo CAE ou deixarem de efetuar os ajustes necessários,
visando ao seu pleno funcionamento;
II - não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos para
execução do PNAE, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do
FNDE;
III - cometerem irregularidades na execução do PNAE, na forma estabelecida pelo Conselho
Deliberativo do FNDE.
§ 1º Sem prejuízo do previsto no caput, fica o FNDE autorizado a comunicar eventuais
irregularidades na execução do PNAE ao Ministério Público e demais órgãos ou autoridades
ligadas ao tema de que trata o Programa.
§ 2º O restabelecimento do repasse dos recursos financeiros à conta do PNAE ocorrerá na
forma definida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 21. Ocorrendo a suspensão prevista no art. 20, fica o FNDE autorizado a realizar, em
conta específica, o repasse dos recursos equivalentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, diretamente às unidades executoras, conforme previsto no art. 6º desta Lei,
correspondentes às escolas atingidas, para fornecimento da alimentação escolar,
dispensando-se o procedimento licitatório para aquisição emergencial dos gêneros
alimentícios, mantidas as demais regras estabelecidas para execução do PNAE, inclusive
quanto à prestação de contas.
Parágrafo único. A partir da publicação desta Lei, o FNDE terá até 180 (cento e oitenta)
dias para regulamentar a matéria de que trata o caput deste artigo.
Art. 22. O Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, com o objetivo de prestar
assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das
redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas de educação especial
qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao
público, às escolas mantidas por entidades de tais gêneros e aos polos presenciais do
sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB que ofertem programas de formação inicial ou
continuada a profissionais da educação básica, observado o disposto no art. 25, passa a ser
regido pelo disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei Ordinária 12695/2012)
_____________________________________________________________________
Redações Anteriores

§ 1º A assistência financeira a ser concedida a cada estabelecimento de ensino beneficiário
e aos polos presenciais da UAB que ofertem programas de formação inicial ou continuada a
profissionais da educação básica será definida anualmente e terá como base o número de
alunos matriculados na educação básica e na UAB, de acordo, respectivamente, com dados
do censo escolar realizado pelo Ministério da Educação e com dados coletados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - CAPES, observado o
disposto no art. 24. (Redação dada pela Lei Ordinária 12695/2012)
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_____________________________________________________________________
Redações Anteriores

§ 2º A assistência financeira de que trata o § 1º será concedida sem a necessidade de
celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante
crédito do valor devido em conta bancária específica:
I - diretamente à unidade executora própria, representativa da comunidade escolar, ou
àquela qualificada como beneficente de assistência social ou de atendimento direto e
gratuito ao público;
II - ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município mantenedor do estabelecimento de
ensino, que não possui unidade executora própria.
Art. 23. Os recursos financeiros repassados para o PDDE serão destinados à cobertura de
despesas de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, que concorram para a
garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos
estabelecimentos de ensino.
Art. 24. O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá normas relativas aos critérios de
alocação, repasse, execução, prestação de contas dos recursos e valores per capita, bem
como sobre a organização e funcionamento das unidades executoras próprias.
Parágrafo único. A fixação dos valores per capita contemplará, diferenciadamente, as
escolas que oferecem educação especial de forma inclusiva ou especializada, de modo a
assegurar, de acordo com os objetivos do PDDE, o adequado atendimento às necessidades
dessa modalidade educacional.
Art. 25. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão inscrever, quando couber,
nos respectivos orçamentos os recursos financeiros destinados aos estabelecimentos de
ensino a eles vinculados, bem como prestar contas dos referidos recursos.
Art. 26. As prestações de contas dos recursos recebidos à conta do PDDE, a serem
apresentadas nos prazos e constituídas dos documentos estabelecidos pelo Conselho
Deliberativo do FNDE serão feitas:
I - pelas unidades executoras próprias das escolas públicas municipais, estaduais e do
Distrito Federal e dos polos presenciais do sistema UAB aos Municípios e às Secretarias de
Educação a que estejam vinculadas, que se encarregarão da análise, julgamento,
consolidação e encaminhamento ao FNDE, conforme estabelecido pelo seu conselho
deliberativo; (Redação dada pela Lei Ordinária 12695/2012)
_____________________________________________________________________
Redações Anteriores

II - pelos Municípios, Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e pelas
entidades qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e
gratuito ao público àquele Fundo.
§ 1º As prestações de contas dos recursos transferidos para atendimento das escolas e dos
polos presenciais do sistema UAB que não possuem unidades executoras próprias deverão
ser feitas ao FNDE, observadas as respectivas redes de ensino, pelos Municípios e pelas
Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei Ordinária
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12695/2012)

_____________________________________________________________________
Redações Anteriores

§ 2º Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PDDE nas seguintes
hipóteses:
I - omissão na prestação de contas, conforme definido pelo seu Conselho Deliberativo;
II - rejeição da prestação de contas;
III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução
do PDDE, conforme constatado por análise documental ou de auditoria.
§ 3º Em caso de omissão no encaminhamento das prestações de contas, na forma do inciso
I do caput, fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos a todas as escolas e
polos presenciais do sistema UAB da rede de ensino do respectivo ente federado. (Redação
dada pela Lei Ordinária 12695/2012)
_____________________________________________________________________
Redações Anteriores

§ 4º O gestor, responsável pela prestação de contas, que permitir, inserir ou fizer inserir
documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar
a verdade sobre os fatos, será responsabilizado na forma da lei.
Art. 27. Os entes federados, as unidades executoras próprias e as entidades qualificadas
como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público
manterão arquivados, em sua sede, em boa guarda e organização, ainda que utilize
serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de
julgamento da prestação de contas anual do FNDE pelo órgão de controle externo, os
documentos fiscais, originais ou equivalentes, das despesas realizadas na execução das
ações do PDDE.
Art. 28. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos à execução do PDDE é
de competência do FNDE e dos órgãos de controle externo e interno do Poder Executivo da
União e será feita mediante realização de auditorias, inspeções e análise dos processos que
originarem as respectivas prestações de contas.
Parágrafo único. Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados à execução
do PDDE poderão celebrar convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação, para
auxiliar e otimizar o controle do Programa.
Art. 29. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao FNDE, ao Tribunal de
Contas da União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União e ao
Ministério Público irregularidades identificadas na aplicação dos recursos destinados à
execução do PDDE.
Art. 30. Os arts. 2º e 5º da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
âmbito do Ministério da Educação, a ser executado pelo Fundo Nacional de
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Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar aos
alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por meio de assistência
financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
observadas as disposições desta Lei.
§ 1º O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas e calculado com base
no número de alunos da educação básica pública residentes em área rural que utilizem
transporte escolar oferecido pelos entes referidos no caput deste artigo.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 5º O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação dos
recursos repassados à conta do PNATE serão exercidos nos respectivos Governos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pelos conselhos previstos no § 13 do art. 24 da
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
§ 1º Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PNATE nas seguintes
hipóteses:
I - omissão na prestação de contas, conforme definido pelo seu Conselho Deliberativo;
II - rejeição da prestação de contas;
III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução
do Programa, conforme constatado por análise documental ou de auditoria.
..............................................................................................." (NR)
Art. 31. A Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Ficam o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes autorizados a conceder bolsas de
estudo e bolsas de pesquisa no âmbito dos programas de formação de professores para a
educação básica desenvolvidos pelo Ministério da Educação, inclusive na modalidade a
distância, que visem:
..........................................................................................................
III - à participação de professores em projetos de pesquisa e de desenvolvimento de
metodologias educacionais na área de formação inicial e continuada de professores para a
educação básica e para o sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
..........................................................................................................
§ 4º Adicionalmente, poderão ser concedidas bolsas a professores que atuem em
programas de formação inicial e continuada de funcionários de escola e de secretarias de
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como em programas de
formação profissional inicial e continuada, na forma do art. 2º desta Lei." (NR)
"Art. 3º As bolsas de que trata o art. 2º desta Lei serão concedidas diretamente ao
beneficiário, por meio de crédito bancário, nos termos de normas expedidas pelas
respectivas instituições concedentes, e mediante a celebração de termo de compromisso
em que constem os correspondentes direitos e obrigações." (NR)
"Art. 4º As despesas com a execução das ações previstas nesta Lei correrão à conta de
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dotações orçamentárias consignadas anualmente ao FNDE e à Capes, observados os limites
de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira
anual." (NR)
Art. 32. Os arts. 1º e 7º da Lei nº 11.507, de 20 de julho de 2007, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1º Fica instituído o Auxílio de Avaliação Educacional AAE, devido ao servidor que, em
decorrência do exercício da docência ou pesquisa no ensino superior público ou privado,
participe, em caráter eventual, de processo de avaliação educacional de instituições,
cursos, projetos ou desempenho de estudantes realizado por iniciativa do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE." (NR)
"Art. 7º As despesas decorrentes do AAE correrão à conta de dotações e limites previstos no
orçamento anual consignadas à Capes, ao Inep e ao FNDE no grupo de despesas 'Outras
Despesas Correntes'." (NR)
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária - Pronera, a ser implantado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento
Agrário MDA e executado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disporá sobre as normas de funcionamento,
execução e gestão do Programa.
Art. 33-A. O Poder Executivo fica autorizado a conceder bolsas aos professores das redes
públicas de educação e a estudantes beneficiários do Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária - PRONERA. (Acrescentado pela Lei Ordinária 12695/2012)
§ 1º Os professores das redes públicas de educação poderão perceber bolsas pela
participação nas atividades do Pronera, desde que não haja prejuízo à sua carga horária
regular e ao atendimento do plano de metas de cada instituição com seu mantenedor, se
for o caso. (Acrescentado pela Lei Ordinária 12695/2012)
§ 2º Os valores e os critérios para concessão e manutenção das bolsas serão fixados pelo
Poder Executivo. (Acrescentado pela Lei Ordinária 12695/2012)
§ 3º As atividades exercidas no âmbito do Pronera não caracterizam vínculo empregatício e
os valores recebidos a título de bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, ao
vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos. (Acrescentado pela Lei Ordinária
12695/2012)
Art. 34. Ficam revogados os arts. 1º a 14 da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001,
e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994.
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Fernando Haddad
Paulo Bernardo Silva
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos
da educação básica no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal, de 1988, arts. 6º, 205, 208

e 211.

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997.
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003.
Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.010, de 08 de maio de 2006.
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.
Lei nº 11.524 de 24 de setembro de 2007.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Decreto nº 7083, de 27 de janeiro de 2010.
Resolução Conselho Federal de Nutricionistas nº 465, 23 de agosto de 2010.
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.
Resolução CD/FNDE nº 31, de 1º de julho de 2011.
Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011.
Resolução CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de 2012.
Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 2º, e 14 do
Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I,
alíneas "a" e "b"; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 2
de outubro de 2003, neste ato representado conforme deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do FNDE
realizada no dia 31 de maio de 2012, e
CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal nos artigos 6º, 205, 208, inciso VII, e artigo 211;
CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais PIDESC (art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na
Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a
segurança alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
CONSIDERANDO que o Artigo 6º da Constituição Federal, após a EC 064/2010, estabelece que "São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição";
CONSIDERANDO a importância das ações educativas que perpassem pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e
nutrição e a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem dentro da perspectiva do
desenvolvimento de práticas saudáveis de vida e da segurança alimentar e nutricional;
CONSIDERANDO a importância da intersetorialidade por meio de políticas, programas, ações governamentais e não
governamentais para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, por meio de ações articuladas entre
educação, saúde, agricultura, sociedade civil, ação social, entre outros;
CONSIDERANDO o fortalecimento da Agricultura Familiar e sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico local; e
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CONSIDERANDO a necessidade de consolidar normativos dispersos em vários dispositivos legais e de inserir novas orientações
ao público, resolve "ad referendum":
Art. 1º Estabelecer as normas para a execução técnica, administrativa e financeira do PNAE aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e às entidades federais.
Parágrafo único. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e
incentivada com vista ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Resolução.
CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES E DO OBJETIVO DO PROGRAMA
Art. 2º São diretrizes da Alimentação Escolar:
I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a
cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para
a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam
de atenção específica;
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar,
abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança
alimentar e nutricional;
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica;
IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada;
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos
em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as
comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos; e
VI - o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma
igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção
específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social.
Art. 3º O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o
rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e
nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.
Parágrafo único. As ações de educação alimentar e nutricional serão de responsabilidade do ente público educacional.
CAPÍTULO II
DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA
Art. 4º Serão atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes públicas federal, estadual, distrital e
municipal, em conformidade com o Censo Escolar do exercício anterior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação - INEP/MEC.
§1º Para os fins deste artigo, serão considerados como integrantes das redes estadual, municipal e distrital os alunos
cadastrados no Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento e matriculados na:
I - educação básica das entidades filantrópicas ou por elas mantidas, inclusive as de educação especial e confessionais;
II - educação básica das entidades comunitárias, conveniadas com o poder público.
§2º Os alunos de que trata o inciso I do parágrafo anterior, matriculados na educação básica, serão atendidos pelo PNAE,
mediante a comprovação da certificação da entidade como beneficente de assistência social da área de educação, conforme
dispõe o art. 24 do Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010.
§3º As entidades de que tratam os incisos I e II serão atendidas pelo PNAE mediante a declaração, no Censo Escolar, do
interesse de oferecer a alimentação escolar gratuita.
§4º Serão atendidos duplamente, no âmbito do PNAE, os alunos matriculados no ensino regular público que tiverem matrícula
concomitante em instituição de Atendimento Educacional Especializado- AEE, desde que em turno distinto.
CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
Art. 5º Participam do PNAE:
I - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE: autarquia vinculada ao Ministério da Educação - MEC, responsável
pela coordenação do PNAE, pelo estabelecimento das normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e
avaliação do Programa, bem como pela transferência dos recursos financeiros;
II - a Entidade Executora - EEx.: Estado, Município, Distrito Federal e escolas federais, como responsável pela execução do PNAE,
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inclusive pela utilização e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de contas do
Programa, pela oferta de alimentação nas escolas por, no mínimo 800 horas/aula, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos)
dias de efetivo trabalho escolar, e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados;
III - o Conselho de Alimentação Escolar - CAE: órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de
assessoramento, instituído no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
IV - a Unidade Executora - UEx: entidade privada sem fins lucrativos, representativa da comunidade escolar, responsável pelo
recebimento dos recursos financeiros transferidos pela EEx. em favor da escola que representa, bem como pela prestação de
contas do Programa ao órgão que a delegou.
a) considera-se, também, como UEx. aquela constituída para execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, de que
trata a Lei nº11.947, de 16 de junho de 2009.
CAPÍTULO IV
DAS FORMAS DE GESTÃO
Art. 6º Entende-se como delegação de rede a transferência da responsabilidade do Estado aos Municípios pelo atendimento aos
alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino localizados nas suas respectivas áreas de jurisdição no âmbito do
PNAE.
No caso dessa delegação, o Estado autoriza expressamente o repasse direto ao Município, por parte do FNDE, da correspondente
parcela de recursos financeiros para a oferta de alimentação nas escolas.
§1º A autorização de que trata o caput será encaminhada pelo Estado ao FNDE, com a devida anuência do Município (Anexo I),
no mês de janeiro do mesmo ano em que se der o atendimento.
§2º Em casos excepcionais, é facultado ao FNDE revisar as delegações de rede fora do prazo acima estipulado.
§3º A Secretaria Estadual de Educação que delegar a rede permanece responsável:
I - pelas ações de educação alimentar e nutricional;
II - pela estrutura física das escolas;
III - pelos recursos humanos da unidade de alimentação escolar; e
IV - por assegurar que a oferta da alimentação nas escolas se dê em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos,
inclusive complementando a aquisição de gêneros alimentícios com recursos financeiros próprios, caso necessário.
§4º É de competência do CAE do município exercer suas atribuições nas escolas de educação básica estadual, localizadas em seu
limite territorial, permanecendo o CAE estadual responsável pelo acompanhamento das atividades previstas nos incisos I, II e III
do parágrafo anterior.
§5º Para atender aos parâmetros numéricos e às demais ações previstas na Resolução do Conselho Federal de Nutrição - CFN nº 465, de
23 de agosto de 2010, o Estado e o Município poderão atuar em regime de colaboração.
Art. 7º A EEx. que atender aos alunos de que trata o art. 4º desta Resolução e que transferir as suas escolas para outra rede de
ensino, após a publicação do Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento, fica obrigada a repassar os recursos financeiros
recebidos à conta do PNAE para a EEx. que a receber, em valor correspondente ao número de alunos transferidos, mediante
convênio, no prazo de até cinco dias úteis após a efetivação do crédito pelo FNDE, tomando-se como base para esse cálculo o
Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento.
Parágrafo único. A transferência dos recursos financeiros a que se refere o caput deste artigo não desonera a EEx. transferidora
da obrigação de prestar contas, observando-se o disposto nesta Resolução e na Lei nº 11.947/2009.
Art. 8º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE,
no valor per capita fixado no art. 38, inciso II desta Resolução, às UEx. das escolas de educação básica pertencente à sua rede
de ensino, observado o disposto nesta Resolução.
§1º No caso da operacionalização do programa na forma prevista no caput, o Estado, Município e Distrito Federal deverão
assegurar a estrutura necessária para:
I - a realização do devido processo licitatório e/ou aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do
Empreendedor Familiar Rural, conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art.14 da Lei nº 11.947/2009;
II - a ordenação de despesas, gestão e execução dos contratos administrativos;
III - o controle de estoque e armazenamento dos gêneros alimentícios; e
IV - a prestação de contas e demais atos relacionados à correta utilização dos recursos financeiros.
§3º A transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá ocorrer em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de
até cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.
§4º Os recursos financeiros repassados na forma deste artigo deverão ser creditados pela EEx. diretamente às UEx. em conta
específica, aberta pela EEx. para tal fim, observado, no que couber, o disposto no art. 38.
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§5º Compete à EEx. comunicar ao FNDE a adoção do procedimento previsto neste artigo, informando também a razão social e o
número do respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da UEx.
Art. 9º Os recursos financeiros destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados em entidades filantrópicas, escolas
comunitárias e escolas confessionais, na forma prevista no §1º do art. 4º desta Resolução, serão transferidos para o respectivo
Estado, Distrito Federal e Município, que deverão atendê-las mediante o fornecimento de gêneros alimentícios e/ou repasse dos
correspondentes recursos financeiros.
Parágrafo único. No caso de a EEx. optar em repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE às escolas de que trata
este artigo, somente poderá fazê-lo mediante formalização de termo de convênio, na forma estabelecida na Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado
pelo FNDE.
Art. 10 A operacionalização do Programa na forma prevista nos artigos 8º e 9º não afasta a responsabilidade da EEx. de
responder pela regular aplicação dos recursos financeiros e da prestação de contas ao FNDE.
Art. 11 A transferência dos recursos financeiros destinados ao atendimento das escolas federais de educação básica, mantidas
pela União, será feita diretamente pelo FNDE. Estas deverão informar os números do CNPJ, da Unidade Gestora e da Gestão.
CAPÍTULO V
DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e das escolas federais, será realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do Programa,
respeitando as diretrizes previstas na Lei nº 11.947/2009 e em legislações específicas, dentro de suas atribuições.
§1º Compete ao nutricionista Responsável Técnico - RT pelo Programa e aos demais nutricionistas lotados no setor de
alimentação escolar, entre outras atribuições estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:
I - realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes;
II - planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil
epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios,
o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; e
III - coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica da escola, ações de educação alimentar e
nutricional.
§2º A EEx. deverá oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para o profissional e cumprir os parâmetros numéricos
mínimos de referência de nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010.
§3º O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à EEx. e estar cadastrado no FNDE, na forma
estabelecida no Anexo II desta Resolução.
Seção I
Das ações de Educação Alimentar e Nutricional
Art. 13 Para fins do PNAE, será considerada Educação Alimentar e Nutricional - EAN o conjunto de ações formativas, de prática
contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e
escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do
indivíduo.
§1º As EEx. poderão considerar ações de EAN, entre outras, aquelas que:
I - promovam a oferta de alimentação adequada e saudável na escola;
II - promovam a formação de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a alimentação escolar;
III - articulem as políticas municipais, estaduais, distritais e federais no campo da alimentação escolar;
IV - dinamizem o currículo das escolas, tendo por eixo temático a alimentação e nutrição;
V - promovam metodologias inovadoras para o trabalho pedagógico;
VI - favoreçam os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis;
VII - estimulem e promovam a utilização de produtos orgânicos e/ou agroecológicos e da sociobiodiversidade;
VIII - estimulem o desenvolvimento de tecnologias sociais, voltadas para o campo da alimentação escolar; e
IX - utilizem o alimento como ferramenta pedagógica nas atividades de EAN.
§2º As ações de educação alimentar e nutricional deverão ser planejadas, executadas, avaliadas e documentadas, considerando
a faixa etária, as etapas e as modalidades de ensino.
Seção II
Da Oferta da Alimentação nas Escolas
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Art. 14 Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT, com utilização de gêneros alimentícios básicos, de
modo a respeitar as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na
sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e adequada.
§1º Como disposto na Lei nº 11.947/2009, gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação
saudável.
§2º Os cardápios deverão ser planejados para atender, em média, às necessidades nutricionais estabelecidas na forma do
disposto no Anexo III desta Resolução, de modo a suprir:
I - no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no mínimo, duas refeições, para as creches
em período parcial;
II - no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no mínimo, três refeições, para as
creches em período integral, inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombos;
III - no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias, por refeição ofertada, para os alunos matriculados
nas escolas localizadas em comunidades indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos, exceto creches;
IV - no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias quando ofertada uma refeição, para os demais alunos
matriculados na educação básica, em período parcial;
V - no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias, quando ofertadas duas ou mais refeições, para os
alunos matriculados na educação básica, exceto creches em período parcial; e
VI - no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no mínimo, três refeições, para os
alunos participantes do Programa Mais Educação e para os matriculados em escolas de tempo integral.
§3º Cabe ao nutricionista responsável técnico a definição do horário e do alimento adequado a cada tipo de refeição, respeitada a
cultura alimentar.
§4º A porção ofertada deverá ser diferenciada por faixa etária dos alunos, conforme as necessidades nutricionais estabelecidas.
§5º Os cardápios deverão atender aos alunos com necessidades nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes,
hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras.
§6º Os cardápios deverão atender as especificidades culturais das comunidades indígenas e/ou quilombolas.
§7º Os cardápios, elaborados a partir de Fichas Técnicas de Preparo, deverão conter informações sobre o tipo de refeição, o
nome da preparação, os ingredientes que a compõe e sua consistência, bem como informações nutricionais de energia,
macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitaminas A e C, magnésio, ferro, zinco e cálcio) e fibras. Os cardápios devem
apresentar, ainda, a identificação (nome e CRN) e a assinatura do nutricionista responsável por sua elaboração.
§8º Os cardápios com as devidas informações nutricionais de que trata o parágrafo anterior deverão estar disponíveis em locais
visíveis nas Secretarias de Educação e nas escolas.
§9º Os cardápios deverão oferecer, no mínimo, três porções de frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas
refeições ofertadas, sendo que:
I - as bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura; e
II - a composição das bebidas à base de frutas deverá seguir as normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento- MAPA.
§10 Os cardápios deverão ser apresentados ao CAE para conhecimento.
Art. 15 As instituições de AEE deverão atender às necessidades nutricionais dos alunos, ofertando, no mínimo, uma refeição,
conforme suas especificidades.
Art. 16 Para as preparações diárias da alimentação escolar, recomenda-se no máximo:
I - 10% (dez por cento) da energia total proveniente de açúcar simples adicionado;
II - 15 a 30% (quinze a trinta por cento) da energia total proveniente de gorduras totais;
III - 10% (dez por cento) da energia total proveniente de gordura saturada;
IV - 1% (um por cento) da energia total proveniente de gordura trans;
V - 400 mg (quatrocentos miligramas) de sódio per capita, em período parcial, quando ofertada uma refeição;
VI - 600 mg (seiscentos miligramas) de sódio per capita, em período parcial, quando ofertadas duas refeições; e
VII - 1.400 mg (mil e quatrocentos miligramas) de sódio per capita, em período integral, quando ofertadas três ou mais
refeições.
Parágrafo único. A oferta de doces e/ou preparações doces fica limitada a duas porções por semana, equivalente a 110
kcal/porção.
Art. 17 A EEx. aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras
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alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente.
§1º A EEx. será responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o qual deverá ser planejado e coordenado pelo RT do
PNAE.
§2º O teste de aceitabilidade não será aplicado na educação infantil na faixa etária de 0 a 3 anos (creche).
§3º Poderão ser dispensadas do teste de aceitabilidade frutas e hortaliças ou preparações que sejam constituídas, em sua
maioria, por frutas e/ou hortaliças.
§4º O nutricionista será responsável pela elaboração de relatório, no qual constará todas as etapas da aplicação do teste de
aceitabilidade, desde o planejamento até o resultado alcançado e deverá arquivar essas informações por, no mínimo, cinco anos.
§5º Para aplicação do teste de aceitabilidade deverão ser utilizadas as metodologias Resto Ingestão ou Escala Hedônica,
observando os parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos.
§6º O índice de aceitabilidade deve ser de, no mínimo, 90% para Resto Ingestão e de 85% para Escala Hedônica.
CAPÍTULO VI
DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Art. 18 Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE serão utilizados exclusivamente na aquisição de
gêneros alimentícios.
Parágrafo único. A aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção dos gêneros alimentícios, deverá estar desvinculada do
processo de compra do PNAE.
Art. 19 A aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista,
observando as diretrizes desta Resolução e deverá ser realizada, sempre que possível, no mesmo ente federativo em que se
localizam as escolas, priorizando os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.
Art. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei nº
8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei
nº 11.947/2009.
§1º Quando a EEx. optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 11.947/2009, a aquisição será
feita mediante prévia chamada pública.
§2º Considera-se chamada pública o procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica para aquisição de
gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações.
Art. 21 Será dada, mensalmente, publicidade das informações referentes ao processo de aquisição de gêneros alimentícios em
órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público.
Parágrafo único. A publicidade deverá ocorrer ainda em jornal diário de grande circulação no estado e também, se houver, em
jornal de grande circulação municipal ou região onde serão fornecidos os gêneros alimentícios.
Seção I
Das Proibições e Restrições
Art. 22 É vedada a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional tais como refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou
concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares.
Art. 23 É restrita a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados
separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados (em
pó ou desidratados para reconstituição).
Parágrafo único. O limite dos recursos financeiros para aquisição dos alimentos de que trata o caput deste artigo ficará restrito a
30% (trinta por cento) dos recursos repassados pelo FNDE.
Seção II
Da Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações
Art. 24 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá
ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas
organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas, conforme o art. 14, da Lei nº 11.947/2009.
§1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da
Lei 11.947/2009, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos
no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas
que regulamentam a matéria.
§2º A observância do percentual previsto no caput deste artigo poderá ser dispensada pelo FNDE quando presente uma das
seguintes circunstâncias, comprovada pela EEx. na prestação de contas:
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I - a impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;
II - a inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios, desde que respeitada a sazonalidade dos
produtos; e
III - as condições higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, que estejam em desacordo com o disposto no art. 33 desta Resolução.
§3º O disposto neste artigo deverá ser observado nas aquisições efetuadas pelas UEx. das escolas de educação básica públicas
de que trata o art. 6º da Lei nº 11.947/2009.
Art.25 Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de
projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. (Redação dada pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
I - (Suprimido pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
II - (Suprimido pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
III - (Suprimido pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
IV - (Suprimido pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
V - (Suprimido pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§ 1º - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: (Redação dada pela Resolução
4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. (Acrescentado pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País. (Acrescentado pela
Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)

§ 2º - Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: (Redação dada pela Resolução
4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo
prioridade entre estes; (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de
dezembro de 2003; (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os
Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos)
e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
§3º Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais,
estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização
estabelecidos no caput e nos §1º e §2º. (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
§4º Para efeitos do disposto neste artigo, serão considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma
agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% 1 (cinquenta por cento
mais um) dos associados/cooperados das organizações produtivas, no caso do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais
um) dos fornecedores agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s). (Acrescentado
pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
§5º No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas,
em referência ao disposto no §2º inciso I deste artigo, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de
assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos
Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou
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indígenas -, conforme identificação na(s) DAP(s). (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
§6º No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no §2º inciso III deste artigo, terão prioridade
organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro
de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica. (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
§7º Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela
divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. (Acrescentado pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
Art. 26 As EEx. deverão publicar os editais de chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar
em jornal de circulação local e na forma de mural em local público de ampla circulação, divulgar em seu endereço na internet,
caso haja, e divulgar para organizações locais da agricultura familiar e para entidades de assistência técnica e extensão rural do
município ou do estado. Se necessário, publique-se em jornal de circulação regional, estadual ou nacional e em rádios locais.
(Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§1º Os editais das chamadas públicas deverão permanecer abertos para recebimento dos projetos de venda por um período
mínimo de 20 dias. (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§2º Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na chamada pública de compra, podendo ser
substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam
correlatos nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAE. (Redação dada
pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
Art. 27 Para a habilitação dos projetos de venda exigir-seá: (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§1º Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo: (Redação dada pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; (Redação dada pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação
Escolar com assinatura do agricultor participante (Anexo IV); (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e (Redação dada pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de
venda. (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§2º Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupo: (Redação dada pela
Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; (Redação dada pela Resolução
4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação
Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes; (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
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IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e (Redação dada pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no
projeto de venda. (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§3º Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; (Redação dada pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS; (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; (Redação dada pela
Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado pelo seu
representante legal; (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados; e (Redação
dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda de
seus cooperados/associados; e (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. (Redação dada pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§4º Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, fica facultado à EEx. a abertura de prazo para a
regularização da documentação. (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§5º (Suprimido pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
Art. 28 Os agricultores familiares, detentores de DAP Física, poderão contar com uma Entidade Articuladora que poderá, nesse
caso, auxiliar na elaboração do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar.
Parágrafo único. As Entidades Articuladoras são aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA.
Art. 29 O preço de aquisição dos gêneros alimentícios será determinado pela EEx., com base na realização de pesquisa de preços
de mercado. (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§1º O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em âmbito local, priorizando a feira do
produtor da agricultura familiar, quando houver, acrescido dos insumos exigidos no edital de chamada pública, tais como
despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. (Redação dada pela
Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§2º Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local, deverá ser realizada ou complementada em âmbito territorial,
estadual ou nacional, nessa ordem. (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
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§3º: Os preços de aquisição definidos pela EEx. deverão constar na chamada pública, e serão os preços pagos ao agricultor
familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do gênero alimentício. (Redação dada pela Resolução
4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§4º Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos agroecológicos ou orgânicos, a EEx. poderá acrescer aos
preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais,
conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§5º O projeto de venda a ser contratado deverá ser selecionado conforme os critérios estabelecidos pelo art. 25. (Redação dada
pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
§ 6º A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata, ao término do
prazo de apresentação dos projetos.
Art. 30 Nos Estados, Distrito Federal, Municípios e escolas federais onde o valor total de repasse do FNDE para execução do PNAE
seja superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por ano, a EEx. poderá optar por aceitar propostas apenas de organizações
com DAP Jurídica, desde que previsto na chamada pública.
Art. 31 Os projetos de venda selecionados resultarão na celebração de contratos com a EEx., os quais deverão estabelecer os
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública. (Redação dada pela
Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
Art. 32 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá
respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/entidade executora, e obedecerá as seguintes
regras: (Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o
valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/EEx. (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número de agricultores
familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a
seguinte fórmula: (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
§1º Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx. a responsabilidade pelo controle do atendimento
do limite individual de venda nos casos de comercialização com os grupos formais. (Acrescentado pela Resolução 4/2015
/CD/FNDE/MEC)
§2º Cabe às EEx. a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de comercialização
com os grupos informais e agricultores individuais. A estas também compete o controle do limite total de venda das cooperativas
e associações nos casos de comercialização com grupos formais. (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC)
Seção III
Do Controle de Qualidade da Alimentação Escolar
Art. 33 Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão atender ao disposto na legislação de
alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da Saúde - MS e pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
§1º Os produtos adquiridos para o alunado do PNAE deverão ser previamente submetidos ao controle de qualidade, na forma do
Termo de Compromisso (Anexo V), observando-se a legislação pertinente.
§2º O Termo de Compromisso, de que trata o parágrafo anterior, será renovado a cada início de mandato dos gestores
municipais, estaduais e do Distrito Federal, devendo ser encaminhado o original ao FNDE, com cópia para o CAE, e as ações nele
previstas deverão ser normatizadas e implementadas imediatamente pelas EEx., em âmbito local.
§3º Os relatórios de inspeção sanitária dos alimentos utilizados no PNAE deverão permanecer à disposição do FNDE por um prazo
de cinco anos.
§4º Cabe às EEx. ou às UEx. adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte, a estocagem e o preparo/manuseio de
alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.
§5º A EEx. ou a UEx. poderá prever em edital de licitação ou na chamada pública a apresentação de amostras pelo licitante
classificado provisoriamente em primeiro lugar, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser
submetidas a análises necessárias, imediatamente após a fase de homologação.
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CAPÍTULO VII
DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Art. 34 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, o
CAE, órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, composto da seguinte forma:
I - um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;
II - dois representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelos respectivos órgãos de
representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata;
III - dois representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino a qual pertença a EEx., indicados pelos Conselhos
Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim,
registrada em ata; e
IV - dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica para tal fim, registrada
em ata.
§1º Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados.
§2º Preferencialmente, um dos representantes a que se refere o inciso II deste artigo deve pertencer à categoria de docentes.
§3º Na EEx. com mais de cem escolas da educação básica, a composição do CAE poderá ser de até três vezes o número de
membros, obedecida a proporcionalidade definida nos incisos I a IV deste artigo.
§4º Cada membro titular do CAE terá um suplente do mesmo segmento representado, com exceção dos membros titulares do
inciso II deste artigo, os quais poderão ter como suplentes qualquer uma das entidades referidas no inciso.
§5º Os membros terão mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos de acordo com a indicação dos seus respectivos
segmentos.
§6º Em caso de não existência de órgãos de classe, conforme estabelecido no inciso II deste artigo, os docentes, discentes ou
trabalhadores na área de educação deverão realizar reunião, convocada especificamente para esse fim e devidamente registrada
em ata.
§7º Fica vedada a indicação do Ordenador de Despesas das Entidades Executoras para compor o Conselho de Alimentação
Escolar.
§8º Recomenda-se que o CAE dos Estados e dos Municípios que possuam alunos matriculados em escolas localizadas em áreas
indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos tenha, em sua composição, pelo menos um membro representante desses
povos ou comunidades tradicionais, dentre os segmentos estabelecidos nos incisos I a IV deste artigo.
§9º A nomeação dos membros do CAE deverá ser feita por Portaria ou Decreto Executivo, de acordo com a Constituição dos
Estados e as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, observadas as disposições previstas neste artigo, obrigando-se
a EEx. a acatar todas as indicações dos segmentos representados.
§10 Os dados referentes ao CAE deverão ser informados pela EEx. por meio do cadastro disponível no portal do FNDE
(www.fnde.gov.br) e, no prazo máximo de vinte dias úteis, a contar da data do ato de nomeação, deverão ser encaminhados ao
FNDE o ofício de indicação do representante do Poder Executivo, as atas relativas aos incisos II, III e IV deste artigo e a Portaria
ou o Decreto de nomeação do CAE, bem como a ata de eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho.
§11 A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos II, III e
IV deste artigo.
§12 O CAE terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos dentre os membros titulares, por no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
conselheiros titulares, em sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato coincidente com o do Conselho,
podendo ser reeleitos uma única vez consecutiva; e
§13 O Presidente e/ou o Vice-Presidente poderá(ão) ser destituído( s), em conformidade com o disposto no Regimento Interno
do CAE, sendo imediatamente eleito(s) outro(s) membro(s) para completar o período restante do respectivo mandato do
Conselho.
§14 Após a nomeação dos membros do CAE, as substituições dar-se-ão somente nos seguintes casos:
I - mediante renúncia expressa do conselheiro;
II - por deliberação do segmento representado; e
III - pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno de cada Conselho, desde que aprovada em reunião
convocada para discutir esta pauta específica.
§15 Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, a cópia do correspondente termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do
CAE ou ainda da reunião do segmento, em que se deliberou pela substituição do membro, deverá ser encaminhada ao FNDE
pelas EEx.
§16 Nas situações previstas nos §§ 12 e 13, o segmento representado indicará novo membro para preenchimento do cargo,
mantida a exigência de nomeação por portaria ou decreto do chefe do Executivo estadual ou municipal, conforme o caso.
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§17 No caso de substituição de conselheiro do CAE, na forma do §14, o período do seu mandato será complementar ao tempo
restante daquele que foi substituído.
Art. 35 São atribuições do CAE, além das competências previstas no art. 19 da Lei 11.947/ 2009:
I - monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento do disposto nos arts. 2º e 3º desta Resolução;
II - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos SIGECON Online, antes da elaboração e do envio do parecer conclusivo;
III - analisar a prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e 46, e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do
Programa no SIGECON Online;
IV - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria- Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de
controle qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE,
sob pena de responsabilidade solidária de seus membros;
V - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado;
VI - realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
conselheiros titulares;
VII - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução; e
VIII - elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua
rede de ensino, bem como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo previsão de
despesas necessárias para o exercício de suas atribuições e encaminhá-lo à EEx. antes do início do ano letivo.
§1º O Presidente é o responsável pela assinatura do Parecer Conclusivo do CAE. No seu impedimento legal, o Vice-Presidente o
fará.
§2º O CAE poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e
Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.
Art. 36 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem:
I - garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a infraestrutura necessária à plena execução
das atividades de sua competência, tais como:
a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho;
b) disponibilidade de equipamento de informática;
c) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua competência, inclusive para as reuniões
ordinárias e extraordinárias do CAE; e
d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação do CAE, necessários às atividades inerentes as
suas competências e atribuições, a fim de desenvolver as atividades de forma efetiva.
II - fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as
etapas, tais como: editais de licitação e/ou chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de compras e demais
documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência;
III - realizar, em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros sobre a execução do PNAE e temas que possuam interfaces
com este Programa; e
IV - divulgar as atividades do CAE por meio de comunicação oficial da EEx.
§1º O exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado serviço público relevante e não será remunerado.
§2º Quando do exercício das atividades do CAE, previstos no art. 19 da Lei nº 11.947/2009 e art. 35 desta Resolução, recomenda- se
a liberação dos servidores públicos para exercer as suas atividades no Conselho, de acordo com o Plano de Ação elaborado pelo
CAE, sem prejuízo das suas funções profissionais.
Art. 37 O Regimento Interno a ser instituído pelo CAE deverá observar o disposto nos arts. 34, 35 e 36 desta Resolução.
Parágrafo único. A aprovação ou as modificações no Regimento Interno do CAE somente poderão ocorrer pelo voto de, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares.
CAPÍTULO VIII
DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA
Seção I
Da Transferência, Operacionalização e Movimentação
Art. 38 O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou
instrumento congênere, nos termos do disposto na Lei nº 11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios,
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processando- se da seguinte forma:
I - o montante de recursos financeiros destinados a cada EEx., para atender aos alunos definidos no art. 4º desta Resolução,
será o resultado da soma dos valores a serem repassados para cada aluno atendido e será calculado utilizando-se a seguinte
fórmula:
VT = A x D x C Sendo:
VT = Valor a ser transferido;
A = Número de alunos;
D = Número de dias de atendimento;
C = Valor per capita para a aquisição de gêneros para o alunado.
II - o valor per capita para oferta da alimentação escolar a ser repassado será de:
a) R$ 0,30 (trinta centavos de real) para os alunos matriculados no ensino fundamental, no ensino médio e na Educação de
Jovens e Adultos - EJA;
b) R$ 0,50 (cinquenta centavos de real) para alunos matriculados na pré-escola, exceto para aqueles matriculados em escolas
localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos;
c) R$ 0,60 (sessenta centavos de real) para os alunos matriculados em escolas de educação básica localizadas em áreas
indígenas e remanescentes de quilombos;
d) R$ 1,00 (um real) para os alunos matriculados em escolas de tempo integral com permanência mínima de 7h (sete horas) na
escola ou em atividades escolares, de acordo com o Censo Escolar do INEP/MEC;
e) R$ 1,00 (um real) para os alunos matriculados em creches, inclusive as localizadas em áreas indígenas e remanescentes de
quilombos;
III - para os alunos do Programa Mais Educação haverá complementação financeira de forma a totalizar o valor per capita de R$
0,90 (noventa centavos de real);
III-A - para os estudantes contemplados no Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, haverá
complementação financeira de forma a totalizar o valor per capita de R$ 2,00 (dois reais); (Acrescentado pela Resolução 11/2016
/CD/FNDE/MEC)
IV - para os alunos que frequentam, no contraturno, o AEE, o valor per capita será de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de
real); (Redação dada pela Resolução 1/2017/CD/FNDE/MEC)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
V - o número de dias de atendimento a ser considerado no cálculo dos valores devidos à EEx. é de duzentos dias letivos/ano;
a) No caso da modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos Semipresencial, serão repassados 20% dos recursos
destinados ao EJA Presencial.
VI - os recursos financeiros apurados na forma do inciso I deste artigo são transferidos pelo FNDE a cada EEx. em até dez
parcelas (fevereiro a novembro) por ano, não podendo cada parcela ter cobertura inferior a vinte dias letivos;
VII -

(Revogado pela Resolução 21/2014/CD/FNDE/MEC)

_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
VIII - o FNDE abrirá conta corrente única para movimentação dos recursos do Programa;
IX - nos termos dos Acordos de Cooperação Mútua celebrados entre o FNDE e os bancos parceiros, a EEx. é isenta do pagamento
de tarifas bancárias, fornecimento de extratos bancários, cartão magnético ou quaisquer taxas similares referentes à
manutenção e movimentação da conta corrente aberta para as ações do PNAE;
X - a identificação de incorreções nos dados cadastrais da conta corrente faculta ao FNDE, independentemente de autorização da
EEx., solicitar ao banco o seu encerramento e demais movimentações financeiras dela decorrentes;
XI - anualmente, prioritariamente no mês de janeiro, será permitida a alteração dos domicílios bancários por solicitação da EEx.,
desde que as justificativas apresentadas sejam aceitas pelo FNDE;
XII - a EEx. deverá publicizar o recebimento dos recursos de que trata este artigo ao CAE, aos partidos políticos, aos sindicatos
de trabalhadores e às entidades empresariais, com sede no Município da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis,
contado da data do crédito na conta corrente específica do Programa, observado o disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997 e
na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
XIII - enquanto não utilizados, os recursos do PNAE deverão ser, obrigatoriamente, aplicados:
a)em caderneta de poupança aberta especificamente para o Programa quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um
mês;
b)em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública
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federal, caso seja mais rentável, quando sua utilização estiver prevista para prazo inferior a um mês.
XIV - a aplicação financeira de que trata o inciso anterior deverá estar vinculada à mesma conta corrente na qual os recursos
financeiros foram creditados pelo FNDE, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se dar
mediante a vinculação do correspondente número de operação à conta já existente;
XV - na impossibilidade da adoção do procedimento referido no inciso anterior para a aplicação dos recursos em caderneta de
poupança, deverá a EEx. providenciar a abertura de conta específica para esse fim na mesma agência depositária dos recursos
do PNAE;
XVI - a movimentação de recursos da conta específica do Programa somente será permitida para a compra de gêneros
alimentícios ou para a realização de aplicações financeiras e das transferências previstas nos arts. 7º, 8º e 9º desta Resolução;
XVII - a movimentação dos recursos financeiros realizar-seá exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta
corrente de titularidade dos fornecedores ou UEx., nos casos previstos no art. 8º;
XVIII - os rendimentos das aplicações financeiras deverão obrigatoriamente ser computados a crédito da conta específica e
aplicados exclusivamente no custeio da aquisição de gêneros alimentícios para o Programa, e estão sujeitos às mesmas
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;
XIX - a aplicação financeira na forma prevista no inciso XIV deste artigo não desobriga a EEx. de efetuar as movimentações
financeiras do Programa exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta pelo FNDE;
XX - o saldo dos recursos recebidos à conta do PNAE existente em 31 de dezembro de cada ano será reprogramado para o
exercício seguinte, e a critério do FNDE, o aceite poderá ser condicionado à análise de informações referentes à execução do
Programa;
a) a reprogramação de que trata este inciso fica limitada em até 30% dos valores repassados no respectivo exercício;
b) na hipótese do saldo de que trata a alínea anterior ultrapassar a 30% do total de recursos disponíveis no exercício, os valores
excedentes serão deduzidos do repasse do exercício subsequente;
c) considera-se total de recursos disponíveis no exercício, o somatório dos valores repassados no ano, de eventuais saldos
reprogramados de exercícios anteriores e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro;
d)excepcionalmente, nos casos em que forem repassadas parcelas de forma cumulativa nos últimos três meses, a
reprogramação poderá exceder o limite previsto na alínea "a", ficando a análise e o aceite condicionados à discricionariedade do
FNDE.
XXI - o percentual referente ao art. 14 da Lei nº 11.947/2009, não executado no exercício e não justificado, poderá ser descontado no
exercício subsequente, em quantas parcelas forem necessárias;
XXII - não havendo renovação da delegação de rede de que trata o art. 6º, o saldo deverá ser reprogramado para utilização pela
EEx. responsável pelo atendimento da rede no ano da delegação;
XXIII - as transferências de recursos efetuadas na forma deste artigo deverão ser incluídas nos respectivos orçamentos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e não poderão ser considerados no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de
impostos e transferências devidos à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino - MDE, por força do disposto no art. 212 da
Constituição Federal;
XXIV - a assistência financeira de que trata esta Resolução fica limitada ao montante da dotação consignada na Lei Orçamentária
Anual - LOA para essa finalidade;
XXV - o FNDE divulgará a transferência dos recursos financeiros destinados ao PNAE no portal www.fnde.gov.br;
XXVI - é de responsabilidade da EEx. o acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE no âmbito do PNAE,
de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados; e
XXVII - é vedado à EEx. transferir os recursos financeiros de que trata este inciso para conta diversa daquela aberta pelo FNDE,
exceto nos casos em que:
a) o FNDE abrir nova conta;
b) a EEx. transferir os recursos diretamente às UEx., às escolas filantrópicas, inclusive comunitárias e confessionais, conforme
art. 9º desta Resolução; e
c) o pagamento direto ao fornecedor ocorrer por transferência eletrônica identificada.
Seção II
Da Reversão e Devolução de Valores ao FNDE
Art. 39 Ao FNDE é facultado descontar, estornar ou bloquear, conforme o caso, valores creditados na conta corrente da EEx.,
mediante solicitação direta ao agente financeiro depositário dos recursos, nas seguintes situações:
I - ocorrência de depósitos indevidos;
II - determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
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III - constatação de irregularidades na execução do Programa; e
IV - constatação de incorreções nos dados cadastrais das contas correntes.
Parágrafo único. Inexistindo saldo suficiente na conta corrente para efetivar o estorno e não havendo a previsão de repasses a
serem efetuados, a EEx. ficará obrigada a restituir os recursos ao FNDE no prazo de cinco dias úteis a contar do recebimento da
notificação, observado o disposto no artigo seguinte.
Art. 40 As devoluções de recursos financeiros referentes ao PNAE, independente do fato gerador que lhes deram origem, deverão
ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A, mediante utilização da Guia de Recolhimento da União - GRU, disponível em
www.fnde.gov.br (no menu "Serviços"), na qual deverão ser indicados a razão social, o CNPJ da EEx. e ainda:
I - se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos às EEx., deverão ser utilizados os códigos 153173 no campo
"Unidade Gestora", 15253 no campo "Gestão", 66666-1 no campo "Código de Recolhimento" e o código 212198001 no campo
"Número de Referência"; ou
II - se a devolução for decorrente de repasse às EEx. ocorrido em anos anteriores ao da emissão da GRU, deverão ser utilizados
os códigos 153173 no campo "Unidade Gestora", 15253 no campo "Gestão", 18858-1 no campo "Código de Recolhimento" e o
código 212198001 no campo "Número de Referência".
_______________________________________________________________________________________________________
Nota: Fica alterado o Código de Recolhimento 18858-1 para 18888-3, de acordo com a Resolução 7/2014/CD/FNDE/MEC
_______________________________________________________________________________________________________
§1º Nos casos em que a EEx. receber os recursos do PNAE em conta corrente aberta na Caixa Econômica Federal, a devolução de
que trata o caput deste artigo deverá ser realizada por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Documento de
Ordem de Crédito - DOC para a agência 1607-1, conta corrente 170.500-8, com os seguintes códigos:
I - 1531731525366666-1, no campo "nome do destinatário", se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos às
EEx.; ou
II - 1531731525318858-1, no campo "nome do destinatário", se a devolução for decorrente de repasse ocorrido em anos
anteriores ao da devolução.
§2º Para fins do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, considera-se ano de repasse aquele em que foi emitida a
respectiva ordem bancária pelo FNDE, disponível em www.fnde.gov.br.
§3º Os valores referentes às devoluções de que trata este artigo deverão ser informados no Sistema de Gestão de Prestação de
Contas - SiGPC Contas Online, por meio dos respectivos códigos da identificação do depósito de devolução.
§4º Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de que trata este artigo correrão às expensas da EEx. e não
poderão ser lançadas na prestação de contas do Programa.
§5º As devoluções referidas nesta Resolução deverão ser atualizadas monetariamente pelo Índice do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic, até a data em que for realizado o recolhimento, e a quitação ou a suspensão da inadimplência
se dará com a suficiência do valor recolhido, em conformidade com o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União, disponível
em http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces.
Seção III
Da Suspensão e do Restabelecimento dos Repasses do Programa
Art. 41 É facultado ao FNDE suspender o repasse dos recursos do PNAE quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios:
I - não constituírem o respectivo CAE ou deixarem de sanar suas pendências, no prazo estipulado pelo FNDE a contar da data da
notificação, visando ao seu pleno funcionamento;
II - não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos nas formas e prazos estabelecidos nos
arts.44 e 45;
III - não apresentarem as justificativas a que se referem o art. 47 ou estas não forem aceitas pelo FNDE;
IV - não executarem o Programa de acordo com as legislações pertinentes; e/ou V - não obtiverem a aprovação da prestação de
contas pelo FNDE.
Parágrafo único. Ocorrendo a suspensão prevista neste artigo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão garantir a
oferta da alimentação escolar, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 17 da Lei nº 11.947/2009.
Art. 42 O restabelecimento do repasse dos recursos do PNAE às EEx. ocorrerá quando:
I - a prestação de contas dos recursos recebidos for apresentada nas formas previstas no art. 45 desta Resolução;
II - sanadas as irregularidades motivadoras da rejeição das contas ou que implicaram medida de exceção para recuperação de
créditos não quitados;
III - regularizadas as situações que motivaram a suspensão dos repasses com base no inciso IV do art. 41 desta Resolução;
IV - aceitas as justificativas de que trata o §2º do art. 47 desta Resolução; e/ou V - motivado por decisão judicial.
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§1º A EEx. fará jus aos pagamentos das parcelas a partir do mês em que a documentação de que tratam os incisos I a V deste
artigo for protocolizada ou inserida nos sistemas do FNDE.
§2º Ao restabelecer os repasses do PNAE, na forma prevista neste artigo, o FNDE, após análise de cada caso específico, poderá
repassar os recursos financeiros do período referente à suspensão de que trata o art. 41 desta Resolução.
§3º Para subsidiar a análise de que trata o parágrafo anterior, a EEx. deverá enviar ao FNDE parecer do CAE assinado pela
maioria absoluta dos membros titulares, atestando o fornecimento da alimentação escolar durante o período da suspensão dos
recursos, bem como a ata da reunião extraordinária realizada para discussão do assunto.
§4º A suspensão do repasse poderá ser revista pelo FNDE a qualquer tempo, inclusive no que diz respeito à retroação das
parcelas não repassadas, na forma prevista no inciso I do art. 41, motivada pelo não cumprimento do §9º do art. 34, desde que
a EEx. encaminhe ao FNDE a documentação comprobatória da indicação e nomeação dos membros do CAE, bem como a ata de
eleição do Presidente e do Vice-Presidente.
§5º A retroação das parcelas de que trata o parágrafo anterior ficará restrita ao mês em que ocorrer a efetiva constituição do
CAE.
§6º Quando o restabelecimento do repasse a que se refere este artigo ocorrer após o envio de Tomada de Contas Especial ao
Tribunal de Contas da União - TCU, o FNDE, por meio de Diretoria Financeira, deverá providenciar o encaminhamento da
documentação recebida ao TCU, acompanhada de manifestação acerca da sua suficiência e pertinência para sanar a omissão ou
a irregularidade praticada e da informação de que foi efetuado o restabelecimento do repasse à EEx.
Art. 43 Ocorrendo a suspensão prevista no art. 41, fica o FNDE autorizado a realizar, em conta específica, o repasse dos recursos
equivalentes, pelo prazo de 180 dias, diretamente às UEx., conforme previsto no art. 38 desta Resolução, correspondentes às
escolas atingidas, para fornecimento da alimentação escolar, dispensando- se o procedimento licitatório para aquisição
emergencial dos gêneros alimentícios, mantidas as demais regras estabelecidas para execução do PNAE, inclusive quanto à
prestação de contas.
Parágrafo único. Decorridos os 180 dias de que trata este artigo, a EEx. que não regularizar as pendências relativas ao PNAE
perante o FNDE terá os recursos suspensos.
CAPÍTULO IX
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA
Art. 44 A prestação de contas a ser realizada pela EEx., conforme Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012 e suas alterações, consiste
na comprovação do atingimento do objeto e do objetivo do Programa, quanto aos recursos financeiros repassados de cada
exercício e ao cumprimento dos aspectos técnicos.
§1º Entende-se como objeto, para fins desta Resolução, a aquisição de gêneros alimentícios.
§2º Os recursos financeiros tratados no caput deste artigo incluem os da delegação de rede, os saldos reprogramados de
exercícios anteriores e os rendimentos de aplicação financeira auferidos.
Art. 45 O prazo para a EEx. prestar contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC Contas Online será até 15 de
fevereiro do exercício subsequente ao do repasse, cabendo ao CAE emitir o parecer conclusivo sobre a prestação de contas no
Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online até 31 de março.
§1º Os registros realizados no SiGPC Contas Online estarão disponíveis no SIGECON Online para o acompanhamento do CAE
durante o exercício.
§2º A emissão do parecer conclusivo pelo CAE será efetivada após o envio da prestação de contas pela EEx, obedecidos os
prazos citados no caput deste artigo.
§3º A análise financeira da prestação de contas pelo FNDE é de competência da Diretoria Financeira e a responsabilidade pela
análise técnica caberá à Diretoria de Ações Educacionais.
§4º O FNDE, ao analisar o parecer conclusivo do CAE, adotará os procedimentos previstos no art. 5º da Resolução nº 2/2012.
§5º Na hipótese de divergência com os dados informados no parecer conclusivo do CAE ou identificada a ausência de
documentos exigidos, o FNDE notificará a EEx. para, no prazo de 45 dias, providenciar a regularização da prestação de contas ou
o recolhimento dos recursos devidamente atualizados.
§6º O CAE será comunicado pelo FNDE no caso de recolhimento dos recursos.
§7º Sanadas as ocorrências a que se refere o §5º deste artigo, o FNDE aprovará a prestação de contas da EEx.
§8º Esgotado o prazo estabelecido no §5º deste artigo sem que a EEx. regularize suas pendências, o FNDE não aprovará a
prestação de contas.
§9º Quando a prestação de contas não for enviada ao FNDE, este notificará a EEx. e estabelecerá o prazo de 45 dias para o seu
envio ou o recolhimento dos recursos devidamente atualizados, sem prejuízo da suspensão dos repasses de que trata o art. 41.
§10 Caso a prestação de contas não seja registrada e enviada no prazo estabelecido no parágrafo anterior ou não venha a ser
aprovada, total ou parcialmente, o FNDE adotará as medidas de exceção visando à recuperação dos créditos, conforme prevê a
Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012.
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§11 A EEx. deverá manter em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo de vinte anos, a partir da aprovação da
prestação de contas anual do FNDE/MEC, pelo TCU:
I - os documentos referentes à prestação de contas;
II - os termos de recebimento da agricultura familiar e as guias de remessa de alimentos emitidos em nome da contratante e
identificadas com o nome do Programa/FNDE; e
III - os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos à conta do PNAE, ainda que a execução
esteja a cargo das respectivas escolas.
§12 Os documentos de que tratam os incisos I a III do parágrafo anterior deverão ser disponibilizados, sempre que solicitado, ao
TCU, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao CAE.
§13 Os dados relativos às notas fiscais de aquisição de gêneros alimentícios deverão ser registrados no SiGPC Contas Online
durante o mesmo exercício da execução dos recursos pela EEx. para acompanhamento do FNDE e do CAE.
§14 Os registros mencionados no parágrafo anterior sobre a execução parcial do Programa devem ser lançados no SiGPC Contas
Online pelo menos uma vez, até 31 de agosto do mesmo exercício, relativos ao primeiro semestre, e a qualquer tempo, durante
os meses seguintes, referentes ao segundo semestre.
§15 Os lançamentos parciais de aquisição devem incluir as especificações dos gêneros alimentícios, conforme classificação
informada no portal do FNDE, em www.fnde.gov.br, suas quantidades e os valores.
Art. 46 O gestor, responsável pela prestação de contas, será responsabilizado civil, penal e administrativamente, caso insira ou
facilite a inserção de dados falsos, altere ou exclua indevidamente dados no SiGPC Contas Online com o fim de obter vantagem
para si ou para outrem ou para causar dano.
Art. 47 A EEx. que, por motivo de força maior ou caso fortuito, não apresentar ou não tiver aprovada a prestação de contas,
deverá apresentar as devidas justificativas ao FNDE.
§1º Considera-se caso fortuito ou de força maior, dentre outros, a falta ou a não aprovação, no todo ou em parte, da prestação
de contas, por dolo ou culpa de gestores anteriores.
§2º As justificativas a que se refere o caput deste artigo deverão ser, obrigatoriamente, apresentadas pelo gestor que estiver no
exercício do cargo em que for levantada a omissão ou a irregularidade pelo FNDE, acompanhadas, necessariamente, de cópia de
Representação protocolizada no respectivo órgão do Ministério Público, para adoção das providências cíveis e criminais de sua
competência.
§3º É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da Representação, nos moldes legais exigidos, a ser
protocolizada no Ministério Público com, no mínimo, os seguintes documentos:
I - qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos;
II - relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III - qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se houver;
IV - documento que comprove a situação atualizada da EEx. perante o FNDE, por meio do portal do FNDE; e
V - extratos bancários da conta corrente específica, inclusive os de aplicação no mercado financeiro, se houver.
§4º A representação de que trata o §2º deste artigo dispensa o gestor atual da EEx. de apresentar ao FNDE as certidões
relativas ao prosseguimento da medida adotada.
§5º Na hipótese de não serem apresentadas ou aceitas as justificativas de que trata este artigo, o FNDE adotará as medidas de
exceção visando à recuperação dos créditos, conforme prevê a Instrução Normativa TCU nº 71/2012, em desfavor do gestor em
exercício, na qualidade de corresponsável pelo dano causado ao erário, quando se tratar de omissão da prestação de contas cujo
prazo para apresentação ao FNDE tiver expirado em sua gestão.
CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
Art. 48 A fiscalização da gestão e da aplicação dos recursos financeiros provenientes do PNAE compete ao FNDE, ao órgão de
controle interno do Poder Executivo Federal, ao TCU e ao CAE, em conjunto com os demais entes responsáveis pelos sistemas de
ensino, mediante a realização de auditorias e/ou análise dos processos que originarem as prestações de contas.
§1º O FNDE realizará nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a cada exercício financeiro, auditagem da gestão e da
aplicação dos recursos financeiros do PNAE, por sistema de amostragem, podendo, para tanto, requisitar o encaminhamento de
documentos e demais elementos que julgar necessários, bem como realizar fiscalização ou delegar esta competência a outro
órgão ou entidade.
§2º Os órgãos e entidades referidos no caput deste artigo poderão celebrar convênios, acordos ou outros instrumentos
congêneres, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e aperfeiçoar o controle da gestão e da aplicação dos recursos
financeiros do PNAE.
CAPÍTULO XI
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DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
Art. 49 O monitoramento consiste em um processo permanente de levantamento de dados, de análise e sistematização de
informações e de verificação do andamento da execução do Programa que visa corrigir possíveis distorções, aprimorar a gestão e
subsidiar a sua avaliação.
Parágrafo único. O processo de monitoramento do Programa dar-se-á por amostragem, nas Entidades Executoras e/ou nas
Unidades Executoras.
Art. 50 A avaliação do PNAE dar-se-á mediante análise das informações coletadas por meio do monitoramento, das assessorias
técnicas, das pesquisas e dos pareceres técnicos, de modo a verificar se foram atingidos o objeto, o objetivo e as metas do
Programa.
Parágrafo único. O FNDE poderá celebrar convênios ou acordos, em regime de cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do
Programa, conforme disposto no parágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 11.947/2009.
CAPÍTULO XII
DA DENÚNCIA
Art. 51 Qualquer pessoa física, associação ou sindicato, assim como demais pessoas jurídicas que representem a sociedade no
controle da gestão pública, é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades na execução do PNAE perante o FNDE.
§1º A denúncia deverá conter:
I - a descrição do fato com o maior número de informações possíveis para que seja apurada a provável irregularidade ou
ilegalidade; e
II - a identificação do órgão da Administração Pública e do responsável pela prática da irregularidade ou ilegalidade, bem como o
local e a data provável do ocorrido.
§2º Ficará assegurado o sigilo quanto aos dados do denunciante.
Art. 52 As denúncias destinadas ao FNDE deverão ser encaminhadas à sua Ouvidoria, no seguinte endereço: Setor Bancário Sul,
Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE, Brasília, DF, CEP 70070- 929, ou para o endereço eletrônico ouvidoria@fnde.gov.br.
Art. 53 Acolhida a denúncia formalmente identificada na execução do PNAE, o FNDE adotará as providências que julgar cabíveis.
CAPÍTULO XIII
DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
Art. 54 O PNAE atenderá aos alunos inscritos no Programa Mais Educação em consonância com os critérios estabelecidos pela
Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC, consoante o §4º do art. 5º da Lei nº 11.947/2009.
Art. 55 As EEx. que possuam escolas que participem do Programa Mais Educação, conforme previsto no Decreto nº 7.083, de 27 de
janeiro de 2010, deverão cumprir os seguintes critérios para que possam ser atendidas com recursos financeiros do PNAE previstos
nesta Resolução:
I - ter nutricionista que assuma a responsabilidade técnica do Programa;
II - possuir cozinhas e refeitórios adequados para o fornecimento de, no mínimo, três refeições diárias; e
III - inserir em seu plano pedagógico o tema Segurança Alimentar e Nutricional, especialmente quanto à Alimentação Saudável e
Adequada, correlacionada com a alimentação escolar.
Art. 56 O cardápio da alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, será
elaborado por nutricionista habilitado, de modo a suprir, no mínimo, 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais
diárias dos alunos beneficiados, durante sua permanência mínima de 7h (sete horas) em sala de aula.
Art. 57 O atendimento aos beneficiários deste Programa será realizado por meio da transferência de recursos financeiros pelo
FNDE, à conta do PNAE, para a oferta de, no mínimo, três refeições diárias aos alunos beneficiados na forma estabelecida no art.
54 desta Resolução.
Parágrafo único. A liberação periódica de recursos financeiros pelo FNDE, diretamente à EEx., terá como base o início da
execução do Programa Mais Educação, conforme as informações do Censo Escolar/INEP do ano anterior ao do atendimento e as
repassadas pela SEB/MEC.
Art. 58 Aplica-se ao Programa Mais Educação todos os dispositivos desta Resolução, no que couber.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 59 As legislações provenientes das EEx. sobre o PNAE devem estar em consonância com o disposto nas legislações previstas
nas normas de execução sobre o Programa.
Art. 60 A equipe técnica do PNAE desenvolverá material e apoiará a promoção de cursos de capacitação e /ou formação visando
a melhor operacionalização do Programa e atuação do CAE.
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Parágrafo único. Cabe às EEx., em parceria com o FNDE, realizar a capacitação dos envolvidos na execução do PNAE e no
controle social, conforme o disposto no inciso IV do art. 17 da Lei nº 11.947/09.
Art. 61 A forma de transferência, movimentação e prestação de contas dos recursos financeiros devidos à rede federal de
educação básica, processar-se-á de acordo com o disposto na Resolução CD/FNDE nº 31, de 1º de julho de 2011.
Art. 62 As despesas realizadas com recursos do PNAE deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais originais ou
equivalentes, na forma da legislação à qual a EEx. estiver vinculada.
Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo deverão ser emitidos em nome da EEx. e identificados com o nome do
FNDE e do Programa.
Art. 63 Excepcionalmente, a critério do FNDE, poderão ser aceitos documentos enviados via fac-símile ou meio eletrônico,
condicionados à apresentação dos originais ou cópia autenticada em prazo não superior a quinze dias da data da transmissão,
sob pena de serem considerados como não praticados os atos fundamentados nas peças não substituídas.
Art. 64 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Resolução, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for expressamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo só iniciam e vencem em dia de expediente no FNDE.
Art. 65 A solicitação de prorrogação de prazo somente será analisada se apresentada tempestivamente ao FNDE, podendo ser
concedido novo prazo, por igual período da notificação original, caso seja verificada a pertinência da fundamentação.
Art. 66 O FNDE poderá firmar Acordos de Cooperação Técnica Internacional objetivando as transferências de tecnologias sociais
sobre a Alimentação Escolar, de modo a promover a interação com países, organismos e instituições internacionais.
Art. 67 O FNDE poderá fomentar Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar, centros ou núcleos de referência
em alimentação escolar, ou parcerias por meio de projetos, com órgãos ou entidades públicas, entidades sem fins lucrativos,
entidades privadas, instituições e entidades de ensino e pesquisa e associações técnico-científicas, para que possam prestar
apoio ao PNAE, no âmbito nacional e/ou internacional.
Art. 68 Deve o gestor zelar pelo cumprimento desta norma.
Art. 69 As aquisições realizadas no âmbito do PNAE visam contribuir para o desenvolvimento local e sustentável, conforme a Lei
nº 11.947/2009.
Art. 70 Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pelo FNDE.
Art. 71 Os Anexos e os Formulários de que trata esta Resolução estão disponíveis no sítio www.fnde.gov.br.
Art. 72 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, e
outras disposições em contrário.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
ANEXOS - PDF (http://anexos.datalegis.inf.br/arquivos/1238245.pdf)

- ANEXOS - WORD (http://anexos.datalegis.inf.br/arquivos/1238246.doc)

ANEXO I
(MODELO)
NOME DA PREFEITURA
TERMO DE ANUÊNCIA
Eu,___________________________, nacionalidade ___________________, portador do CPF nº ________________, Carteira
de Identidade nº ________________, expedida por ______________, residente e domiciliado na cidade ______________ ,
Prefeito(a) Municipal de ______________/___, no uso das atribuições legais que me foram conferidas e sob as penalidades da
Lei, e tomando por base o Art. 7º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, estou de acordo com a delegação que me foi
conferida pela Secretaria de Educação do Estado ________________, assumindo perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE, o compromisso de atender aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino localizados
na área de jurisdição do Município, no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme assinalado abaixo:
[

] PNACN - alunos matriculados na Creche

[

] PNAPN – alunos matriculados na Pré escola

[

] PNAFN – alunos matriculados no Ensino Fundamental

[

] PNAMN – alunos matriculados no Ensino Médio

[

] PNAEN – alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos – EJA

[

] PNAIN – alunos matriculados em escolas em áreas indígenas

[

] PNAQN – alunos matriculados em escolas em áreas remanescentes de quilombos
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______/______________/________
(data)
___________________________________________________________
(Nome legível e assinatura do(a) Prefeito(a))

ANEXO II
PROCEDIMENTOS PARA INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DO CADASTRO DE NUTRICIONISTA
Inclusão no cadastro
O cadastro do nutricionista responsável técnico pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme prevê o §4º do
art. 13 desta Resolução, deverá ser efetivado, conforme se segue:
- por meio de formulário específico, disponível em www.fnde.gov.br, na página da Alimentação Escolar (alimentação e nutrição),
(formulário de cadastro do nutricionista), tanto responsável técnico (RT) como do quadro técnico (QT), o qual será devidamente
preenchido e assinado pelo(s) nutricionista(s), responsável-técnico, com o respectivo carimbo de identificação e, ainda, com a
anuência expressa (assinatura) do gestor responsável pela Entidade Executora.
O documento acima citado, original ou cópia autenticada, deverá ser encaminhado a esta Autarquia, sendo de inteira
responsabilidade do nutricionista e do gestor responsável pela EE pelas informações declaradas.
Alteração no cadastro
Qualquer solicitação de alteração de dados cadastrais contidos no Formulário de Cadastro do Nutricionista, este deverá ser
enviado para o endereço eletrônico institucional da COTAN (cotan@fnde.gov.br) ou ainda por contato telefônico (61)
2022-5663/-5662/-5664/-5649.
Exclusão no cadastro
Para excluir os dados correspondentes ao nutricionista responsável-técnico pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) do cadastro do FNDE, o profissional juntamente com a Entidade Executora (Estados, Distrito Federal e Municípios) deverá
solicitar oficialmente ao FNDE, por meio do encaminhamento de uma declaração, original ou cópia autenticada, com as seguintes
informações:
- data do término do contrato;
- assinatura do nutricionista, nome legível ou carimbo;
- anuência formal do gestor responsável, com nome legível e cargo ou carimbo, conforme modelo anexo.
Observação: caso não seja possível a assinatura do nutricionista ou do gestor, a declaração de desvinculação poderá ser enviada
ao FNDE contendo justificativa da ausência da assinatura, acompanhado de documentos que comprovem o afastamento do
profissional (Exemplos: rescisão de contrato, exoneração, registro do término do período, carteira de trabalho, etc.) por qualquer
uma das partes (profissional ou gestor).
ANEXO II (cont.)
DECLARAÇÃO DE DESVINCULAÇÃO
Eu,
_________________________________________________________,
CPF____________-_____,
CRN
nº
__________________, ______ Região, declaro que, a partir da data de ___/___/___, por motivo(s) _____________, me
desligo das incumbências a mim atribuídas como responsável-técnico do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no
(Município/Estado) de ____________.
Em, de de . ______________________
________________________________
Assinatura do nutricionista
(nome legível ou carimbo de identificação)
De acordo.
Em, _______de_______ de________
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___________________________________
Assinatura do gestor municipal ou estadual
(nome legível ou carimbo de identificação)

ANEXO III
VALORES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA, MACRO E MICRONUTRIENTES*
20% das necessidades nutricionais diárias
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Vitaminas
Categoria

Idade

Energia (Kcal)

Carboidratos (g)

Proteínas (g)

Lipídios (g)

7 11 meses

135

21,9

4,2

1 3 anos

200

32,5

6,3

Pré-escola

4 5 anos

270

43,9

Ensino

6 10 anos

300

Fundamental

11 15 anos

Ensino Médio

16 18 anos

Creche

EJA

Fibras (g)

A
(µg)

C (mg)

3,4

-

100

5,0

3,8

60

8,4

6,8

5,0

48,8

9,4

7,5

435

70,7

13,6

500

81,3

15,6

19 30 anos

450

73,1

31 60 anos

435

70,7

Minerais (mg)
Ca

Fe

Mg

Zn

10

54

2,2

15

0,6

3

100

1,4

16

0,6

80

5

160

2,0

26

1,0

5,4

100

7

210

1,8

37

1,3

10,9

6,1

140

12

260

2,1

63

1,8

12,5

6,4

160

14

260

2,6

77

2,0

14,0

11,3

6,3

160

17

200

2,6

71

1,9

13,6

10,9

5,7

160

17

220

2,1

74

1,9

* Fonte: Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 2001; Carboidrato, Proteína e Lipídio –
Organização Mundial de Saúde (OMS), 2003; Fibras, Vitaminas e Minerais – Referência da Ingestão Dietética (DRI) / Instituto de
Medicina Americano (IOM), 1997 – 2000 – 2001. Adaptada.
30% das necessidades nutricionais diárias
Vitaminas
Categoria

Creche

Idade

Energia (Kcal)

Carboidratos (g)

Proteínas (g)

Lipídios (g)

Fibras (g)

A
(µg)

C
(mg)

Minerais (mg)
Ca

Fe

Mg

Zn

7 11 meses

200

32,5

6,3

5,0

-

150

15

81

3,3

23

0,9

1 3 anos

300

48,8

9,4

7,5

5,7

90

5

150

2,1

24

0,9

Pré-escola

4 5 anos

400

65,0

12,5

10,0

7,5

120

8

240

3,0

39

1,5

Ensino

6 10 anos

450

73,1

14,0

11,3

8,0

150

11

315

2,7

56

2,0
2,7

Fundamental

11 15 anos

650

105,6

20,3

16,3

9,0

210

18

390

3,2

95

Ensino Médio

16 18 anos

750

121,8

23,4

18,8

9,6

240

21

390

3,9

116

3,0

19 30 anos

680

110,5

21,3

17,0

9,5

240

26

300

3,9

107

2,9

31 60 anos

650

105,6

20,3

16,3

8,5

240

26

330

3,2

111

2,9

EJA

* Fonte: Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 2001; Carboidrato, Proteína e Lipídio –
Organização Mundial de Saúde (OMS), 2003; Fibras, Vitaminas e Minerais – Referência da Ingestão Dietética (DRI) / Instituto de
Medicina Americano (IOM), 1997 – 2000 – 2001. Adaptada

ANEXO III (cont.)
VALORES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA, MACRO E MICRONUTRIENTES* (cont.)
70% das necessidades nutricionais diárias
Vitaminas
Categoria

Idade

Energia (Kcal)

7 11 meses
1 3 anos

Pré-escola
Ensino

Creche

Carboidratos (g)

Proteínas (g)

450

73,1

14,0

700

114,9

21,9

4 5 anos

950

154,4

29,7

6 10 anos

1000

162,5

31,2

Lipídios (g)

Minerais (mg)

Fibras (g)

A
(µg)

C
(mg)

Ca

Fe

Mg

Zn

11,3

-

350

35

189

7,7

54

2,1

17,5

13,3

210

12

350

4,9

56

2,1

23,8

17,5

280

19

560

7,0

91

3,5

25,0

18,7

350

26

735

6,3

131

4,7

Fundamental

11 15 anos

1500

243,8

46,9

37,5

21,1

490

42

910

7,5

222

6,3

Ensino Médio

16 18 anos

1700

276,3

50,0

42,5

22,4

560

49

910

9,1

271

7,0

19 30 anos

1600

260,0

52,0

40,0

22,1

560

61

700

9,1

250

6,8

31 60 anos

1500

243,8

46,9

37,5

20,0

560

61

770

7,5

259

6,8

EJA

* Fonte: Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 2001; Carboidrato, Proteína e Lipídio –
Organização Mundial de Saúde (OMS), 2003; Fibras, Vitaminas e Minerais – Referência da Ingestão Dietética (DRI) / Instituto de
Medicina Americano (IOM), 1997 – 2000 – 2001. Adaptada.

ANEXO IV
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A - Grupo Formal
1. Nome do Proponente

3. Endereço

21 de 24

2. CNPJ

4. Município

5. CEP
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6. Nome do representante legal

7. CPF

8. DDD/Fone

9. Banco

10. Nº da Agência

11. Nº da Conta Corrente

B - Grupo Informal
1. Nome do Proponente

3. Endereço

4. Município

6. Nome da Entidade Articuladora

7.CPF

5.CEP

8.DDD/Fone

C - Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
1. Nome

2.CPF

3.DAP

4.Nº da Agência

5. Nº da Conta Corrente

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2.CNPJ

3.Município

4. Endereço

5.DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7.CPF

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Identificação do agricultor
familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5. Preço/Unidade

6.Valor Total

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP
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Total do projeto
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2.Unidade

3.Quantidade

4.Preço/Unidade

5.Valor Total por Produto

Total do projeto:
IV - DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS

V - CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência)

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Fone/E-mail:
Local e Data:

_______________________________________________
Assinatura do Representante do Grupo Formal

CPF:

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal

Assinatura

Local e Data:

ANEXO V
(MODELO - Exclusivo para Municípios)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ________________________________, nacionalidade _______________, estado civil _______________, portador do CPF
nº ___________________________, carteira de identidade nº________________,expedida pelo (a) _________ UF _____,
residente
e
domiciliado
à
_________________________________________________,
nº
_______,
Bairro
_________________________na
cidade
de
_________________,
UF______,
Prefeito
do
Município
de
_____________________________________ UF______, no uso das atribuições legais que me foram conferidas e sob as
penalidades da Lei, assumo perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE o compromisso de:
I - determinar que a Secretaria ou Departamento de Saúde, ou órgão similar, e Secretaria de Agricultura desse Município, exerça
a inspeção sanitária dos alimentos utilizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
II - autorizar que a Secretaria ou Departamento de Saúde, ou órgão similar, e Secretaria de Agricultura desse Município
estabeleça parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura do Estado, ou órgão similar, para auxiliar no
cumprimento dessa atribuição.
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__________________________________________
Local e Data
___________________________________________________________
Nome, assinatura e carimbo do dirigente da Entidade Executora

ANEXO V
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(MODELO - Exclusivo para Secretarias de Estado de Educação)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, _________________________________, nacionalidade ______________, estado civil _______________, portador do CPF
nº ___________________________, carteira de identidade nº________________,expedida pelo (a) _________ UF _____,
residente
e
domiciliado
à
_________________________________________________,
nº
_______,
Bairro
_________________________na
cidade
de
_________________,
UF______,
Governador
do
Estado
de
________________________________ (ou do Distrito Federal) no uso das atribuições legais que me foram conferidas e sob as
penalidades da Lei, assumo perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE o compromisso de determinar que
a Secretaria de Educação estabeleça parceria com a Secretaria de Saúde, ou órgão similar, e Secretaria de Agricultura do Estado
ou do Distrito Federal e, quando for o caso, dos Municípios, para realizar a inspeção sanitária dos alimentos utilizados no
Programa Nacional de Alimentação Escolar nas escolas de sua rede.
__________________________________________
Local e Data
_________________________________________________________
Nome, assinatura e carimbo do dirigente da Entidade Executora
D.O.U., 18/06/2013 - Seção 1
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LEI Nº 12.982, DE 28 DE MAIO DE 2014
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para determinar o provimento de
alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou de condição de
saúde específica.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
"Art. 12. ...................................................................................
§ 1º ..........................................................................................
§ 2º Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada em
virtude de estado ou de condição de saúde específica, será elaborado cardápio
especial com base em recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e
demandas nutricionais diferenciadas, conforme regulamento." (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação
oficial.
Brasília, 28 de maio de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015
Altera a redação dos artigos 25 a 32 da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de
junho de 2013, no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), INTERINO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelos arts. 4º, §1º, e 14, inciso II, do Anexo I, do Decreto n.º
7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos
arts. 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", 5º, caput, e 6º, inciso VI, do Anexo da
Resolução/CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, e
CONSIDERANDO a importância da intersetorialidade entre educação, saúde,
agricultura e desenvolvimento social por meio de políticas, programas, projetos e
ações governamentais e não governamentais para a execução do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
CONSIDERANDO o fortalecimento da Agricultura Familiar e sua contribuição para o
desenvolvimento social e econômico local, resolve
"ad referendum" que:
Art. 1º Os artigos 25 a 27, 29, 31 e 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de
projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de
projetos do estado, e grupo de propostas do País.
Art.25

§ 1º - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade
para seleção:
© 2017 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Central de Atendimento ao Cidadão: 0800 616161 - FndeLegis Powered by Datalegis
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APRESENTAÇÃO
A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor
repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)
devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes
da agricultura familiar.
Lei 11.947, de 16 de junho de 2009:
Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do
PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de
suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
§ 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os
alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas
que regulamentam a matéria.
O programa incorpora, assim, elementos relacionados à produção, acesso e consumo, com o objetivo de, simultaneamente, oferecer alimentação saudável aos alunos de
escolas públicas de educação básica do Brasil e estimular a agricultura familiar nacional.
Nesse contexto, o Pnae induz e potencializa a afirmação da identidade, a redução
da pobreza e da insegurança alimentar no campo, a (re)organização de comunidades, incluindo povos indígenas e quilombolas, o incentivo à organização e associação das famílias agricultoras e o fortalecimento do tecido social, a dinamização das economias locais,
a ampliação da oferta de alimentos de qualidade e a valorização da produção familiar.
A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se nas
diretrizes estabelecidas pelo Pnae, em especial no que tange:
•
ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis e;
•
ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura
familiar.
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Este encontro – da alimentação escolar com a agricultura familiar – tem promovido
uma importante transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com vínculo regional, produzidos diretamente pela agricultura familiar, possam ser
consumidos diariamente pelos alunos da rede pública de todo o Brasil.
Com este instrumento, o Pnae representa uma importante conquista no que se refere às iniciativas de compras públicas sustentáveis articuladas ao fortalecimento da agricultura familiar, criando mecanismos de gestão para a compra direta do agricultor familiar
cadastrado, com dispensa de licitação, democratizando e descentralizando as compras
públicas, criando mercado para os pequenos produtores, dinamizando a economia local
e seguindo em direção ao fornecimento de uma alimentação mais adequada.
A compra institucional da agricultura familiar é, assim, parte de um processo que
reconhece a necessidade de se pensar em uma forma de produção de alimentos que
atenda às demandas nutricionais da população e garanta a evolução social e econômica
dos agricultores familiares, a partir de formas alternativas de produção e comercialização
de alimentos. Estas formas alternativas incluem a criação das cadeias curtas de produção
e comercialização, que aproxima a relação entre produtores e consumidores, fortalece
as relações sociais, valoriza a diversidade produtiva e atende às necessidades das instituições públicas, possibilitando o acesso a alimentos saudáveis e de qualidade para a
população, na perspectiva da promoção da segurança alimentar e nutricional.
O apoio ao desenvolvimento sustentável local ocorre pela priorização da compra
de produtos diversificados, orgânicos ou agroecológicos, e que sejam produzidos no próprio município onde está localizada a escola, ou na mesma região, com especial atenção
aos assentamentos rurais e comunidades indígenas e quilombolas. Nesse sentido, para
o município, significa a geração de emprego e renda, fortalecendo e diversificando a economia local, e valorizando as especificidades e os hábitos alimentares locais.
Para o agricultor familiar, representa um canal importante de comercialização e
geração de renda com regularidade, contribuindo para a inclusão produtiva, a geração de
emprego no meio rural e o estímulo ao cooperativismo e ao associativismo.
Para os alunos da rede pública de ensino, é o acesso regular e permanente a produtos de melhor qualidade nas escolas: um passo adiante para a garantia de alimentos e
hábitos saudáveis, com respeito à cultura e às práticas alimentares regionais.
A inclusão dos alimentos produzidos em âmbito local nos cardápios das escolas
pode ser um potente indutor da abordagem da temática do significado simbólico da alimentação associada à tradição e à cultura local. Além disso, promove no ambiente es-
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colar a discussão das formas alternativas e mais saudáveis de produção e consumo dos
alimentos e da importância da agricultura familiar local para o desenvolvimento econômico e social associado à proteção ambiental. Abre-se um canal promissor de construção
de conhecimento a partir da aproximação dos alunos e dos agricultores. Experiências de
visitas às propriedades rurais e contação de estórias são alguns exemplos de atividades
que têm sido realizadas.
A alimentação escolar passou a contar, assim, com produtos diversificados e saudáveis. E essa iniciativa pode ser bastante ampliada: é preciso obedecer ao limite mínimo, que é de 30%, mas podem ser aplicados até 100% dos recursos repassados pelo
FNDE à alimentação escolar na compra da agricultura familiar.
A compra da agricultura familiar para a alimentação escolar está regulamentada
pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (atualizada pela Resolução
CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015), que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Pnae. Com base na resolução supracitada, são definidas as etapas e o modo de funcionamento da compra da agricultura
familiar para a alimentação escolar, apresentados a seguir.
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FUNCIONAMENTO
QUEM COMPRA
As Entidades Executoras – EEx são as instituições da rede pública de ensino
federal, estadual e municipal que recebem recursos diretamente do FNDE para a
execução do Pnae:
•
Secretarias estaduais de educação
•
Prefeituras
•
Escolas federais
As compras podem ser feitas de forma centralizada, pelas secretarias estaduais
de educação e prefeituras, ou de forma descentralizada, pelas Unidades Executoras
das escolas (UEx). As UEx não recebem recursos diretamente do FNDE. Elas são
executoras quando da opção das EEx de descentralizar a gestão dos recursos da
alimentação escolar.
•
Unidade Executora: a entidade privada sem fins lucrativos, representativa
da comunidade escolar, responsável pelo recebimento dos recursos financeiros
transferidos pela EEx, em favor da escola que representa, bem como pela prestação
de contas do programa ao órgão que a delegou. Considera-se também como UEx
aquela constituída para execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.
OBS.: Nas aquisições efetuadas pelas Unidades Executoras (UEx) das escolas
de educação básica públicas, devem ser observadas as mesmas orientações aqui
apresentadas para as Entidades Executoras, incluindo a obrigação de atender ao
percentual mínimo de compra da agricultura familiar e suas regras.
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QUEM VENDE
Os agricultores familiares e/ou suas organizações econômicas que possuam
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Os agricultores familiares podem participar
de forma individual ou organizados em grupos informais – com a DAP física –, ou
por meio de suas organizações formais (associações e cooperativas) – com a DAP
jurídica.
De acordo com a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui
área de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar
vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou
empreendimento pela própria família. Também são considerados agricultores
familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas,
quilombolas e assentados da reforma agrária.
O agricultor familiar é reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
por meio da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Este documento é o instrumento
de identificação do agricultor familiar, utilizado para o acesso às políticas públicas.
A DAP pode ser de pessoa física, destinada a identificar o produtor individual
e sua família, ou jurídica. A DAP jurídica é o instrumento que identifica as formas
associativas dos agricultores familiares, organizados em pessoas jurídicas devidamente
formalizadas. A DAP jurídica contém a relação completa de cada associado da
cooperativa ou associação a ela vinculados, com seus respectivos números de DAP
física.
A consulta às DAPs jurídicas e a emissão dos extratos podem ser feitas, por
município ou CNPJ, no endereço eletrônico do MDA: www.mda.gov.br.
Os agricultores familiares podem participar como fornecedores da alimentação
escolar nas seguintes condições:
•
Grupos formais: detentores de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP jurídica)
– cooperativas e associações de agricultores familiares devidamente formalizadas.
•
Grupos informais: grupos de agricultores familiares detentores de Declaração
de Aptidão ao Pronaf (DAP física), que se articulam para apresentar o projeto de
venda.
•
Fornecedores individuais: agricultores familiares detentores de Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP física).
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PASSO A PASSO
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1º PASSO - ORÇAMENTO
Levantamento dos recursos orçamentários disponíveis
Responsável: Entidade Executora
De início, é preciso identificar o valor do repasse realizado pelo governo federal
com base no censo escolar do ano anterior, e definir o percentual de compra da agricultura
familiar a ser efetuado – que deve ser de, no mínimo, 30% do valor repassado pelo FNDE
no âmbito do Pnae.
O percentual mínimo deverá ser observado nas aquisições efetuadas por todas as
Entidades Executoras, e sua obrigatoriedade poderá ser dispensada pelo FNDE apenas
quando presente uma das seguintes circunstâncias, desde que devidamente comprovadas
pela Entidade Executora na prestação de contas:
I – a impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;
II – a inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios,
desde que respeitada a sazonalidade dos produtos; e
III – as condições higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, que estejam em
desacordo com o disposto no art. 33 da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013.
A Entidade Executora deverá conhecer o valor a ser repassado pelo FNDE antes
do início do período letivo, definir o percentual a ser utilizado nas compras da agricultura
familiar (considerando o mínimo obrigatório de 30%), utilizar essas informações para
o planejamento do cardápio e informar esses valores ao CAE e às organizações da
agricultura familiar.
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2º PASSO - ARTICULAÇÃO
ENTRE OS ATORES SOCIAIS
Mapeamento dos produtos da agricultura familiar
Responsável: Entidade Executora (com parceiros)
A articulação entre os atores sociais envolvidos no processo de aquisição de
produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar é fundamental para a boa
execução do programa.
Para identificar a diversidade e a quantidade dos gêneros alimentícios ofertados
pela agricultura familiar que poderão ser utilizados no cardápio da alimentação escolar, é
de grande importância que haja um diálogo e um trabalho conjunto entre as Secretarias
de Educação e de Agricultura (ou equivalente) da entidade executora, e destas com as
representações da agricultura familiar e de segmentos que possam trabalhar com a
interlocução entre ambas, como as entidades locais de assistência técnica e extensão
rural (ATER). A partir dessa articulação, será possível realizar o mapeamento dos produtos
da agricultura familiar local.
O mapeamento deve conter, no mínimo, a discriminação dos produtos locais,
quantidade de produção e época de colheita (calendário agrícola).
A participação do nutricionista é de fundamental importância nesse processo,
pois é este o profissional que irá compor o cardápio escolar, levando em consideração
o mapeamento dos produtos da agricultura familiar local. O nutricionista poderá ainda
contar com o apoio das entidades representativas da agricultura familiar, para conhecer os
agricultores locais e seus níveis de organização, capacidade logística, de beneficiamento
da produção, entre outros, de forma a identificar e estimular o potencial para diversificar a
sua produção e atender à demanda da alimentação escolar.
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3º PASSO - ELABORAÇÃO DO
CARDÁPIO
Responsável: Nutricionista (responsável técnico)
De posse do mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, o nutricionista
responsável técnico elabora os cardápios da alimentação escolar, incluindo alimentos
regionais, com respeito às referências nutricionais e aos hábitos alimentares locais, e
conforme a safra.
O nutricionista tem um papel fundamental em planejar um cardápio nutritivo, com
produtos de qualidade para a alimentação escolar. Com a compra da agricultura familiar,
tem condições de adquirir produtos frescos, saudáveis, respeitando a cultura e a vocação
agrícola local. Por isso, é muito importante que o planejamento seja feito com base no
mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, considerando a sua sazonalidade
e a quantidade produzida na região.
O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
De acordo com a Resolução nº 59, de 10 de julho de 2013, do Comitê Gestor do
Programa de Aquisição de Alimentos, a modalidade Compra com Doação Simultânea do
PAA poderá fornecer alimentos, por meio de doação, para a rede pública e filantrópica de
ensino. Nesse caso, os projetos ou propostas de participação deverão ser aprovados pelo
responsável técnico do Programa de Alimentação Escolar no município ou estado.
A aquisição por meio do PAA tem como objetivo conciliar a demanda das entidades
recebedoras de alimentos e as características do público por elas atendido com a oferta
de produtos dos beneficiários fornecedores do PAA. Assim, os alimentos do PAA poderão
compor o cardápio da alimentação escolar, conforme planejamento do nutricionista técnico
responsável e em acordo com as diretrizes do Pnae. Registre-se, porém, que os alimentos
provenientes do PAA não estão incluídos no limite mínimo de 30% da agricultura familiar,
que se refere apenas às compras realizadas com os recursos do Pnae.
OS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O fortalecimento da agricultura familiar corresponde a um dos principais
componentes de um padrão de desenvolvimento com inclusão social, que combine os
objetivos estratégicos da segurança alimentar e nutricional e o uso sustentável dos recursos
naturais com a preservação do patrimônio natural, nele incluídas a biodiversidade e a
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própria paisagem, promovendo assim as múltiplas funções do espaço rural.
Entre os modelos agroalimentares alternativos destacam-se a agricultura orgânica,
a agroecologia e o extrativismo, que incluem a sustentabilidade em suas dimensões social,
econômica, ambiental, política, cultural e ética. O extrativismo viabiliza a diversificação
produtiva, especialmente junto a povos e comunidades tradicionais, tais como caboclos,
pescadores artesanais, ribeirinhos, geraizeiros, catingueiros e caiçaras, entre outros, e
também aos povos indígenas e comunidades quilombolas. Este contexto pode ser traduzido
no termo Sociobiodiversidade, conceito que expressa a inter-relação entre a diversidade
biológica e a diversidade de sistemas socioculturais.
Produtos da Sociobiodiversidade: bens e serviços (produtos finais, matérias primas
ou benefícios) gerados a partir de recursos da biodiversidade nativa, voltados à formação
de cadeias produtivas de interesse dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais
e de agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas
e saberes, e assegurem os direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria
de sua qualidade de vida e do ambiente em que vivem. A biodiversidade dos biomas e
ecossistemas tropicais apresenta uma grande importância para essas populações que
neles habitam, gerando emprego e renda, e um enorme potencial econômico e de proteção
ambiental.
Dentre os produtos aproveitáveis, está uma grande variedade de frutas, castanhas,
sementes oleaginosas, resinas, gomas, plantas medicinais etc. Como exemplos de
espécies nativas de uso alimentício da sociobiodiversidade, temos: guabiroba, araticum,
butiá, pinhão, pitanga, jaboticaba, cagaita, jatobá, mangaba, pequi, babaçu, cajá, jenipapo,
caju, umbu, murici, araticum, baru, buriti, açaí, castanha do Brasil, dentre muitas outras.
A alimentação escolar pode agregar os produtos da sociobiodiversidade,
valorizando a produção regional, resgatando hábitos e culturas alimentares, fortalecendo
as comunidades tradicionais, e diversificando a alimentação nas escolas, na perspectiva
da Segurança Alimentar e Nutricional.

PNAE - FNDE

Pág 14

4º PASSO - PESQUISA DE
PREÇO
Responsável: Entidade Executora (e parceiros)
Definição prévia de preços e publicação no edital da Chamada Pública
OBS.: Os preços de aquisição definidos pelas EEx deverão constar na Chamada Pública
e serão os preços pagos ao agricultor familiar ou suas organizações pela venda do gênero
alimentício.
Os preços dos produtos a serem adquiridos da agricultura familiar deverão ser
previamente estabelecidos pela Entidade Executora e publicados no edital da Chamada
Pública.
A Chamada Pública é o procedimento administrativo voltado à seleção de proposta
específica para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e/
ou empreendedores familiares rurais ou suas organizações. É um instrumento firmado no
âmbito das estratégias de compras públicas sustentáveis, que assegura o cumprimento dos
princípios constitucionais da administração pública, ao passo que permite a veiculação de
diretrizes governamentais importantes, relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ao
apoio à inclusão social e produtiva local e à promoção da segurança alimentar e nutricional.
Assim, apresenta maior possibilidade de atender às especificidades necessárias à
aquisição da agricultura familiar, desde que respeitadas as normas do programa.
Os preços dos produtos contratados no âmbito da Chamada Pública devem
obrigatoriamente refletir os preços de mercado, sendo previamente definidos por pesquisa
realizada pela Entidade Executora. Dessa forma, aquisições de gêneros alimentícios da
agricultura familiar por meio de Chamada Pública permanecem em estreita conciliação
com os princípios jurídicos que regem as aquisições feitas pela Administração Pública.
Projetos de venda com preços diferentes dos preços da Chamada Pública
Os preços apresentados na Chamada Pública são previamente definidos
pela Entidade Executora, e são esses os preços que serão praticados no âmbito dos
contratos de aquisição de produtos da agricultura familiar. Ou seja, o preço não é critério
de classificação. Nesse sentido, os projetos de venda devem conter os mesmos preços
apresentados na Chamada Pública.
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A Resolução FNDE nº 26/2013 prevê, em seu art. 27, que na ausência ou
desconformidade de qualquer dos documentos exigidos para a habilitação das propostas,
fica facultada à Entidade Executora a abertura de prazo para a regularização da
documentação. Nesse sentido, caso sejam apresentados projetos de venda com preços
diferentes dos preços da Chamada Pública, a Entidade Executora poderá solicitar a
adequação dos projetos, com a inclusão dos preços previstos no edital.
Composição dos preços
Na composição dos preços, deverão ser considerados todos os insumos necessários,
tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários
para o fornecimento do produto. Nos casos em que o edital faça a previsão da entrega dos
gêneros em cada escola, os custos da entrega ponto a ponto deverão ser considerados
no levantamento de preços para aquisição da agricultura familiar e esses custos deverão
compor o preço final do produto. Caso a Entidade Executora se responsabilize pelo
transporte e distribuição dos produtos para as escolas, serão considerados como insumo,
em relação ao frete, apenas os custos para a entrega nos locais centrais de distribuição. Tais
critérios e condições de fornecimento devem estar expressamente definidos na Chamada
Pública. Ou seja: o preço final do produto deve incorporar as condições necessárias à
aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar. E tais condições deverão
estar detalhadas no âmbito da Chamada Pública, tal qual do contrato a ser assinado, com
o objetivo de conferir eficiência e transparência à contratação.
Pesquisa de preços
Para a definição dos preços, deverá ser realizada ampla pesquisa de preços, que
consiste em etapa fundamental para o bom e regular desenvolvimento do programa. Por
isso, a Entidade Executora poderá contar com parceiros que contribuam para a construção
da metodologia a ser utilizada na aferição dos preços de mercado. O CAE poderá ser
um desses parceiros, bem como entidades de assistência técnica e extensão rural,
universidades, organizações da agricultura familiar, secretarias de agricultura e outros.
O preço de aquisição de cada produto será o preço médio pesquisado por, no
mínimo, três mercados em âmbito local, acrescido dos insumos exigidos no edital de
chamada pública, tais como despesas com frete, embalagem, encargos e quaisquer outros
necessários para o fornecimento do produto. A pesquisa de preços deverá dar preferência
à feira do produtor da agricultura familiar, quando houver.
OBS.: Quando não houver mercado local para produtos específicos, a pesquisa de preços
deverá ser realizada em âmbito territorial, estadual ou nacional, nessa ordem. Esclarecemos
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que, por mercado de âmbito local, entende-se a comercialização realizada no próprio
município onde se localizam as escolas. Por mercado territorial, estadual e nacional,
entende-se, respectivamente, a comercialização realizada no âmbito dos municípios que
compõem o território rural (nos casos em que os munípios componham algum território
rural, tal como definido pelo MDA), no âmbito do estado e do país.
Preços de produtos orgânicos e/ou agroecológicos
Para as chamadas públicas que contemplem a compra de produtos orgânicos ou
agroecológicos, a Entidade Executora poderá realizar pesquisa de preços específica para
os alimentos orgânicos ou agroecológicos a serem adquiridos, se assim especificados.
Caso a chamada pública não seja específica para produtos orgânicos ou
agroecológicos, e/ou não seja realizada uma pesquisa específica para os produtos
orgânicos e agroecológicos, o gestor tem a possibilidade, considerando-se a pesquisa de
preços dos produtos convencionais, de acrescer os preços de tais alimentos em até 30%
dos preços estabelecidos para os produtos convencionais.
CERTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E AGROECOLÓGICOS
Conforme o Art. 1º da Lei 10.831/2003, “considera-se sistema orgânico de produção
agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização
do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade
cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e
ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de
energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos
e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de
organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do
processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização,
e a proteção do meio ambiente”.
De acordo com o parágrafo 2º do artigo anterior, “vários métodos de produção
sustentáveis são inseridos nesse conceito. O conceito de sistema orgânico de produção
agropecuária e industrial abrange os denominados: ecológico, biodinâmico, natural,
regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura e outros que atendam os princípios
estabelecidos por esta Lei”.
Atualmente o Governo Federal reconhece três formas possíveis de certificação de
produtos orgânicos. São elas: Sistemas Participativos de Garantia – SPG; Certificação
por Auditoria; e Organização de Controle Social - OCS. Para mais informações, pode-se
acessar o material “Orgânicos na Alimentação Escolar – a agricultura familiar alimentando
o saber”, disponível no link: www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/
portal.mda_.gov_.br__0.pdf do MDA. Cabe ainda ressaltar que a comercialização para o
Pnae é considerada venda para o consumidor final e, portanto, a modalidade OCS pode
ser considerada.

PNAE - FNDE

Pág 17

PNAE - FNDE

Pág 18

5º PASSO - CHAMADA PÚBLICA
Responsável: Entidade Executora
A aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar pode
ser realizada dispensando-se o processo licitatório, nos termos do art. 14 da Lei nº
11.947/2009, desde que:
•
os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local (conforme a
pesquisa de preços realizada);
•
sejam observados os princípios inscritos no artigo 37 da Constituição Federal:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
•
os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas
normas que regulamentam a matéria.
Com a dispensa do processo licitatório, a aquisição poderá ser feita mediante prévia
Chamada Pública, conforme o § 1º do art. 20 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
Em relação ao pregão e a outras formas de licitação, a chamada pública apresenta
maior possibilidade de atender às especificidades necessárias à aquisição da
agricultura familiar. Entende-se que a Chamada Pública é a ferramenta mais
adequada porque contribui para o cumprimento das diretrizes do Pnae, no que se refere
à priorização de produtos produzidos em âmbito local de forma a fortalecer os hábitos
alimentares, a cultura local e a agricultura familiar, aspectos fundamentais na garantia da
segurança alimentar e nutricional.
Ainda, as Entidades Executoras podem realizar mais de uma Chamada Pública
por ano se, por razões de conveniência e oportunidade, facilitar o processo de compra,
em respeito à sazonalidade dos produtos, bem como a problemas climáticos ou de outra
ordem. Da mesma forma, a Chamada Pública poderá ter vigência superior ao ano civil, se
assim melhor atender às necessidades do processo de aquisição da agricultura familiar.
A Chamada Pública, desta forma, é o instrumento mais adequado para atender
ao limite mínimo obrigatório de 30% de aquisição de alimentos da agricultura familiar.
E mais: o procedimento da Chamada Pública poderá ser ampliado para até a totalidade
dos recursos da alimentação escolar repassados pelo FNDE, desde que voltados para a
aquisição de produtos da agricultura familiar, e em acordo com as mesmas normas aqui
apresentadas.
A Entidade Executora (prefeitura, secretaria estadual de educação, escola ou
unidade executora) é a responsável pela Chamada Pública, por meio da qual torna pública
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a intenção de compra dos produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar.
A Chamada Pública deve conter informações suficientes para que os fornecedores
formulem corretamente os projetos de venda, como tipos de produtos, quantidades,
cronograma de entregas (diárias, semanal, período de fornecimento etc.) e locais de
entrega. Lembrando: Os preços de aquisição também deverão ser determinados na
Chamada Pública.
A autorização de dispensa do procedimento licitatório está previsto somente para
os recursos repassados pelo FNDE, no âmbito do Pnae. Ressalte-se, todavia, que o
procedimento da Chamada Pública poderá ser ampliado para até a totalidade desses
recursos repassados pelo FNDE, no âmbito do Pnae, desde que voltados para a aquisição
de produtos da agricultura familiar e em acordo com as normas aqui apresentadas.
A realização da Chamada Pública contempla os princípios da Constituição Federal
de legalidade, legitimidade e economicidade, tanto no que se refere ao arcabouço jurídico
que o sustenta, quanto na economicidade de recursos naturais e nos caracteres econômicos
e sociais que o norteiam. Em relação ao princípio da economicidade, é necessário que se
esclareça que a relação custo-benefício no setor público refere-se não apenas à relação
custo-benefício em termos monetários, mas também à relação custo-benefício social das
políticas públicas. Portanto, na aplicação da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE
nº 26/2013, há o atendimento tanto do parágrafo 37 quanto do parágrafo 70 da Constituição
Federal.
Divulgação da Chamada Pública
No caso específico da aquisição da agricultura familiar, deve ser dada ampla
publicidade à Chamada Pública. As Entidades Executoras precisam publicar os editais
de Chamada Pública para alimentação escolar em jornal de circulação local, na forma de
mural em local público de ampla circulação.
Deverá ainda divulgar em seu endereço na internet, caso haja, e divulgar para
organizações locais da agricultura familiar (como sindicatos rurais, cooperativas,
associações, movimentos sociais e demais entidades da agricultura familiar) e para
entidades de assistência técnica e extensão rural do município ou do estado.
A publicação poderá ser feita também em outros locais com potencial de divulgação
das Chamadas, como rádios comunitárias locais e jornais de circulação regional, estadual
ou nacional.
OBS.: Os editais deverão permanecer abertos para recebimento dos projetos de venda
por um período mínimo de 20 dias.

PNAE - FNDE

Pág 20

PNAE - FNDE

Pág 21

6º PASSO - ELABORAÇÃO DO
PROJETO DE VENDA
Responsáveis: Agricultores familiares, ou suas associações ou cooperativas
O projeto de venda é o documento que formaliza o interesse dos agricultores
familiares em vender sua produção para a alimentação escolar.
A responsabilidade pela elaboração e entrega dos projetos de venda é dos
agricultores familiares ou suas organizações. É necessário que os agricultores familiares
se atentem à Chamada Pública na elaboração de seus projetos de venda. O projeto deverá
apresentar sua proposta de fornecimento de gêneros alimentícios (variedade, quantidade,
cronograma de entrega), de acordo com o publicado na Chamada Pública, e conforme a
possibilidade de atendimento de cada fornecedor.
Assinam o projeto de venda, em acordo com a habilitação pretendida:
•
os representantes do grupo formal (agricultores familiares organizados em grupos
formais da agricultura familiar como associações e cooperativas, detentoras de DAP
jurídica. Nesse caso, os contratos serão firmados com a entidade);
•
os agricultores fornecedores do grupo informal (agricultores familiares organizados
em grupos informais, que não detém DAP jurídica. Nesse caso, serão formalizados
contratos individuais) ou;
•
o fornecedor individual (agricultores familiares que apresentam projetos individuais,
com base apenas na produção própria. Também nesse caso os contratos serão formalizados
com o fornecedor individual).
Nos casos de grupos informais, o projeto deverá incluir a relação de todos os
agricultores participantes, com nome completo, CPF e DAP física (modelo de projeto em
anexo).
Ainda, na elaboração do projeto de venda, todo agricultor participante (individual
e de grupo informal) deverá preencher uma declaração de que os produtos a serem
entregues, relacionados à sua DAP física, são de produção própria. Para os grupos
formais a declaração citada deve ser feita pela organização formal e assinada pelo seu
representante legal (modelo de declaração em anexo).
OBS.: Nos estados, Distrito Federal, municípios e escolas federais onde o valor total de
repasse do FNDE para execução do Pnae seja superior a R$ 700.000,00 (setecentos
mil reais por ano), a Entidade Executora poderá optar por aceitar propostas apenas de
organizações com DAP jurídica, desde que previsto na Chamada Pública.
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7º PASSO - RECEBIMENTO E SELEÇÃO
DOS PROJETOS DE VENDA
Responsável: Entidade Executora
Habilitação dos projetos de venda
A entrega do projeto de venda deve ser acompanhada da seguinte documentação
de habilitação dos fornecedores:
•
Grupos formais:
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP jurídica) para associações e
cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;
- Projeto de venda assinado pelo seu representante legal;
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
- Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento
do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
•
Grupos informais:
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP física) de cada agricultor familiar
participante, emitido nos últimos 60 dias;
- Projeto de venda com assinatura de todos os agricultores participantes;
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda;
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
OBS.: Os agricultores familiares fornecedores individuais ou organizados em grupos
informais e detentores de DAP física poderão contar com uma Entidade Articuladora
(conforme definição do MDA) que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do Projeto
de Venda.
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•
Fornecedor individual (detentor de DAP física e não organizado em grupo):
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP física) do agricultor familiar participante,
emitido nos últimos 60 dias;
- Projeto de venda com a assinatura do agricultor participante;
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda;
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, fica facultada à
Entidade Executora a abertura de prazo para a regularização da documentação.
A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão
pública e registrada em ata, ao término do prazo de apresentação dos projetos.
Seleção dos projetos de venda
Após a habilitação, a Entidade Executora deverá fazer a seleção dos projetos de
venda, conforme os critérios estabelecidos na Resolução FNDE nº 26/2013 (e atualizados
pela Resolução FNDE nº 04/2015), abaixo relacionados.
Critérios de seleção
Após o recebimento dos projetos de venda, a entidade executora deverá, inicialmente,
dividir os projetos nos seguintes grupos:
Grupo 1 – projetos locais;
Grupo 2 – projetos do território rural;
Grupo 3 – projetos do estado;
Grupo 4 – projetos do país.
Por projetos locais entendem-se aqueles oriundos de agricultores familiares ou
de suas organizações com sede no próprio município onde se localizam as escolas. As
compras de gêneros alimentícios devem ser feitas, sempre que possível, no mesmo
município em que se localizam as escolas.
OBS.: No caso de Chamadas Públicas realizadas pelas secretarias de educação dos
estados, com abrangência maior que a municipal, poderão ser considerados como locais
todos os projetos advindos dos municípios em que se localizem as escolas beneficiárias
da respectiva chamada. Recomenda-se, no entanto, que os editais não extrapolem os
contornos territoriais regionais compatíveis com a realização de uma mesma aquisição da
agricultura familiar, de forma a não inviabilizar a logística de distribuição dos alimentos e
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não concentrar os recursos em apenas alguns municípios. Ou seja: os estados poderão
estabelecer editais com abrangência regional, voltados a um grupo menor de municípios
e com atenção à produção e cultura locais.
Assim, após a separação dos projetos de venda, a Entidade Executora deverá
analisar, neste primeiro momento, APENAS os projetos do Grupo 1 (projetos locais), e
observar a seguinte ORDEM DE PRIORIDADE, para seleção dos projetos:
1)
Assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes
Voltado para a promoção do desenvolvimento sustentável local e da inclusão social e
produtiva rural, o Pnae prioriza a seleção de projetos de venda oriundos de assentamentos
da reforma agrária, comunidades indígenas e comunidades quilombolas.
Para efeitos do normativo do Pnae serão considerados grupos formais e grupos
informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas
aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% + 1 dos associados/cooperados
das organizações produtivas, no caso de grupo formal, e 50% + 1 dos fornecedores
agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s).
No caso de empate entre estes, terão prioridade organizações produtivas com
maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu
quadro de associados/cooperados. Para empate entre grupos informais, terão prioridade
os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária,
quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
2)
Fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003
Os alimentos orgânicos e agroecológicos estão diretamente relacionados à
alimentação segura e saudável, bem como ao desenvolvimento regional sustentável e ao
cuidado com o meio ambiente e com as relações de trabalho. Por isso o Pnae prioriza,
como segundo critério na seleção de projetos da agricultura familiar, a aquisição desses
produtos para a alimentação escolar. Neste caso, serão observadas as condições de
certificação e garantia da agricultura orgânica e agroecológica, conforme apresentado
anteriormente neste manual.
3)
Grupos formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de
Aptidão ao Pronaf – DAP jurídica) sobre os grupos informais (agricultores familiares,
detentores de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP física, organizados em
grupos) e estes sobre os fornecedores individuais
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Os agricultores familiares podem participar da seleção na condição de fornecedores
individuais, ou organizados em grupos informais ou formais (associações e cooperativas
com DAP jurídica). No entanto, os grupos formais têm prioridade sobre os demais, e os
grupos informais sobre os fornecedores individuais.
O acesso e a construção de mercados diferenciados de comercialização dos
produtos da agricultura familiar podem ser potencializados na medida em que os agricultores
estiverem organizados. Por meio de associações e cooperações, os agricultores criam
melhores oportunidades de trabalho e fortalecem a comunidade de forma solidária,
organizando a produção e facilitando o acesso aos mercados consumidores, com inclusão
social e desenvolvimento local. Por isso, o Pnae incentiva a organização, priorizando os
agricultores familiares organizados em associações e cooperativas.
OBS.: Havendo empate neste critério por grupos formais, serão selecionadas as
organizações com maior porcentagem de agricultores familiares no seu quadro de sócios,
conforme extrato da DAP jurídica, que contém a composição do seu quadro de sócios.
DEMAIS GRUPOS (Grupo 2 – projetos do território rural; Grupo 3 – projetos do estado;
Grupo 4 – projetos do país):
APENAS quando as entidades executoras não obtiverem as quantidades necessárias de
produtos oriundos de agricultores familiares locais, estas deverão ser complementadas
com propostas de produtores do território rural, do estado e do país, nesta ordem de
prioridade.
OBS.: Os territórios rurais se caracterizam por um conjunto de municípios unidos pelo
mesmo perfil econômico e ambiental, com identidade e coesão social e cultural, e são
definidos pelo MDA. A lista completa dos Territórios Rurais e dos municípios que os
compõem está disponível no site do MDA: www.mda.gov.br. Os municípios que integram
Territórios Rurais, caso não logrem adquirir a totalidade dos produtos da agricultura
familiar no próprio município, deverão priorizar projetos oriundos de outros municípios que
compõem o Território Rural do qual fazem parte. Os demais municípios, ou seja, aqueles
que não integram um Território Rural, não utilizarão esse critério de priorização. Assim,
se tiverem a necessidade de complementar a compra com produtos de outros municípios,
a prioridade abarcará as propostas provenientes de qualquer outro município do Estado.
Ou seja: nesses casos (em que as entidades executoras não obtenham as quantidades
necessárias de produtos oriundos do Grupo 1, de agricultores familiares locais), serão
analisados os projetos do Grupo 2, do Grupo 3 e do Grupo 4, nesta ordem. Na análise
de cada grupo de projetos de venda, serão aplicados os mesmos critérios de priorização
acima citados.
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- Caso o fornecedor vencedor de determinado(s) produto(s) não possua capacidade de
fornecimento de toda a quantidade solicitada, a Entidade Executora poderá adquirir o(s)
mesmo(s) produto(s) de mais de um fornecedor, respeitando a ordem de classificação dos
proponentes.
- Em caso de empate após a classificação dos proponentes, será realizado sorteio ou,
havendo concordância entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos
produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
ATENÇÃO PARA O LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DO AGRICULTOR FAMILIAR
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE É DE R$ 20 MIL POR DAP/ANO/ENTIDADE
EXECUTORA!
CONTROLE DO LIMITE DA DAP
- Cabe à entidade executora verificar em seus registros o limite a ser pago a cada agricultor,
dentro de sua jurisdição, quando a participação deste se dê via grupo informal ou de forma
individual. Assim, os contratos individuais firmados no âmbito de cada entidade executora
não poderão superar o valor de R$ 20.000,00 por DAP no mesmo ano civil.
- Atenção: são entidades executoras APENAS as Secretarias Estaduais de Educação, as
Prefeituras e as Escolas Federais.
- Para comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = número de agricultores familiares inscritos na DAP
jurídica X R$ 20.000,00/ano/EEX.
Neste caso, de celebração de contratos com grupos formais, caberá à Entidade Executora
controlar o limite máximo a ser adquirido de cada cooperativa, e caberá à cooperativa
controlar o limite individual de venda de cada agricultor associado.
- O limite refere-se à DAP principal. Os extratos de DAP solicitados apresentam a informação
precisa sobre o número da DAP principal, e é apenas este que deve ser considerado. Em
caso de DAPs acessórias (como a DAP mulher e DAP jovem), portanto, será considerado,
da mesma forma, apenas o número da DAP principal a que está vinculada.
- Registre-se que o limite por agricultor relativo ao PNAE não considera as vendas para
outros programas de compras governamentais, como o PAA. Aliás, mesmo dentre as
diferentes modalidades do PAA, podem ser acumulados os limites das modalidades Doação
Simultânea, PAA Leite, Compra Institucional e Compra Direta (ou, alternativamente a esta
última, Formação de Estoque). Assim, os entes públicos poderão estimular a agricultura
familiar por meio do uso de compras institucionais de variadas fontes, em acordo com a
sua demanda e realidade local.
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8º PASSO - AMOSTRA PARA CONTROLE
DE QUALIDADE
Responsável: Entidade Executora
A Entidade Executora poderá prever na Chamada Pública a apresentação de
amostras dos produtos a serem adquiridos, para que sejam previamente submetidos ao
controle de qualidade, observando-se a legislação pertinente. As amostras dos alimentos
deverão ser apresentadas pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar (e assim
sucessivamente até a classificação necessária à contratação), e servirão para a avaliação
e seleção do produto a ser adquirido, imediatamente após a fase de seleção do processo de
venda. Em acordo com a sazonalidade, a Entidade Executora poderá prever cronogramas
de entrega dos produtos para o controle de qualidade, submetendo os contratos a tal
condicionalidade.
A avaliação dos produtos a serem comercializados se dará a partir de três critérios:
a) Se atendem às especificações da Chamada Pública;
b) Se possuem certificação sanitária, quando houver essa exigência;
c) Se atendem ao teste de amostra, em que seja possível qualificar as suas características
sensoriais.
Este passo é especialmente relevante para produtos que necessitam de concessão
sanitária. Afinal, os produtos da agricultura familiar devem atender à legislação sanitária.
Os produtos alimentícios a serem adquiridos para a alimentação escolar devem
atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecida por um dos serviços de
sanidade abaixo:
•
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa/Ministério da Saúde) ou Anvisas
locais ou estaduais;
•
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa/ Mapa) ou serviços
de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).
É importante esclarecer que os produtos “in natura”, sem nenhum tipo de
processamento e de origem vegetal, não necessitam de avaliação sanitária. Já os produtos
de origem vegetal que passaram por algum tipo de processamento devem ser analisados
pelo Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e suas
instâncias em âmbito estadual, regional e municipal.
Todos os produtos de origem animal, inclusive ovos e mel, necessitam da
avaliação sanitária. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem a
responsabilidade de avaliar sanitariamente esses produtos. Eles podem ser inspecionados
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por uma das seguintes instâncias: Serviço de Inspeção Municipal – SIM (permite a
comercialização em âmbito municipal); Serviço de Inspeção Estadual – SIE (permite a
comercialização em âmbito estadual); e Serviço de Inspeção Federal – SIF (permite a
comercialização em todo território nacional).
Além dessas certificações, existe o Sistema Único de Atenção à Sanidade
Agropecuária (SUASA), iniciativa de âmbito federal que visa unificar as formas de
certificação sanitária para produtos de origem animal – em fase de implementação.
Para mais informações sobre os serviços de vigilância sanitária, acesse:
- a Resolução-RDC n° 49, de 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre a regularização
para o exercício de atividade de interesse sanitário do microempreendedor individual, do
empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico solidário.
- a Resolução-RDC nº 278, de 22 de setembro de 2005, que estabelece as categorias de
Alimentos e Embalagens Dispensados e com Obrigatoriedade de Registro.
- a Cartilha Sobre Inspeção Sanitária de Estabelecimentos que Processam Alimentos,
sobre os serviços de inspeção sanitária de responsabilidade do MAPA (disponível em:
www.univar.edu.br/downloads/inspecao_sanitaria_de_estabelecimentos_de_alimentos.
pdf).
- o Manual de Orientações sobre Constituição de Serviço de Inspeção Municipal (Sim)
(disponível em https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/MANUAL%20
-%20SIM%20-%20Servico%20de%20Inspecao%20Municipal.pdf).
Em relação à análise sensorial dos produtos a serem fornecidos, a EEx deve formar
uma equipe que será capacitada pelo nutricionista para realizar o teste de amostra. Como
sugestão, pode-se utilizar a modalidade de teste de amostra, recomendada e validada
pelo FNDE, chamada de “teste de atributos” ou “teste dentro/fora”.
Informações detalhadas sobre o número de pessoas que devem integrar o teste e
de quem deve fazer parte deste grupo, além de como realizar o teste dentro/fora, estão
descritas a partir da página 12 do “Manual para aplicação dos testes de aceitabilidade no
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae”, disponível no sítio eletrônico: www.
fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-material-de-divulgacao/
alimentacao-manuais.
Vale ressaltar que, para os gêneros alimentícios distintos do hábito alimentar do
público escolar atendido pela EEx, faz-se necessária a aplicação do teste de aceitabilidade
com os estudantes através das metodologias “Resto Ingestão” ou “Escala Hedônica”. Este
teste deve ser aplicado antes da aquisição desses novos produtos. Os detalhes sobre
este tipo de teste também estão descritos no manual citado acima. No entanto, as frutas
e hortaliças, ou preparações compostas em sua maior parte por frutas e hortaliças, são
dispensadas do teste de aceitabilidade.
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9º PASSO - CONTRATO DE COMPRA
Responsável: Entidade Executora e fornecedores
Os projetos de venda selecionados resultarão na celebração de contratos com
a EEX. O contrato de compra é a formalização legal do compromisso assumido pela
Entidade Executora e pelos fornecedores para a entrega dos gêneros alimentícios da
agricultura familiar para a alimentação escolar.
A Lei de Licitações e Contratos (nº 8.666/1993) contém as regras que regulamentam
os contratos administrativos, que se aplicam também aos contratos de compra oriundos
da Chamada Pública.
Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades
das partes, em conformidade com os termos da Chamada Pública e da proposta a que se
vinculam (como, por exemplo, o cronograma de entrega dos alimentos, com datas, locais,
produtos e qualidades, e as datas de pagamento dos agricultores familiares, além das
demais cláusulas de compra e venda).
O contrato de aquisição dos gêneros alimentícios deve ser assinado pelas partes
envolvidas: pela Entidade Executora e pelo representante legal da cooperativa/ associação,
pelos agricultores familiares que compõem o grupo informal, ou pelo fornecedor individual.
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10º PASSO - ENTREGA DOS PRODUTOS,
TERMO DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
DOS AGRICULTORES
Responsáveis: Entidade Executora e fornecedores
O início da entrega dos produtos deve observar o que diz o cronograma previsto no
edital de Chamada Pública e no contrato. No ato da entrega, o TERMO DE RECEBIMENTO
deve ser assinado pelo representante da Entidade Executora e pelo grupo ou agricultor
individual fornecedor.
Termo de recebimento é o instrumento que atesta que os produtos entregues estão de
acordo com o cronograma previsto no contrato e dentro dos padrões de qualidade exigidos.
Nesse documento são descritos os tipos de produtos entregues, suas quantidades e os
seus valores. Após preenchido, deve ser assinado pelo fornecedor (ou seu representante)
e pelo representante da EEx, responsável pela verificação dos produtos entregues. O
termo de recebimento deve ser impresso em pelo menos duas vias, sendo uma delas
destinada à EEx e a outra ao representante do grupo da agricultura familiar ou fornecedor
individual.
Junto à assinatura do termo de recebimento, é obrigatória a emissão de documento
fiscal:
•
Nota do produtor rural;
•
Nota avulsa (vendida na prefeitura); ou
•
Nota fiscal (grupo formal).
OBS.: As associações são entidades sem fins econômicos e sem fins lucrativos, mas
alguns estados estão permitindo que associações da agricultura familiar possam realizar a
comercialização para as compras institucionais, e dentre elas para o Pnae. Nesse caso, em
que as associações estão autorizadas a emitir nota fiscal, e que possuem a DAP jurídica,
estão configuradas como grupo formal e o contrato pode ser celebrado diretamente entre
a Entidade Executora e a associação. Para as demais associações, que não podem emitir
nota fiscal – mas apenas representar os interesses dos seus associados na venda dos
gêneros alimentícios da agricultura familiar –, os contratos serão celebrados diretamente
com cada agricultor familiar constante no projeto de venda. Nesse caso, os pagamentos
serão feitos diretamente aos agricultores familiares, que emitirão as notas fiscais.
Importante: os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos
na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade,
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desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos
nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser atestada pelo Nutricionista
Responsável Técnico, que poderá contar com o respaldo do CAE.
Em anexo, estão os modelos propostos pelo FNDE para a pesquisa de preços,
chamada pública, projeto de venda para fornecedores individuais, grupos informais e grupos
formais, declaração de produção própria, contrato de venda e termo de recebimento.
Para mais informações sobre a aquisição de produtos da agricultura familiar para a
alimentação escolar, acesse o link do Portal do FNDE:
www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/agricultura-familiar.
Ou entre em contato com a Divisão de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do
Programa Nacional de Alimentação Escolar/ FNDE, pelo e-mail didaf@fnde.gov.br.
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
www.fnde.gov.br - 0800 616161
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ANEXOS
Os modelos de anexos podem ser baixados na forma editável em:
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-material-dedivulgacao/alimentacao-manuais

ANEXO

Modelo Proposto de Chamada Pública

MODELO
Logomarca da Entidade Executora

PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Chamada Pública n.º xx/xxxx, para aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º
do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º xx/xxxx.

A Prefeitura Municipal xxxxxxxx, pessoa jurídica de direito público, com
sede à xxxxxx, n°, inscrita no CNPJ sob n."xxxxxx, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal, o Senhor xxxxxxxxxx, no uso de suas prerrogativas legais e
considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE n°
xx/xxxx, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/Pnae, durante o período de xxxxxxxx. Os interessados (Grupos Formais,
Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para
habilitação e Projeto de Venda no período de xxxxxx, às xxx horas, na sede da
xxxxxxxxx, localizada á xxxxxx.

1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, conforme especificações dos
gêneros alimentícios abaixo:

*Preço de Aquisição (R$)
Nº

Produto

Unidade

Quantidade

Unitário

Valor Total

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. ( Resolução
FNDE xx/xxxx, Art.29, §3º).

2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do xxxxxxxxxxx

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola
na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo
com o Art. 27 da Resolução FNDE nº xx/xxxx.

3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não
organizado em grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
dias;

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor
participante;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;
e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda.

3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos
60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os
agricultores participantes;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;
e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60
dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no
órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos associados/cooperados; VII – a declaração do seu representante legal de
responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda de seus
cooperados/associados.
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o
caso; e

4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos
Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar conforme Anexo xx (modelo da Resolução FNDE n.º xx/xxxx).

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão
pública e registrada em ata XX após o término do prazo de apresentação dos projetos .
O resultado da seleção será publicado XX dias após o prazo da publicação da relação
dos proponentes e no prazo de XX dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para
assinatura do(s) contrato(s).

4.3 – O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s)
conforme critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor
quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica
da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.

4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na
abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização
de até xxxx dias, conforme análise da Comissão Julgadora.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de
projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos
do estado, e grupo de propostas do País.
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do
estado e do País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
III – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão
ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares,
detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em
grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo
de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos
dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos
itens 5.1 e 5.2.

5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.

5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem
adquiridos entre as organizações finalistas.

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos

deverão entregar as

amostras indicadas no quadro abaixo na xxxxxx, com sede à xxxxx, até o dia xxxx ,
até as xxxx horas, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais
deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de
habilitação. O resultado da análise será publicado em XX dias após o prazo da
apresentação das amostras.

Nº

Produto

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo:

Produtos

Quantidade

Local da entrega

Periodicidade

de

entrega (semanal,
quinzenal)

8. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até xxxx dias após a última entrega do mês, através de
xxxxxxx, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento
efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:
xxxxxxxxxxxxx

9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária
(federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e
vegetal.

9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural
para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil
reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os
contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte
mil reais), por DAP/Ano/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado
será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica
multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x
R$ 20.000,00.

9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação

Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução,
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se
vinculam, bem como do Capítulo III – Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.

(Município/UF), aos ________dias do mês de _________ de ___.

________________________________________

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II
Modelo Proposto de Contrato de Venda

(MODELO)

CONTRATO N.º

/20XX

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DA AGRICULTURA

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
_____________, N.º _____, inscrita no CNPJ sob n.º _________________________,
representada

neste

ato

pelo

(a)

Prefeito

(a)

Municipal,

o

(a)

Sr.

(a)

_____________________, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado
(nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av.
_____________,

n.º____,

em

(município),

inscrita

no

CNPJ

sob

n.º

________________________, (para grupo formal), CPF sob n.º_____________ (
grupos informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº _______, resolvem celebrar o presente
contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de
educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ___ semestre de 20XX, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º _____,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de
anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no
quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ _____________ (_______________________).

a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo
do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e
previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
obrigações decorrentes do presente contrato.

Periodicida
Produto

Unidade Quantidade de

de

Preço de Aquisição

Entrega
Preço Unitário
(divulgado

na

Preço Total

chamada pública)

Valor Total do Contrato

CLÁUSULA QUINTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
_____________________________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –
Pnae

CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea
“a”, e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao
dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do
artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra,
os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA NONA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses
particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada
culpa

do

CONTRATADO,

deverá

respeitar

o

equilíbrio

econômico-financeiro,

garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da
Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentação Escolar – CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela
legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º _________/20XX, pela
Resolução CD/FNDE nº _____/20XX, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009,
em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio
de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou
por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;

b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
mediante

o

cronograma

apresentado

(Cláusula

Quarta)

ou

até

______de

__________de _________.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente o Foro da Comarca de ____________________________ para dirimir
qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

____________________(município), ____de________ de ________.

_____________________________________________
CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)
______________________________________________
CONTRATADA (Grupo Formal)

______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
1. ________________________________________
2. ________________________________________

ANEXO III
Modelo Proposto de Pesquisa de Preço

PESQUISA DE PREÇO

CNPJ:

Nome:

Data:

Mercado 01

Endereço:

CNPJ:

Nome:

Data:

Mercado 02

Endereço:

CNPJ:

Nome:

Data:

Mercado 03

Médio

Preço

Aquisição*

Preço de

Produtos Convencionais (aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).

Produtos

Endereço:

*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital de chamada pública.
Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº xx/201x, para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da
agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares
Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros
necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição.
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Mercado 03
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Endereço:
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Médio

*Preço de

Aquisição

* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. A Entidade Executora que priorizar na chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá
acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
(Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º).

Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser nesses mercados. Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas
características descritas no edital de chamada pública.Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº xx/201x, para a seleção de mercado e
definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como
despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para
definir o preço de aquisição.

ANEXO IV
Modelo de Projeto de Venda
Modelo proposto para os Grupos Formais

7. CEP

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº

2. CNPJ

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

4. Município/UF

1. Nome do Proponente
3. Endereço

6. DDD/Fone

11.Conta Nº da Conta

5- Email
9.Banco

10.Agência Corrente

8- Nº DAP Jurídica

17.DDD/Fone

14.Nº de Associados com DAP Física
16.CPF

13.Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006

15. Nome do representante legal

19. Município/UF

12.Nº de Associados

18.Endereço

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade

4. Endereço

que consta na chamada pública).

* Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo

1.Produto

6. Nome do representante e e-mail

OBS:

2.CNPJ

3.Quantidade

7.CPF

4.2.Total

4.Preço de Aquisição*
4.1.Unitário

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS

2.Unidade

Assinatura do Representante do Grupo Formal

Fone/E-mail:

3.Município/UF

5.DDD/Fone

5.Cronograma

de

Entrega dos produtos

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Modelo Proposto para os Grupos Informais

5.Nº Agência

6. Nº Conta Corrente

5. CEP

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº--

2. CPF

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

4. Município/UF

GRUPO INFORMAL

3. Endereço

7. Fone

1. Nome do Proponente

6. E-mail (quando houver)

( ) Não

3.DAP

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES

2.CPF

4. Banco

8.Organizado por Entidade Articuladora 9.Nome da Entidade Articuladora (quando houver) 10. E-mail/Fone
( ) Sim

1. Nome do Agricultor (a) Familiar

1. Nome da Entidade

4. Endereço

2.CNPJ

III– IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

6. Nome do representante e e-mail

7.CPF

3.Município

5.DDD/Fone

1. Identificação do Agricultor (a) Familiar

2.Unidade

3.Unidade

4.Preço/Unidade

5.Preço de Aquisição* 6.Valor Total

/Unidade

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Produtos

6.Cronograma de Entrega dos

Total do projeto

5.Valor Total por Produto

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

4.Quantidade

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

2. Produto

3.Quantidade

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).

1.Produto

Assinatura do Representante do Grupo Informal

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Total do projeto:

Fone/E-mail:
CPF:

Assinatura

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Local e Data:

Modelo Proposto para os Fornecedores Individuais

Total

produtos

Cronograma de Entrega dos

11.Nº da Conta Corrente

8.E-mail (quando houver)

5.CEP

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº-I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Unitário

Preço de Aquisição*

2. CPF

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL

4. Município/UF

1. Nome do Proponente
3. Endereço

Quantidade

II- Relação dos Produtos

7. DDD/Fone

10.Nº da Agência

Unidade

6. Nº da DAP Física

9.Banco

Produto

* Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o

CNPJ

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

OBS mesmo que consta na chamada pública).

Nome

Endereço

Nome do Representante Legal

Assinatura do Fornecedor Individual

CPF:

CPF

Município

Fone

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

ANEXO
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO
ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS
COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)

O(A) (nome do Grupo Formal) ________________________________________,
CNPJ nº __________________, DAP jurídica nº ____________________ com sede
__________________________________________________,
neste
ato
representado(a) por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda)
______________________________________________, portador (a) da Cédula de
Identidade RG nº _____________, CPF nº ___________________, nos termos do
Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual
de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar
Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção,
considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº
26/2013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais
documentos normativos, no que couber.

Local, ____/____/_____

_____________________________________
Assinatura

ANEXO
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR
– PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______)
Eu,__________________________________representante da Cooperativa/Associação
____________________________________________________________, com CNPJ
nº__________________________________________
e
DAP
Jurídica
nº
___________________________________declaro, para fins de participação no
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios
relacionados no projeto de venda são oriundos de produção dos cooperados/associados
que possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação.
Local, ____/____/_____

_____________________________________
Assinatura

ANEXO
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR
– PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES
INDIVIDUAIS
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______)
Eu,___________________________________________________________________,
CPF
nº_______________________________
e
DAP
física
nº___________________________________, declaro, para fins de participação no
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios
relacionados no projeto de venda em meu nome são oriundos de produção própria.
Local, ____/____/_____

_____________________________________
Assinatura
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Apresentação
Prezados educadores e nutricionista
responsável técnico pelo PNAE,
O presente manual foi elaborado com o objetivo de oferecer
informações que auxiliem suas ações no desenvolvimento e
operacionalização das atividades inerentes ao PNAE
quando relacionadas ao fornecimento de alimentação escolar àqueles que tem doenças crônicas
A Resolução CFN
como diabetes, hipertensão, doença celíaca, fenº 465/2010,
nilcetonúria e intolerância à lactose.

dispõe sobre a atuação

É da competência do nutricionista zelar pela
do Nutricionista
preservação, promoção e recuperação da saúde,
no âmbito da
alimentação e nutrição no ambiente escolar. Para
Alimentação escolar.
isto, as normas que abordam a atuação do Nutricionista no âmbito do PNAE estabelecem que este
profissional seja o responsável por um conjunto
de ações técnicas, tais como: realizar o diagnóstico
e o acompanhamento do estado nutricional; planejar, elaborar,
acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, levando
em consideração as necessidades alimentares especiais daqueles
que tem alguma das doenças crônicas citadas anteriormente.
Sabe-se também da importância do educador como formador de
hábitos alimentares além do acompanhamento diário dos escolares durante suas atividades e refeições feitas na escola. Assim
propõe-se uma articulação entre nutricionista e educadores na
realização de ações de educação alimentar e nutricional para a
comunidade escolar; planejando, orientando, supervisionando e
executando as atividades em conjunto.

Para a efetividade e eficácia do PNAE é importante que todos
os sujeitos envolvidos (Entidades Executoras, comunidade escolar e o nutricionista responsável técnico) estejam integrados
e ativos como responsáveis e co-responsáveis em sua execução,
atendendo aos princípios e diretrizes de promover a alimentação escolar saudável e adequada em conformidade com a faixa
etária, o sexo, a atividade física e o estado de saúde, incluindo
as necessidades alimentares específicas. Buscando respeitar a
cultura, as tradições e os hábitos alimentares, garantindo assim
o controle social, a segurança alimentar e nutricional e o tratamento igualitário dos escolares com necessidades alimentares
especiais em função de seu estado de saúde.

Brasília, 2012
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
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Lista de abreviaturas
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ADA

American Diabetes Association (Associação Americana de
Diabetes)

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CAE Conselho de Alimentação Escolar
CECANE-SC

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar de
Santa Catarina

CFN Conselho Federal de Nutricionistas
CGPAE Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar
DC Doença Celíaca
DHAA Direito Humano a Alimentação Adequada
DM Diabetes Mellitus
DRI Dietary Reference Intakes (Recomendações Nutricionais Diárias)
FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
HAS Hipertensão Arterial Sistêmica
NTR Nutricionista Responsável Técnico
OMS Organização Mundial de Saúde
PKU Phenyketonuria (Fenilcetonúria)
PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNTN Programa Nacional de Triagem Neonatal
RDC Resolução de Diretoria Colegiada
SAFE Associação de Amigos de Fenilcetonúricos
SAN Segurança Alimentar e Nutricional
SBD Sociedade Brasileira de Diabetes
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina

1

Introdução

Desde a sua origem até os dias atuais, o PNAE
ganhou abrangência e legitimidade sob diferentes denominações. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, assegurou-se o direito
à alimentação escolar a todos os estudantes da
educação básica matriculados em escolas públicas e filantrópicas do país.
O PNAE é a política pública de maior abrangência em alimentação e nutrição no país, apresentando como diretriz o emprego da alimentação
saudável e adequada no ambiente escolar. Seu
objetivo é atender as necessidades nutricionais
dos escolares durante sua permanência em sala
de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento
escolar dos estudantes, bem como promover a
formação de hábitos alimentares saudáveis.
Ao longo de sua trajetória histórica (quase sessenta anos de existência), os paradigmas do
Programa partiram de uma visão assistencialista
com transferência de recursos para uma visão de
direito à alimentação e controle social, consolidando-se com a instituição da descentralização
da gestão e participação popular na formação dos
CAEs.

DHAA é um direito
humano básico,
reconhecido pelo
pacto Internacional
de Direitos Humanos,
Econômicos, Sociais e
Culturais, ratificado
por 153 países, inclusive o Brasil. Hoje
garantido no art. 6 da
Lei nº 11.346, de 15
de setembro de 2006.
Este direito pressupõe
uma alimentação
adequada, tanto do
ponto de vista quantitativo como qualitativo, garantindo a
Segurança Alimentar
e Nutricional (SAN)
e o direito à vida.

Desta forma, com base nos princípios do DHAA e saudável, e da
SAN, a escola, com os profissionais da educação, deve orientar

as famílias e os estudantes, no sentido de prover a construção
do conhecimento quanto às situações especiais, como: doença
celíaca, fenilcetonúria, diabetes, hipertensão e intolerância a
lactose; para promoção e recuperação da saúde.
Assim, os conhecimentos apresentados neste manual têm como
objetivo subsidiar os nutricionistas e profissionais da educação
com conhecimentos inerentes as situações especiais destacadas,
e assim promover a inclusão de todos quanto à alimentação no
ambiente escolar de forma efetiva e eficaz do PNAE.
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2

O que é doença
celíaca (DC)?

A DC é uma doença que causa inflamações nas
camadas da parede do intestino delgado, provocando má absorção dos nutrientes. É causada pela
intolerância permanente ao glúten em pessoas
que já possuam uma tendência genética.

2.1. Quais os principais sintomas
da doença celíaca?
A doença celíaca pode aparecer de quatro maneiras diferentes: clássica ou típica, não clássica
ou atípica, assintomática ou silenciosa e ainda na
forma latente.
Clássica ou típica: os sintomas aparecem
normalmente no intestino da criança,
entre os 6 e 24 meses de idade ou
quando se inicia a introdução de
alimentos com glúten no seu dia a
dia. As crianças apresentam diarréia
crônica, gases, redução da atividade
dos músculos, irritabilidade, vômitos, falta de apetite, sendo que nos
casos com grave má-absorção no
intestino ocorre a desnutrição,
podendo acarretar em diminuição do crescimento.

O Glúten é um
conjunto de proteínas presentes em
alguns cereais como
o trigo, centeio,
cevada, malte e
aveia, os quais são
amplamente utilizados na fabricação de
diversos alimentos.

Não clássica ou atípica: acomete crianças geralmente entre
5 e 7 anos, caracterizando-se por apresentar poucos sintomas,
sendo que as manifestações digestivas estão ausentes ou são
menos freqüentes que na forma clássica. Os indivíduos podem
apresentar manifestações isoladas como, por exemplo, baixa
estatura, anemia por deficiência de ferro, de folato ou vitamina
B12, osteoporose, diminuição na formação do esmalte dentário,
dores nas articulações ou artrites, constipação intestinal resistente ao tratamento, dermatite herpetiforme. Quando acomete
adolescentes e/ou adultos pode haver atraso do desenvolvimento hormonal, irregularidade do ciclo menstrual, esterilidade,
abortos de repetição, entre outros sintomas.
Assintomática ou silenciosa: apresenta alterações nas paredes
do intestino delgado características da DC, associada à ausência
de sintomas.
Latente: Nestes casos o indivíduo apresenta exames laboratoriais positivos, porém a biópsia intestinal é normal, ou seja, sem
manifestações da doença. No entanto, estes indivíduos podem
desenvolver a doença, por serem geneticamente predispostos à
mesma.
Em caso de presença de alguns desses sintomas,
deve-se orientar o escolar e seus familiares a procurar
um médico para que o diagnóstico seja feito com
eficiência e o tratamento orientado corretamente.

2.2. Como tratar a doença celíaca (DC)?
O tratamento da doença celíaca é essencialmente através de
controle da dieta, consistindo na retirada total do glúten da
alimentação durante toda a vida, tanto para os indivíduos
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sintomáticos, quanto para os assintomáticos. A retirada do glúten leva progressivamente à diminuição dos sintomas e restauração das células da parede intestinal.
Em substituição ao glúten presente no trigo, centeio, aveia,
cevada e malte é possível utilizar o milho (farinha de milho,
amido de milho, fubá), arroz (farinha de arroz), batata (fécula
de batata), mandioca (farinha de mandioca e polvilho) e farinha
de araruta. Outros alimentos como leguminosas, gorduras, óleos
e azeites, legumes, hortaliças, frutas, ovos, carnes e leite devem ser utilizados normalmente na dieta de indivíduos celíacos,
atendendo às necessidades nutricionais de acordo com a idade e
estado nutricional das crianças.
Dieta isenta de glúten é uma tarefa desafiadora tanto para a
criança como para quem o assiste, uma vez que qualquer quantidade de glúten é prejudicial para o celíaco. Além disso, há um
considerável número de produtos industrializados que apresenta
o glúten em seus componentes. Considerando isso, é importante
para o celíaco e seus familiares ficar atento aos rótulos dos produtos, pois segundo o artigo 1º da Lei Federal nº 10.674, de 16
de maio de 2003, todos os alimentos industrializados que contenham glúten, deverão conter, obrigatoriamente, as inscrições
“Contém Glúten” ou “Não Contem Glúten”, conforme o caso. A
advertência deve ser impressa nos rótulos dos alimentos e bebidas embalados em destaque, nítidos e de fácil leitura.

2.3. Que cuidados devemos ter ao preparar
os alimentos?
Ao preparar alimentos para celíacos, é preciso muito cuidado em
todas as etapas do processo, desde o estabelecimento da lista
de compras para compra dos ingredientes até o armazenamento,
conservação, preparo e distribuição da preparação.
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Um grande desafio ao trabalhar com coletividade (onde há presença de indivíduos com e sem doença celíaca) é a contaminação dos alimentos e/ou preparações que não contem glúten com
aqueles que contem. Os alimentos sem glúten não podem ser
preparados em locais e horários onde estejam sendo preparados
outros produtos que contenham glúten. O ambiente, a bancada
de trabalho e os utensílios a serem utilizados devem estar totalmente limpos e isentos de quaisquer resíduos que contenham
glúten.
Uma alternativa para as escolas que contam com estudantes
com DC é a utilização exclusiva de produtos sem glúten, devido aos cuidados necessários para o preparo de alimentos para
os celíacos. Esses alimentos podem ser comprados com a verba
repassada pelo PNAE e, quando necessário, com a verba da contra partida, pois segundo a Resolução 38 no seu artigo 15 as
necessidades específicas dos escolares atendidos pelo programa
devem ser consideradas no momento de seu planejamento.

2.4. Qual a orientação nutricional e
alimentar para pessoas com doença
celíaca no ambiente escolar?
A escola aparece como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de melhoria das condições de saúde e do estado
nutricional dos escolares, sendo um setor estratégico para a
concretização de iniciativas de promoção da saúde. Desta forma,
ações de educação alimentar e nutricional que abordem o tema
da doença celíaca nos ambientes escolares com alunos que tem
diagnóstico da doença é fundamental. Neste sentido, orientações sobre leitura de rótulos de produtos industrializados, informações sobre cuidados no preparo dos alimentos e manuseio de
utensílios, são temas que podem ser abordados, de acordo com
a faixa etária.
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2.5. Receitas para pessoas com doença
celíaca (exemplos)
Farinha Preparada I (ACELBRA/SC)
Ingredientes:
• 3 caixas de creme de arroz (600 g)
• 1 caixa de fécula de batata (200 g)
• 1 xícara de polvilho doce (100 g)
Modo de Preparo:
Misturar bem.

Farinha Preparada II (ACELBRA/SC)
Ingredientes:
• 500g de farinha de arroz
• 250g de fécula de mandioca ou polvilho doce
Modo de Preparo:
Misturar bem.

19

Bolo de Fubá (ACELBRA/SC)
Ingredientes:
• 9 colheres (sopa) de fubá (fino ou médio)
• 3 ovos
• 2 colheres (sopa) de manteiga derretida
• 1 copo de leite
• 1 envelope de coco ralado (100 g)
• 1 envelope de queijo ralado (100 g)
• 1 ½ colher (sopa) de fermento em pó
• 5 a 6 colheres (sopa) de açúcar
Modo de Preparo:
Bater tudo no liquidificador e após, juntar as claras em neve.
Colocar em forma untada e polvilhada com fubá e assar em
forno médio. Ainda quente, furar a superfície com um palito
e despejar suco de 1 ou 2 laranjas com açúcar aquecido
(opcional).

Sítio eletrônico recomendado:
• ACELBRA - Brasil:
www.acelbra.org.br
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3

O que é Fenilcetonúria?

A Fenilcetonúria (PKU) é caracterizada por uma falha no DNA do
indivíduo, gerando mutações que levam a deficiência da enzima
responsável pela digestão aminoácido fenilalanina. Assim, a dificuldade desse processo metabólico promove a hiperfenilalaninemia (excesso de fenilalanina circulando no sangue), podendo
comprometer o desenvolvimento neural e causar retardo mental.

3.1. Quais os principais sintomas e
consequências?
Os sintomas da Fenilcetonúria surgem apenas após o terceiro
mês de vida da criança, tais como: inquietação e irritabilidade,
com presença ou não de crises convulsivas. A falta de diagnóstico precoce pode comprometer o aprendizado, causando falta de
atenção e distúrbios comportamentais, na falta de tratamento

FENILALANINA

Baixo teor

Médio teor

Alto teor
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adequado pode evoluir para o retardo mental, que é a manifestação clínica mais grave da doença.

3.2. Como é feito o diagnóstico da
fenilcetonúria?
Até o nascimento, os níveis sanguíneos de fenilalanina do feto
são normais, pois o fígado materno o protege; porém, esses níveis aumentam nas primeiras semanas de vida do recém-nascido
fenilcetonúrico devido à alimentação protéica. Dessa forma, é
necessário um diagnóstico laboratorial nos primeiros dias de
vida para que se possa iniciar o tratamento de imediato, prevenindo os agravos da doença.
O diagnóstico da Fenilcetonúria, bem como de outras anormalidades no metabolismo do recém-nascido, é obrigatório em todo
o território brasileiro, conforme está no Estatuto da Criança
e do Adolescente, inciso III do Artigo 10 da Lei nº 8069, de
13/07/1990. A fim de se fazer cumprir a lei, em 2001, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 822, que institui o PNTN,
visando aumentar a cobertura de exames.
A triagem neonatal é realizada através do “teste do pezinho”,
exame feito após 48 horas do nascimento, e para a Fenilcetonúria, verifica-se os níveis de fenilalanina no recém nascido
diagnosticando ou não a doença.

3.3. Qual o tratamento para fenilcetonúria?
O tratamento da Fenilcetonúria é essencialmente dietético, através da restrição no consumo de fenilalanina. A dieta é personalizada, pois a quantidade desse aminoácido deve ser recomendada
conforme a tolerância de cada indivíduo, variando de acordo
com alguns fatores, dentre eles a idade e a atividade enzimática.
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Porém, sendo a fenilalanina um aminoácido essencial, é importante assegurar certo nível sanguíneo, para isso existem recomendações mínimas para cada faixa etária. A dieta com rigorosa
restrição de alimentos fontes de proteínas pode também provocar danos relacionados à baixa ingestão de outros nutrientes
essenciais, com comprometimento no crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor. Dessa forma, é necessário garantir o
aporte nutricional e energético adequados para cada faixa etária.
Além do controle na oferta de fenilalanina na alimentação, é importante o acompanhamento dos níveis sanguíneos desse aminoácido através de exames laboratoriais. Por isso recomenda-se
a orientação dos estudantes e seus pais e/ou responsáveis para
que façam esse monitoramento.

3.4. Qual a importância de seguir a dieta
para as pessoas com fenilcetonúria?
Seguir a prescrição dietética e o monitoramento dos níveis
sanguíneos de fenilalanina na infância é de suma importância
para evitar e/ou minimizar prejuízos no crescimento e desenvolvimento neurológico. Desta forma, o não seguimento do tratamento põe em risco as funções cognitivas e emocionais da
criança (perda de Quociente de Inteligência (QI), dificuldade de
aprendizado e ansiedade). No caso de escolares adolescentes e
adultos também há a necessidade de se seguir a dieta restrita
em fenilalanina e fazer acompanhamento, pois o excesso desse
aminoácido pode ter como conseqüência crises convulsivas,
comportamento agitado e até agressivo, podendo ainda agravar
quadros de deficiência mental.
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3.5. Qual o nível de fenilalanina nos
alimentos?
Alimentos com baixo teor de fenilalanina são aqueles que contem até 20mg do aminoácido por 100g de alimento, dentre
esses: derivados da mandioca (exemplos: farinha de tapioca,
polvilho de mandioca, sagu) mel, e geléias de frutas. Entre as
bebidas estão o café e o chá.
Alimentos com médio teor de fenilalanina, contendo de 10 a
200mg desse aminoácido por 100g de alimento, são: as massas feitas sem ovos e com farinha de trigo de baixo teor de
proteína, arroz, batata-inglesa, batata-doce, batata-salsa, mandioca, cará, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, brócolis, cenoura, chuchu, couve-flor, jiló, quiabo, repolho, vagem,
tomate, pepino, pimentão, cebola, folhosos e frutas em geral.
Estes alimentos podem ser fornecidos em quantidades prescritas
que são determinadas pela idade, tolerância individual e níveis
sanguíneos da fenilalalina monitorados periodicamente.
Os alimentos que devem ser evitados são as carnes e derivados,
feijão, ervilha, soja, grão-de-bico, lentilha, amendoim, leite e
derivados, achocolatados, ovos, nozes, gelatinas, bolos, farinha
de trigo (comum), pães em geral, biscoitos, e alimentos para
fins especiais contendo adoçantes.

3.6. Orientações nutricionais e alimentares
para pessoas com fenilcetonúria na
escola
Recomenda-se sempre consultar os rótulos das embalagens e as
Tabelas de Composição de Alimentos para melhor instrução sobre
os níveis de fenilalanina nos alimentos. Outro possível guia é a
tabela da ANVISA, a qual compilou os principais alimentos que
possuem teor protéico igual ou inferior a 5%, podendo servir de
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referência para a elaboração de dietas e cardápios escolares para
fenilcetonúricos.
No ambiente escolar deve-se assegurar a oferta de nutrientes
necessários para o desenvolvimento do escolar, conforme os níveis de fenilalanina, e ainda disponibilizar a dieta diferenciada
à pessoa com Fenilcetonúria, atentando à preservação de sua
inclusão social.

Sítios eletrônicos recomendados:
• ANVISA:
www.anvisa.gov.br
• SAFE – Associação Amiga dos Fenilcetonúricos do Brasil:
www.safe.org.br
• Tabela Brasileira de Composição de Alimentos para
Fenilcetonúricos:
www.fcf.usp.br/fenilcetonuricos
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3.7. Receita para pessoas com
fenilcetonúria (exemplo)
Torta de Mandioquinha
Ingredientes:
- Massa:
• 5 xícaras de chá de mandioquinha (818 g)
• 1 colher de chá de margarina (3,12 g)
• 1 colher de chá de sal (2,3 g)
- Recheio:
• 1 xícara de chá (ou 1 maço) de espinafre (50 g)
• 2 colheres de sopa de cebola picada (40 g)
• 1 colher de chá de sal (1,35 g)
• 2 colheres de sopa de óleo (12 ml)
• 1 colher de sopa de farinha de mandioca (16 g)
Modo de Preparo:
Cozinhar a mandioquinha em água e sal, amassar ainda quente
e acrescentar a margarina e o sal e reservar. Cozinhar o espinafre
com os temperos, depois de cozido passar pelo liquidificador
com um pouco de mandioquinha amassada. Untar a forma com
óleo e colocar a primeira camada de purê de mandioquinha,
na segunda camada o espinafre e a terceira camada o restante
do purê. Polvilhar com a farinha de mandioca e levar ao forno
para dourar .
Quantidade de fenilalanina por porção (100g): 37,43
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4

O que é Diabetes
Mellitus (DM)?

É uma doença crônica caracterizada pela deficiência total ou parcial na produção da insulina, que é
o hormônio responável por regular a quantidade de
glicose circulante no sangue através da transferência desse carboidrato para as células do corpo. A
deficiência desse hormônio resulta em hiperglicemia crônica, associada a dificuldades de utilzação
de outros nutrientes como lipídios, proteínas e os
demais carboidratos.

4.1. Quais os tipos mais frequentes
de diabetes mellitus?

HIPERGLICEMIA:
Níveis de glicose
sanguína altos.
 em jejum >
120 mg/dl
HIPOGLICEMIA:
Baixos índices de
glicose sanguínea.
 em jejum <
50 mg/dl

Os dois tipos mais frequentes de DM são: Diabetes Mellitus Insulino Dependente ou Tipo I e Diabetes Mellitus Não Insulino
Dependente ou Tipo II.
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• DM tipo I: é a deficiência absoluta de insulina. É o tipo
mais comum na infância e na adolescência, sendo que as
pessoas com esse diagnóstico necessitam de injeção de
insulina conforme orientação médica.
• DM tipo II: é mais comum em adultos, mas pode aparecer
na dolescência, e está associada à obesidade. Esta ocorre
devido à resistência à insulina em combinação com a diminuição da sua produção no organismo. Grande parte dos
indivíduos com este diagnóstico, principalmente nos estágios iniciais, não necessitam de injeção de insulina.

4.2. Quais os principais sinais, sintomas e
consequências da diabetes mellitos?
• DM tipo I: os sintomas predominantes são: perda de peso,
aumento da quantidade de urina, sede e fome excessiva.
Entretanto, a fome aumentada as vezes não é observada
em crianças menores de 2 anos de idade. Esses indivíduos
podem apresentar mal hálito (hálito cetônico), perda de
peso, enjoos, vômitos, sonolência e confusão mental.
• DM tipo II: ocorre de forma lenta com ou sem presença de
sintomas. Entretanto, estes sintomas podem aparecer após
um evento de infarto agudo do miocárdio, doença vascular
periférica e retinopatia ou nefropatia diabética. Não obstante, algumas queixas são descritas, tais como, fraqueza,
irritação e nervosismo.

4.3. Como é feito o diagnóstico da diabetes
mellitus?
O critério do diagnóstico foi modificado, em 1997, pela ADA,
posteriormente aceito pela OMS e pela SBD. As modificações foram realizadas com a finalidade de prevenir de maneira eficaz as
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complicações vasculares do DM. Atualmente são três
os critérios aceitos para o diagnostico de DM:
• sintomas de aumento do volume urinário, sede
excessiva e perda de peso acrescidos de glicemia casual acima de 200 mg/dl. Compreende-se
por glicemia casual aquela realizada a qualquer
hora do dia, independentemente do horário
das refeições.

GLICEMIA
Quantidade de
glicose circulante
na corrente
sanguínea.

• glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl. Em caso de
pequenas elevações da glicemia, o diagnostico
deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia.
• glicemia de 2 horas acima de 200 mg/dl após a ingestão
de 75g de glicose O teste de tolerância a glicose deve ser
efetuado com os cuidados recomendados pela OMS.

4.4. Qual o tratamento para diabetes
mellitus?
O cuidado com a alimentação e nutrição dos escolares com DM,
associados a mudanças no estilo de vida e incluindo a atividade
física, são considerados terapias de primeira escolha.
A adoção de um plano alimentar saudável é fundamental no tratamento do DM. O modelo dietético DASH associado a uma intervenção no estilo
de vida pode aumentar a sensibilidade a insulina
diminuindo a quantidade de glicose circulante no
sangue.
A ingestão de alimentos com carboidratos é recomendada, preferencialmente os integrais; bem
como o uso de hortaliças, leguminosas e frutas,
que devem ser consumidos na perspectiva de
uma alimentação adequada e saudável. O açúcar
de mesa ou produtos contendo açúcar podem

Dietary
Approaches
to Stop
Hypertension
(DASH)
Consiste em uma
dieta rica em frutas e
vegetais, com baixos
níveis de gordura
total e saturada.
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eventualmente ser ingeridos, desde que a DM esteja compensada
(controlada).
A ingestão de gordura deve ser moderada de acordo com a composição da mesma. Desta forma, o valor energético total proveniente de gordura não deve ultrapassar 30% da necessidade
diária total, sendo 10% de poliinsaturada (gordura vegetal), 10
a 15% de monoinsaturada, menos de 10% de saturada (gordura
animal) e que o colesterol total da alimentação seja em torno
de 300mg/dia.

A proteína de alto
valor biológico é
aquela que possui em
sua composição aminoácidos essenciais
em proporção adequada para ingestão
do ser humano.

A ingestão de proteínas não se diferencia em indivíduos sem diagnóstico de DM. Deve-se, portanto,
cuidar com a ingestão adequada de proteínas de
alto valor biológico encontradas, por exemplo,
na combinação de arroz e feijão, nas carnes, peixes, aves e ovos.

O consumo de fibras deve ser de, no mínimo, 20
gramas ao dia sob a forma de hortaliças, leguminosas, grãos integrais e frutas, que fornecem minerais, vitaminas e outros nutrientes essenciais
para uma dieta saudável. Assim, como para todos
os indivíduos, o consumo de fibra da alimentação
deve ser encorajado, entretanto não existe razão
para recomendar que pessoas com DM consumam uma maior
quantidade de fibra que outros indivíduos.
Recomenda-se que o plano alimentar seja fracionado em seis
refeições, sendo três principais e três lanches. Quanto à forma
de preparo dos alimentos, preferir os grelhados, assados, cozidos
no vapor ou até mesmo crus. Os alimentos diet e light podem ser
indicados no contexto do plano alimentar, e não utilizados de
forma exclusiva e/ou liberada.
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4.5. Como evitar a hipoglicemia e a
hiperglicemia na escola?
Para controlar os níveis de glicose sanguínea, evitando assim
quadros de hipo e hiperglicemia, os indivíduos devem observar
de forma cuidadosa e cautelosa a ingestão alimentar, o fracionamento das refeições bem como a ingestão de alimentos e/
ou produtos alimentícios e/ou guloseimas ricos em carboidratos
simples (açúcar).
A observância dos horários das refeições (fracionamento) assim
como evitar jejuns prolongados, são condições importantes e
diminuem os quadros de descompensação glicêmica (hipo e hiperglicemia). Mesmo assim, em tratamento com insulina, deve-se observar as doses prescritas e os horários da alimentação.

4.6. Como orientar quanto à alimentação
das pessoas com diabetes mellitus na
escola?
O ambiente escolar faz parte importante da rede social da
criança, do adolescente e da juventude. Assim sendo, alguns
cuidados são essenciais para que esses indivíduos e suas famílias
possam desfrutar deste momento com segurança. A escola, através dos profissionais da educação, deve trabalhar com a família
e os estudantes, no sentido de fornecer orientações quanto aos
cuidados necessários para a pessoa com diabetes. Algumas dessas orientações são:
1. A alimentação adequada e saudável como parte integrante
da conduta terapêutica do indivíduo com DM, bem como a
atividade física, monitoramento da glicemia e sua inclusão
social;
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2. A importância de se respeitar os horários das refeições, e
de prestar atenção ao tamanho das porções dos alimentos
consumidos;
3. Atenção à necessidade de acompanhar os níveis de glicose
sanguínea e complementar a refeição quando se fizer necessário;
4. Informações quanto ao oferecimento ou não de preparações que contenham açúcar;
5. Orientações sobre equivalência ou substituições de alimentos, facilitando a seleção dos mesmos;
6. Informações sobre contagem de carboidratos, caso seja a
terapia nutricional seguida, não havendo a necessidade de
uma adaptação especial do cardápio escolar, minimizando
o risco de menor ingestão;
7. Ajuste da alimentação à prática esportiva.
8. Conhecer os sintomas e tratamento de hiper e hipoglicemia.
9. Acesso da escola ao telefone dos pais, ou responsáveis ou
até mesmo do médico responsável.

Sítios eletrônicos recomendados:
• ANAD – Associação Nacional de Assistência ao Diabético:
www.anad.org.br
• SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes:
www.diabetes.org.br
• SBC – Sociedade Brasileira de Cardiologia:
www.cardiol.br
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4.7. Receita para pessoas com diabetes
mellitus (exemplo)

Peito de frango com cobertura de aveia
Ingredientes:
2 peitos de frangos em osso cortados ao meio (800g.)
sal a gosto
1 cebola pequena
3 colheres (sopa) de ricota
3 colheres (sopa) de farinha de rosca
3 colheres (sopa) de aveia
2 claras
Modo de Preparo:
1. Abra os peitos de frango no sentido do comprimento.
Tempere-os com sal.
2. Processe a cebola e a ricota até obter uma pasta. Tempere
com sal a gosto. Recheie os peitos com essa mistura e feche-os
com palitos.
3. Em um recipiente, misture a farinha de rosca com a aveia.
Reserve.
4. Bata ligeiramente as claras e passe os peitos de frango por
elas. Em seguida, cubra-os com o preparado de farinha de
rosca e aveia.
5. Leve os peitos de frango recheados para um assadeira
antiaderente. Asse em forno preaquecido por, aproximadamente,
25 minutos. Sirva com alface crespa e tomate-cereja.
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5

O que é Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS)?

A hipertensão arterial sistêmica é definida pelo III Consenso
Brasileiro de Hipertensão Arterial como “uma síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados associados a
alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos (hipertrofia cardíaca e vascular)”.
A elevação da pressão arterial representa um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais.

5.1. Quais os fatores de risco associados?
Dos casos de hipertensão arterial, a maioria não apresenta uma
causa aparente, facilmente identificável, e uma pequena proporção é devida a causas muito bem estabelecidas. Essa segunda é
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denominada de hipertensão secundária, por ser originada de
outras afecções como hipotireoidismo, estresse agudo, entre diversas outras causas. A hipertensão secundária predomina na infância, embora não esteja associada a esta fase da vida. A forma
primária da hipertensão arterial sistêmica está aumentando sua
prevalência entre crianças e adolescentes, representando início
precoce da doença.
Considerando que a pressão arterial de um indivíduo é determinada pela interação entre fatores genéticos e ambientais, diz-se
que a hipertensão arterial é uma doença multicausal e multifatorial, dentre esses se destaca: a pressão arterial aumenta linearmente com a idade, a história familiar de hipertensão está
fortemente associada à doença, principalmente na infância ou
adolescência; sobrepeso e obesidade, quando relacionados aos
índices de circunferência abdominal e índice de massa corporal,
sedentarismo, a ingestão elevada de sal e alimentos ricos em
sódio. Com o aumento do consumo de produtos industrializados,
frequentemente ricos em sódio, vem aumentando também o número de indivíduos em idade escolar que apresentam diagnóstico de hipertensão arterial.

5.2. Quais os principais sinais, sintomas e
consequências da hipertensão arterial
sistêmica (HAS)?
A HAS é uma doença de natureza assintomática, por isso é
chamada de “inimiga silenciosa”. Dentre os sinais e sintomas
da HAS, são: dor de cabeça, tontura e cansaço, em casos mais
graves de descontrole da pressão arterial pode ocorrer derrame
cerebral, infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e alterações na visão que podem levar à cegueira.
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5.3. Como é feito o diagnóstico da HAS?
A mediçãoda pressão arterial é o elemento-chave para o estabelecimento do diagnóstico, sendo essa mensuração realizada mais
de uma vez, por meio de métodos e condições apropriados, com
aparelhos confiáveis e devidamente calibrados e por profissional
capacitado.
O Diagnóstico de HAS para menores de 18 anos deve seguir parâmetros específicos de acordo com a idade, sexo e estatura,
conforme valores estabelecidos no III Consenso Brasileiro de
Hipertensão Arterial, além de ser feito e acompanhado por um
profissional da saúde capacitado.

5.4. Qual o tratamento não-medicamentoso
para hipertensão arterial sistêmica?
O tratamento não-medicamentoso consiste em modificações no
estilo de vida, independente da idade algumas estratégias podem ser adotadas, são elas:
1. Controle de peso;
2. Adoção de hábitos alimentares saudáveis;
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3. Prática de atividades física. Além de controlar os níveis de
pressão arterial, o exercício físico auxilia no controle do
peso corporal;
4. Redução do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do
tabagismo quando for o caso.

5.5. Quais os cuidados com a alimentação
para pessoas com hipertensão?
São preconizadas as dietas DASH e do Mediterrâneo, que trazem vários benefícios à saúde,
destacando-se a diminuição dos níveis de pressão arterial. Esse consiste numa dieta rica em
frutas, hortaliças, leite e derivados desnatados
e quantidades reduzidas de gordura saturada
e colesterol; sugere ainda cardápios também
pobres em gordura total; recomenda maior
consumo de peixes e aves e redução de carne
vermelha; enfatiza o uso de cereais integrais e
reduz os doces e bebidas contendo açúcar. Por
ser uma dieta rica em frutas e hortaliças e com
controle de carne vermelha, ela é naturalmente
pobre em sódio e rica em potássio e magnésio.

Dietary
Approaches to
Stop Hypertension
(DASH)

Consiste em uma dieta
rica em frutas e vegetais,
com baixos níveis de
gordura total e saturada.

O Plano DASH operacionaliza as recomendações em quantidades
a partir da distribuição dos alimentos em grupos, baseando-se
nas porções da pirâmide alimentar. Desta forma, o referido plano
assegura as quantidades pretendidas de calorias, proteínas, gorduras, sódio, potássio, magnésio e fibras.
Considerando todos os cuidados exigidos na alimentação do hipertenso e adaptando as recomendações da V Diretriz Brasileira
de Hipertensão Arterial de nível individual para a realidade de
uma cozinha escolar, aconselha-se:
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1. Redução da quantidade de sal na elaboração de alimentos;
a resolução do FNDE nº 38 de 2009 estabelece as seguintes
quantidades máximas de sal:
a) 1 g (um grama) de sal por dia, em período parcial,
quando ofertada uma refeição;
b) 1,5g (um grama e meio) de sal em período parcial,
quando ofertada mais de uma refeição;
c) 3,5g (três gramas e meio) de sal em período integral,
quando ofertadas 3 (três) ou mais refeições.
Restrição na utilização das fontes industrializadas de sal:
molhos prontos, sopas em pó, embutidos, conservas, enlatados, congelados e defumados. Segundo a resolução
nº 38/2009 do FNDE, esses alimentos são considerados
restritos, sendo sua compra limitada a 30% dos recursos
repassados pelo FNDE.
2. Dar preferência por temperos naturais como limão, ervas,
alho, cebola, salsa e cebolinha, em substituição aos similares industrializados;
3. Incluir diariamente porções de frutas e verduras no cardápio, com ênfase em vegetais ou frutas cítricas e cereais
integrais;
4. Redução no uso de alimentos de alta densidade calórica,
substituindo doces e derivados do açúcar por carboidratos
complexos e frutas, diminuindo a oferta de bebidas açucaradas e dando preferência a adoçantes não calóricos;
5. Opção por alimentos com reduzido teor de gordura, eliminando as gorduras hidrogenadas (“trans”) – contida em
bolachas doces recheadas, margarinas duras, produtos com
massa folhada – e preferindo as do tipo mono ou poliinsaturadas, presentes nas fontes de origem vegetal, exceto
dendê e coco;
6. Uso de produtos lácteos, de preferência desnatados, para
adequar a oferta de cálcio;
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7. Busca de forma prazerosa e palatável de preparo dos alimentos: assados, crus e grelhados;
8. Não colocar saleiros nas mesas;
9. Elaborar cardápio que atenda às exigências de uma alimentação saudável e do controle do peso corporal.

5.6. Receita para pessoas com hipertensão
arterial sistêmica (exemplo)
Suflê de Chuchu
Ingredientes:
3 chuchus descascados e picados
2 ovos
1 colher (sopa) de óleo vegetal
½ xícara (chá) de leite desnatado
1 colher (sopa) de maisena
½ cebola ralada
1 colher (sopa) de salsinha picada
Outras ervas e temperos (sem sal) a gosto
Modo de Preparo:
Tempere o chuchu com o óleo e a cebola e deixe cozinhar só com
o vapor em fogo brando. Quando estiver bem macio, junte a
salsinha e os outros temperos e misture. Retire do fogo e coloque
em uma forma untada com um pouco de óleo. Junte os ovos
batidos, a maisena dissolvida no leite. Espalhe sobre o chuchu.
Leve ao forno em temperatura média para gratinar.
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6

O que é intolerância à
lactose?

A lactose é o açúcar predominante no leite e também presente
em seus derivados. Sua molécula é constituída por glicose e
galactose, que são carboidratos menores.
Intolerância à lactose é a diminuição da capacidade de degradar
esse açúcar e ocorre devido à redução na atividade da lactase.
Essa é uma enzima presente na mucosa intestinal, responsável
pela degradação da lactose para então ser absorvida.

6.1. O que causa a intolerância à lactose?
Há várias causas para a intolerância a lactose, porém a mais
comum é a primária, cuja redução na produção da enzima é
geneticamente programada e irreversível e ocorre na maioria das
populações do mundo.
Porém, a diminuição da ação da lactase também pode ser secundária a doenças que causam dano na mucosa do intestino
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delgado ou que aumentem o tempo de trânsito intestinal, como:
infecções intestinais, giardíase e doença celíaca. Diferentemente
da primária, a deficiência de lactase secundária é transitória e
reversível.
Ainda existe a intolerância à lactose congênita, que é mais rara,
mas também mais grave. É um transtorno de origem genética,
no qual o intestino delgado não produz a enzima e os sintomas
aparecem na primeira semana de vida. Caso não seja diagnosticada precocemente pode levar ao óbito.

6.2. Quais os principais sintomas da
intolerância à lactose?
O que realmente caracteriza a intolerância à lactose são os
sintomas decorrentes da má absorção do açúcar. Esses ocorrem
porque a lactose não degradada não é absorvida no intestino
delgado e passa rapidamente para o cólon intestinal, onde é
fermentada pela microbiota intestinal. Então, essa fermentação
e seus produtos ocasionam os sintomas típicos da patologia que
incluem: dor abdominal, inchaço, flatulência, diarréia e em alguns casos náuseas e vômitos. Pode haver também constipação.
Essa sintomatologia pode variar com alguns fatores, como a
composição do alimento no qual a lactose é ingerida e características específicas do organismo do indivíduo como, por exemplo, a resposta do cólon intestinal à carga de carboidrato. Essa
predisposição da pessoa é a denominada tolerância individual,
que determina a quantidade de lactose que pode ser ingerida
pela pessoa sem causar sintomas.
Há ainda a suspeita de que a intolerância à lactose seja responsável por diversos sintomas sistêmicos, como dores de cabeça
e vertigens, perda de concentração, dificuldade de memória de
curto prazo, dores musculares e articulares, cansaço intenso e
alergias diversas.
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6.3. Qual a diferença de intolerância à
lactose e alergia à proteína do leite?
A alergia à proteína do leite de vaca afeta até 20% dos pacientes
com sintomas sugestivos de intolerância à lactose, isso porque
essas patologias são frequentemente confundidas. A prevalência
de alergia à proteína do leite é estimada em 2 a 3% em crianças menores de três anos e os sintomas mais frequentes manifestam-se no trato gastrointestinal, trato respiratório e pele.
Suas manifestações clínicas incluem prurido, vômito, diarréia,
náusea, dor abdominal, broncoespasmo, constipação intestinal,
dentre outras.
O diagnóstico da alergia deve ser realizado com cautela, uma
vez que seu tratamento se baseia na exclusão de todos os alimentos que contem a proteína do leite de vaca, pois sua presença é o fator desencadeante das reações alérgicas. Por outro
lado, na intolerância à lactose, é preciso observar a tolerância
individual, não sendo obrigatória a exclusão total do leite e de
seus derivados.

6.3. Qual o tratamento para intolerância à
lactose?
O tratamento é recomendado somente em caso de sintomatologia, e, inicialmente, preconiza a redução ou omissão temporária
do consumo de leite e derivados, a fim de se aliviar os sintomas.
Após isso, sugere-se a reintrodução gradual de acordo com o
limiar sintomático de cada indivíduo. Nesta fase, algumas providências não medicamentosas podem auxiliar na elevação deste
limiar e contribuir para adaptação à lactose, como por exemplo,
a sua ingestão junto com outros alimentos e em várias porções
ao longo do dia.
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Caso essas medidas não sejam suficientes para diminuir os
sintomas, pode-se recorrer a medidas farmacológicas, como a
terapia de reposição enzimática com lactase exógena. Esse medicamento está disponível comercialmente na forma líquida e em
cápsulas e tabletes, entretanto, estes produtos não são capazes
de hidrolisar completamente todo o carboidrato ingerido, gerando resultados diferentes em cada paciente.
A exclusão total e definitiva da lactose da dieta não é aconselhada, especialmente em crianças, pois pode acarretar prejuízo
em outros nutrientes, principalmente o cálcio. Além disto, a
quantidade do carboidrato permitida varia conforme a tolerância
individual, sendo que a maioria das pessoas intolerantes à lactose pode ingerir 12 gramas do açúcar por dia (equivalente a um
copo de leite) sem apresentar sintomas adversos.
Em caso de intolerância secundária, deve-se tratar a doença que
causou a intolerância, e para suavizar os sintomas abdominais é
preciso que se restrinja o consumo de produtos lácteos, até que
o problema principal seja controlado.

6.4. Considerações sobre o tratamento
Dependendo da tolerância individual, pode haver maior ou menor exigência quanto à restrição da lactose, dessa forma, é válido enfatizar a importância da leitura dos rótulos dos produtos
industrializados para identificar a presença de lactose na composição desses. Um estudo revelou que poucas pessoas foram capazes de identificar todos os rótulos que indicavam a presença de
leite, indicando a relevância da orientação do intolerante e de
sua família sobre a forma de interpretar corretamente a lista dos
ingredientes que compõem os produtos industrializados. Além
dos alimentos, há remédios que podem possuir lactose, pois essa
é frequentemente utilizada como um excipiente na fabricação de
comprimidos e cápsulas. Assim, ressalta-se também a importância da leitura da bula antes da utilização do medicamento.
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Ainda, qualquer redução do consumo de leite e produtos lácteos
requer atenção para a ingestão diária de cálcio, pois esse mineral é um dos principais nutrientes passíveis de carência na dieta,
devido ao fato de sua principal fonte ser o leite de vaca e seus
derivados. Assim, é necessário avaliar se as quantidades de cálcio ingerido são adequadas para a idade, e deve-se suplementar
caso essas quantias estejam insuficientes. Para isso, adota-se
um padrão de recomendação de nutrientes que auxilia na avaliação da dieta e prescrição de suplementos. As recomendações
específicas da ingestão de cálcio por faixa etária, de acordo com
a DRI, estão na tabela 1. Todas essas recomendações e acompanhamentos devem ser feitos por profissionais da saúde com o
conhecimento dos pais e/ou responsáveis.
Para ajudar a atingir os níveis requisitados de cálcio, sem gerar
os sintomas da intolerância à lactose, pode-se dar preferência
a alimentos ricos nesse mineral e pobres no açúcar, como por
exemplo, vegetais de folha verde (brócolis, couves, acelgas, alface) e produtos do mar (principalmente sardinhas em conserva,
atum e salmão). Existem também leites comerciais que são pré-incubados com lactose já hidrolisada, possuindo assim baixo
teor do carboidrato. Há ainda a opção do iogurte, cuja lactose
é mais bem absorvida do que a do leite graças à presença de
microrganismos com ação de degradação da lactose.
Tabela 1: Necessidade de cálcio diária, por faixa etária, segundo o
Instituto de Medicina (IOM), 2003.
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IDADE

CÁLCIO (mg/dia)

0 – 6 meses

210

7 – 12 meses

270

1 – 3 anos

500

4 – 8 anos

800

9 – 18 anos

1300

19 – 50 anos

1000

6.5. Como orientar a alimentação dos
intolerantes à lactose?
Conforme já mencionado, a intolerância à lactose é muito comum. Embora sua maior prevalência seja em adultos – pois o
declínio nos níveis de lactase é progressivo durante a infância e
a adolescência, havendo um aumento nas taxas de má absorção
de acordo com a idade – existem muitos casos da patologia em
crianças e adolescentes. Sendo o tratamento baseado na restrição
do carboidrato, cabe à escola colaborar para efetivação deste.
Ao receber um aluno com diagnóstico de intolerância à lactose,
é válido questionar sobre sua tolerância individual, que pode ser
identificada junto a um médico, preferencialmente o profissional
que o diagnosticou. Essa informação é importante para a pessoa
com intolerância à lactose e sua família, que poderão adequar
as quantidades do açúcar na alimentação do intolerante. Além
disso, a escola também deve ser informada dos principais sintomas e níveis de tolerância dos escolares com diagnóstico da
doença, uma vez que poderá adequar suas preparações e trabalhar a educação alimentar e nutricional, com o objetivo de
evitar o desenvolvimento dos sintomas e fazer a inclusão social
do escolar.
Dessa forma, o cardápio especial para os alunos com intolerância à lactose deverá ser isento do carboidrato, com atenção
para as quantidades de cálcio. Pode-se substituir as preparações
que contem lactose por equivalentes. Existe hoje no mercado
produtos a base de soja, os quais têm a pretensão de serem
semelhantes ao leite de vaca e que podem ser utilizados em
sua substituição nas preparações. São exemplos: extrato de soja
(popularmente como “leite de soja”), leite condensado de soja,
doce de leite de soja e creme de leite de soja, tofu (ou queijo
de soja) e seus derivados como pastas e patês; leite de aveia;
leite ou pasta de arroz entre outros. Assim, pode-se preparar,
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por exemplo: vitaminas, sanduiches, bolos e tortas, com estes
produtos.
Sendo a escola um ambiente de educação e difusão de conhecimentos, é fundamental a orientação dos estudantes intolerantes
a lactose e suas famílias sobre a importância da alimentação
diferenciada, destacando o cuidado com a ingestão de cálcio.
Como também já foi citado, a leitura dos rótulos de produtos industrializados auxilia na identificação da presença de lactose e é
essencial para a pessoa com intolerância e sua família, podendo
a escola proporcionar palestras ou cursos a fim de passar essa e
as outras instruções sobre as particularidades da intolerância à
lactose.

Sítios eletrônicos recomendados:
• www.semlactose.com
• www.leitedesoja.com
• www.portaldasreceitas.com.br
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6.8. Receita para pessoas com intolerância
a lactose (exemplo)
Bolo de banana e farinha de rosca
Ingredientes:
2 e ½ Xícara(s) de farinha de rosca
2 Xícara(s) de açúcar
1 Xícara(s) de óleo
1 Colher(es) de fermento em pó
6 bananas amassadas
5 ovos inteiros
Modo de Preparo:
Bater tudo junto e colocar em forma untada para assar.
Depois de assado polvilhar açúcar e canela por cima.
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7

Considerações finais

Com a discussão e apresentação deste manual percebe-se a
importância do ambiente escolar como parte da rede social do
educando. Assim sendo, a escola torna-se um espaço para desenvolvimento de ações de melhoria das condições de saúde,
alimentares e do estado nutricional dos escolares. Para aqueles
com doenças alimentares crônicas, a exemplo das citadas nesse
manual, cabe ainda a escola e seus colaboradores garantir o
Direito Humano de igualdade no atendimento, oferecendo alimentos adequados a situação de saúde de cada um e orientações
a respeito, sempre promovendo a inclusão social desse indivíduo
no ambiente escolar e na sociedade.
Para isso, sabe-se da necessidade de trabalhos em equipe, integrando nutricionista e educadores, tanto na elaboração dos
cardápios como nas orientações dos escolares e familiares. Dessa
forma objetiva-se garantir o DHAA e a SAN desses indivíduos,
conforme preconizam os princípios e diretrizes do PNAE. Um
desafio para todos que trabalham e acreditam na força da educação, da saúde, da alimentação e da nutrição na vida dos indivíduos.
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1. Apresentação
A Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar (CGPAE) informa que o Sistema de
Cadastro de Nutricionistas do PNAE – SINUTRI está sendo migrado para o Sistema Integrado de
Monitoramento Execução e Controle – SIMEC, no Módulo Plano de Ações Articuladas - PAR.
O cadastramento será de competência dos gestores do SIMEC/PAR juntamente com os
nutricionistas. O intuito do processo de migração do Sistema é facilitar a vinculação e
desvinculação dos nutricionistas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, além
de evitar possíveis erros no preenchimento dos dados (ex.: e-mail do nutricionista, número do
CRN, dentre outros).
A dinâmica do novo cadastro de nutricionistas online contará com a participação dos gestores
do SIMEC/PAR e dos nutricionistas. Inicialmente, o gestor cadastrará no SIMEC/PAR o nome,
CPF e e-mail do nutricionista. A partir desse cadastro prévio, será encaminhado e-mail para
que o nutricionista acesse o SIMEC/PAR para “validar” ou “não validar” a sua vinculação com a
Entidade Executora. Caso o nutricionista valide, o próprio profissional completará seu cadastro
e poderá modificar seus dados a qualquer tempo. A desvinculação também será realizada pelo
nutricionista através da assinatura online do “Termo de Desvinculação” disponível no próprio
sistema ou pelo gestor que excluirá a vinculação do nutricionista da respectiva Entidade
Executora.
Esclarecemos que tais informações são de fundamental importância para o PNAE, para que
possamos dar continuidade aos trabalhos de interação com os nutricionistas que atuam na
alimentação escolar, em busca do aprimoramento da execução conjunta do Programa.
Ademais, a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, estabelece que a responsabilidade técnica
pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito Federal, nos Municípios e nas escolas
federais é do nutricionista, e a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,
complementa que este deve ser, obrigatoriamente, vinculado ao setor de alimentação escolar
da Entidade Executora.
Com intuito de facilitar o cadastro desses profissionais junto ao PNAE, a Coordenação Geral do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – CGPAE construiu esse Manual de orientação para
o gestor e nutricionista com o passo a passo para realizar a vinculação dos nutricionistas
atuantes no Programa e posterior desvinculação.

2. Gestor do SIMEC/PAR
O início do processo de vinculação do nutricionista será de responsabilidade do gestor.
Primeiramente, o gestor irá acessar o seguinte sítio eletrônico que o direcionará para o portal
do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC, no módulo Plano de
Metas – PAR: http://simec.mec.gov.br. Nesse módulo, as Entidades Executoras (EEx.) poderão
cadastrar todos os nutricionistas pertencentes ao seu quadro.

Antes de acessar o sistema, tenha a mão o CPF, nome completo e e-mail de todos os
nutricionistas da EEx., bem como a definição do cargo (Responsável Técnico ou Quadro
Técnico), se for o caso.
Segue o passo a passo:
1º) Após acessar o sítio eletrônico e efetivar o login com o mesmo usuário e senha do
SIMEC/PAR, o gestor deverá acessar o ícone “Dados da Unidade”, presente no “Diagnóstico
PAR”.

2º) O gestor deverá acessar a aba “alimentação escolar”. Após, deverá preencher o CPF do
nutricionista e o sistema automaticamente preencherá o respectivo nome do profissional.
Posteriormente, deverá ser informado o e-mail do nutricionista.
3º) Para que o gestor finalize sua participação nesse cadastro é necessário clicar no botão
“Salvar”. A partir desse cadastro prévio, será encaminhado e-mail ao nutricionista e este
acessará o SIMEC/PAR com intuito de “validar” ou “não validar” a sua vinculação com a
Entidade Executora.

O gestor deverá primeiramente preencher o cadastro prévio do nutricionista Responsável
Técnico (RT) para, posteriormente, cadastrar os demais nutricionistas pertencentes ao Quadro
Técnico (QT).
Após a finalização do cadastramento realizado pelo gestor, a situação do nutricionista
aparecerá como “pendente de validação”, ou seja, falta a validação do nutricionista quanto ao
vínculo com a EEx. Quando o nutricionista validar o cadastro, este será encaminhado para o
FNDE para análise. Nesse momento a situação aparecerá como “Validado pelo Nutricionista Em Análise no FNDE”.

A vinculação do nutricionista com a EEx. só ocorrerá após a validação do nutricionista e posterior
validação pelos técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Após a
análise do FNDE a situação do cadastro será “Cadastro aprovado”:
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3. Nutricionista
A senha do nutricionista para acesso ao SIMEC/PAR será encaminhada para o e-mail informado
pelo gestor no cadastro prévio.
Atenção: o envio automático da senha para o e-mail cadastrado poderá ser identificado pelo
provedor como Spam ou Lixo Eletrônico. Neste caso, se o nutricionista foi cadastrado pela
Equipe do PAR e não recebeu a mensagem, deve procurar em outras pastas da sua caixa de
mensagens e, se possível, desabilitar a regra de bloqueio para o endereço simec@mec.gov.br.

Segue o passo a passo:
1º) O nutricionista deverá acessar o sítio eletrônico: http://simec.mec.gov.br e realizar o login
de acordo com o usuário e senha encaminhados para o respectivo e-mail. Se já for usuário do
PAR, deverá acessar com o seu CPF e senha atual.
2º) O nutricionista será direcionado para o preenchimento da vinculação com a EEx.

3º) Nessa etapa, o nutricionista deverá conferir a EEx. descrita na tabela de vinculação e em
seguida clicar no botão referente a validação “Validar”. Nesse momento abrirá uma janela com
a “Declaração de responsabilidade” para “Validar” ou “Não Validar”, caso o nutricionista não
reconheça seu vínculo com a respectiva Entidade Executora deverá clicar na opção “Não
Validar” e no botão “OK”. O sistema automaticamente retirará o nome do nutricionista do
cadastro realizado pelo gestor. Caso o nutricionista reconheça o vínculo com a EEx. deverá
clicar na opção “Validar”.

4º) Em seguida o nutricionista preencherá, nessa ordem, a data de vinculação (data em que
assumiu como RT ou QT na EEx., lembrando que essa data não necessariamente coincidirá
com a data do preenchimento do cadastro), carga horária semanal, tipo de vínculo (concurso,
cargo de confiança ou contrato de prestação de serviços) e marcar a opção “Sim” ou “Não”
quanto à atuação exclusiva na modalidade de Educação Infantil (creche e pré-escola).
5º) Caso o nutricionista assuma o cargo como RT, deverá aceitar o “Termo de
Responsabilidade Técnica – EEx.” que aparecerá após o preenchimento da atuação exclusiva
na modalidade infantil. *Caso o nutricionista assuma o cargo de Quadro Técnico, não aparecerá
o botão para aceitar a responsabilidade técnica, devendo apenas prosseguir com o cadastro.

6º) Após o preenchimento completo da aba “ Vinculação”, o nutricionista deverá clicar no
botão “Prosseguir”, assim, as informações sobre a vinculação serão salvas e ele será
direcionado automaticamente para a aba “Dados pessoais”. Todos os campos referentes à aba
“Dados pessoais” são de preenchimento obrigatório. Após finalizar o preenchimento, clique no
botão “Finalizar Cadastro” que seu cadastro será enviado para análise junto ao FNDE.
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Atualização dos dados
* Caso haja necessidade do nutricionista atualizar a carga horária ou o tipo de vínculo na aba
“Vinculação”, basta trocar as informações e pressionar o botão “Prosseguir” que os dados
serão atualizados. Atenção: a data de vinculação não poderá sofrer nenhuma modificação.
* Caso haja necessidade do nutricionista atualizar as informações da aba “Dados pessoais”
basta trocar os dados e pressionar o botão “Finalizar Cadastro”.

4. Desvinculação
A desvinculação pode ser realizada:
i.
ii.

pelo nutricionista, através da assinatura online do “Termo de Desvinculação”
disponível no SIMEC/PAR;
pelo gestor, excluindo diretamente a vinculação do nutricionista da Entidade
Executora.

Segue o passo a passo para o nutricionista:
1º) O nutricionista deverá acessar o sítio eletrônico: http://simec.mec.gov.br e realizar o login
com o usuário e senha encaminhados para o e-mail no momento da vinculação. Se já for
usuário do PAR, utilizar o CPF e senha atual.
2º) O nutricionista deverá escolher a aba “Desvinculação”, marcar o botão “Ação” e preencher
a data de desvinculação. Após a data de desvinculação, clicar no botão “Assinar Termo”.
Ressalta-se que a data de vinculação não poderá ser modificada no momento da
desvinculação.

3º) Quando clicar no botão “Assinar Termo”, aparecerá uma janela na qual o nutricionista
deverá colocar o motivo da desvinculação. Após clicar em “Gerar termo” aparecerá a
“Declaração de Desvinculação”, que será confirmada eletronicamente pelo nutricionista no
momento que clicar no botão “Assinar”.

(Exemplo)
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* A “Declaração de Desvinculação” poderá ser impressa pelo nutricionista e servirá como
documento comprobatório da desvinculação.
* Assim que o nutricionista assinar a “Declaração de Desvinculação”, o gestor receberá um email informando e alertando-o para que este observe se o número de nutricionistas vinculados
à Entidade Executora está de acordo com os parâmetros numéricos definidos na Resolução
CFN nº 465/2010.
Segue o passo a passo para o gestor:
1º) O gestor deverá acessar o sítio eletrônico: http://simec.mec.gov.br e realizar o login com o
usuário e senha, logo após deverá acessar o ícone “Dados da Unidade”, presente no
“Diagnóstico PAR”.
2º) O gestor deverá acessar a aba “alimentação escolar”. Para desvincular o nutricionista,
basta clicar no ícone “x”, localizado ao lado do CPF do nutricionista, e confirmar a exclusão do
vínculo do RT ou QT com a EEx.
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* Assim que o gestor desvincular o RT ou QT, o nutricionista receberá um e-mail informando
sobre a sua desvinculação da EEx.
* Caso o RT seja desvinculado, o gestor deverá cadastrar outro nutricionista que assumirá essa
responsabilidade ou, caso tenha QT vinculado na EEx., poderá clicar na seta verde para que o
QT assuma o cargo de RT. Caso o gestor escolha um nutricionista já cadastrado como QT para
assumir o cargo de RT, o nutricionista receberá um e-mail notificando a modificação do cargo e
este terá que entrar novamente no sistema e aceitar o “Termo de Responsabilidade Técnica –
EEx.”.
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Licença e Afastamento do Nutricionista
Caso o nutricionista necessite ou tenha direito a licença e afastamento, este deverá assinar a
“Declaração de Desvinculação” (conforme o passo a passo de desvinculação para o
nutricionista) e descrever qual seria a licença ou afastamento no campo “Motivo da
desvinculação”.
Após o término do período da licença ou afastamento, deverá ocorrer todo o processo de
vinculação novamente, com a participação do gestor e do nutricionista. Dessa forma, evita-se
que o nutricionista assuma a responsabilidade do Programa durante o prazo da licença ou
afastamento, além de dar a oportunidade ao gestor de cadastrar outro nutricionista neste
período.

Exemplo de motivo da desvinculação no caso de licença ou afastamento:

(Exemplo)

5. Comentários Finais
Prezados gestores e nutricionistas,
O PNAE é um importante programa de acesso à alimentação adequada no Brasil, colaborando
para a consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA e para a soberania
alimentar e nutricional do país.
O papel do nutricionista no contexto do PNAE, vinculado a Entidade Executora, contribui para
o êxito do Programa, não apenas pela oferta de alimentos saudáveis e adequados, mas
também para a promoção de bons hábitos alimentares, por meio da Educação Alimentar e
Nutricional.
Dessa forma, esta ação de recadastramento online dos nutricionistas que atuam no Programa
Nacional de Alimentação escolar, objetiva aproximar ainda mais este profissional dos
processos inerentes às Secretarias de Educação, bem como acompanhar a execução do
Programa.

Sendo assim, no âmbito da CGPAE, a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional –
COSAN coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários por
meio do e-mail: cosan@fnde.gov.br e telefones: (61) 2022-5662/5501/5551.
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Apresentação

A sanção da Lei nº 11.947/09 trouxe importantes avanços para
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), como
sua extensão para toda a rede pública de educação básica e a
garantia de que, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sejam
destinados à aquisição de produtos oriundos da agricultura
familiar. Assim, as instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) também passaram a
receber esses recursos de forma complementar.
Entendendo que comprar da agricultura familiar vai além de
cumprir uma obrigação, pois possibilita, concomitantemente,
garantir uma alimentação de melhor qualidade para os
educandos, desenvolver ações de educação alimentar e
nutricional e, ainda, apoiar o desenvolvimento regional
sustentável, o IFSULDEMINAS, por meio de ações extensionistas,
iniciou em 2012 seus primeiros passos visando à compra de
alimentos oriundos da agricultura familiar, culminando, em
2013, nas primeiras chamadas públicas. Com essa iniciativa, a
instituição criou os primeiros procedimentos para esse tipo
de compra na Rede Federal, obtendo, com ações coordenadas
entre diversos setores, resultados positivos nesses processos.
Apesar do potencial apresentado pela Rede Federal para
implantação do PNAE e em especial a aquisição de alimentos
da agricultura familiar, o assunto ainda é recente, tornando um
desafio a implementação do programa de forma plena.
Com o intuito de promover um espaço de troca de experiências
e estabelecer um canal de diálogo sobre o PNAE entre as
instituições da rede, o IFSULDEMINAS ofertou no ano de
2016, em parceria com a Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica (SETEC/MEC), o curso “Gestão do PNAE e PAA
Compra Institucional no âmbito da Rede Federal EPCT”. Este
manual reúne os temas e conteúdos abordados nesse curso e
propõe ser mais uma fonte de consulta para os servidores que
estejam atuando ou queiram atuar nesse importante programa.

Aloísia Rodrigues Hirata

UNIDADE I
Nathália Lopes Caldeira Brant

CONHECENDO O PNAE:
DO DIREITO À GARANTIA DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENQUANTO DIREITO
DO ESTUDANTE E DEVER DO ESTADO
Para falarmos sobre alimentação escolar é necessário
construirmos o entendimento de que a alimentação, mais do
que o meio pelo qual se satisfazem as necessidades físicas
do ser humano, também compõe o conjunto dos direitos
sociais que é responsável pela garantia da proteção social da
população brasileira.
Segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea):
A alimentação adequada e saudável é a realização de um direito
humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular,
de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada
aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o
ciclo de vida e as necessidades alimentares especiais, pautada no
referencial tradicional local.
CONSEA, 2014, online

Partindo da definição da alimentação enquanto direito,
é importante ressaltar que o protagonismo do Estado é
imprescindível para sua garantia. Encontramos um amplo
aparato legal que afirma e regulamenta o papel do Estado
no cumprimento do seu dever na efetividade desse direito.
Vejamos a seguir alguns exemplos que compõem esse aparato.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (2015,
online) prevê em seu artigo 25:
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar
a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos
meios de subsistência fora de seu controle. [grifo nosso]

Nesse sentido, a Constituição Federal (CF) de 1988 (2015,
online) garante, ao tratar “Dos Direitos Sociais”, a alimentação
como direito.
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Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
II- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação
básica, por meio de programas suplementares de material
didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
Art. 212. §4º- Os programas suplementares de alimentação e
assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com
recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos
orçamentários. [grifo nosso]

Ainda no artigo 227 a CF assegura que é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar a alimentação à criança, ao
adolescente e ao idoso.

UNIDADE I | A Alimentação Escolar enquanto Direito do Estudante e dever do Estado

13

Dessa forma, temos a percepção clara que a alimentação
constitui-se enquanto direito. Mas, como mencionado acima,
a afirmação da alimentação enquanto direito supõe também a
alimentação escolar, o que nos coloca então a necessidade de
apresentar o entendimento que se tem do âmbito escolar.
A Lei n. 11.947, de 16 de junho de 2009, que regulamenta a
Alimentação Escolar, prevê que:
Art. 3º A alimentação escolar é direito dos alunos da educação
básica pública e dever do Estado e será promovida e incentivada
com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei.

O âmbito escolar não pode ser compreendido fora do universo
da Política de Educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBN - Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) nos
ajuda a dimensionar o conceito do termo “escolar”.
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de:
VIII- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação
básica, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

Assim, é necessário qualificar a Educação enquanto política
pública, como dever do Estado e concretizada a partir do
desenvolvimento do processo educacional que é composto
por diversos elementos a partir da articulação do tripé ensino/
pesquisa/extensão, que visam desenvolver e fortalecer o
processo ensino e aprendizagem. Desse modo, é correto
afirmar que um dos elementos que compõem esse processo é
a alimentação escolar.
No sentido da afirmação da educação em toda sua plenitude, e
na afirmação da alimentação enquanto direito, fundamentada
no conceito de segurança alimentar e nutricional, surge o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), coordenado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
pois, a partir do que prevê a CF de 1988, é responsabilidade
de todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal
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e Municípios – assegurar a alimentação escolar para os
estudantes da educação básica pública e também de escolas
filantrópicas e comunitárias, conveniadas com o poder público.
A LDBN (1996), em seu artigo 21, deixa claro que a educação
escolar “[...] compõe-se de: I- educação básica, formada pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II- educação
superior.” Em seguida no Capítulo II (da Educação Básica),
regulamenta todas as modalidades que compõem a educação
básica: educação infantil; ensino fundamental; ensino médio;
educação profissional e tecnológica e educação de jovens e
adultos.
Especificamente no artigo 36-B, que corresponde à seção da
educação profissional e tecnológica, há o esclarecimento do
desenvolvimento dessa modalidade em nível médio.
Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será
desenvolvida nas seguintes formas:
I- articulada com o ensino médio;
II- subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído
o ensino médio.

Desta forma, não há dúvidas de que o estudante do subsequente
é compreendido no universo da educação básica e, portanto,
alvo das ações que envolvem a alimentação escolar.

!

As escolas federais, enquanto entidades
executoras, de acordo com o Art. 5º da Resolução/
CD/FNDE nº 26/2013, são responsáveis pela
execução do PNAE, inclusive pela utilização
e complementação dos recursos financeiros
transferidos pelo FNDE. Responsabilizam-se,
portanto, pela oferta de alimentação nos 200
dias letivos e pelo desenvolvimento das ações
de educação alimentar e nutricional a todos os
alunos da educação básica matriculados.
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O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (PNAE)1
O PNAE é o mais antigo Programa do governo brasileiro na área
de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional
(SAN), sendo considerado um dos maiores e mais abrangentes
do mundo no que se refere ao atendimento universal aos
escolares e de garantia do direito humano à alimentação
adequada e saudável.
O Programa é gerenciado pelo FNDE, autarquia do Ministério
da Educação (MEC), atende de forma complementar todos os
estudantes matriculados na educação básica das escolas.
Nos últimos anos, a abrangência do atendimento do PNAE
aumentou substancialmente, de pouco mais de 33 milhões em
1995 para mais de 43 milhões de escolares em 2013. Com isso,
aumentou o volume de recursos repassados pelo FNDE aos
estados, municípios e Distrito Federal, chegando a 3,5 bilhões
de reais no ano de 2013.
Além do estabelecimento de critérios técnicos e operacionais
para a gestão local do PNAE, outros importantes avanços
são: a obrigatoriedade da existência de um nutricionista
responsável técnico, a ampliação e o fortalecimento dos
Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) e a constituição dos
Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar
(CECANEs), por meio de parcerias entre o FNDE e as Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES), os quais apontam igualmente
para uma importante ampliação desta política pública no que
concerne à garantia do direito à alimentação adequada e
saudável nas escolas.
Desta forma, o PNAE, cuja responsabilidade constitucional é
compartilhada entre todos os entes federados, envolve um
grande número de atores sociais como gestores públicos,
professores, diretores de escola, pais de educandos, sociedade
1. Texto elaborado pelo FNDE publicado na Cartilha Nacional da Alimentação

escolar 2015.
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civil organizada, nutricionistas, manipuladores de alimentos,
agricultores familiares, conselheiros de alimentação escolar,
entre outros.
Objetivos e Diretrizes do PNAE:
O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento
e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o
rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos
alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional
e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o período em que permanecem na escola.
São objetivos complementares do PNAE:
• Envolver todos os entes federados (estados, Distrito Federal
e municípios) na execução do Programa;
• Estimular o exercício do controle social;
• Dinamizar a economia local, contribuindo para geração de
emprego e renda;
• Respeitar os hábitos alimentares e vocação agrícola locais.
Para a execução do PNAE, a Lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009, em seu artigo 2°, institui como diretrizes da alimentação
escolar:
I. Alimentação Saudável e Adequada
Orienta para o uso de alimentos variados, seguros,
que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento
e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do
rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária
e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de
atenção específica.
II. Educação Alimentar e Nutricional
Fomenta a inclusão da educação alimentar e nutricional
no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa o
currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição
e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na
perspectiva da segurança alimentar e nutricional.

UNIDADE I | O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
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III. Universalização
Atende a todos os alunos matriculados na rede pública de
educação básica.
IV. Participação social
Favorece o acompanhamento e o controle da execução por
meio da participação da comunidade no controle social, por
meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE).
V. Desenvolvimento Sustentável
Incentiva a aquisição de gêneros alimentícios diversificados,
produzidos em âmbito local e preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores familiares
rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas
e de remanescentes de quilombos, além do alimento
orgânico.
VI. Direito à alimentação escolar
Garante a segurança alimentar e nutricional dos alunos,
com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças
biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos
que necessitem de atenção específica e aqueles que se
encontram em vulnerabilidade social.

18
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PARA PENSAR
Que tipo de ações a minha instituição tem desenvolvido
para garantir o direito à alimentação escolar dos estudantes
do ensino básico, considerando aqui todos os estudantes do
técnico profissional (integrado e subsequente)?
Quais ações estão sendo desenvolvidas no âmbito da
promoção da alimentação escolar em minha instituição?
Como posso contribuir para que este direito seja atendido
em sua plenitude?

UNIDADE II
Maria do Socorro Coelho

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
De acordo com o FNDE (2012), a educação representa a
possibilidade e capacidade de um povo organizar-se e pensar
em construir o seu futuro, por outro lado, a educação
nutricional, de acordo com o Guia Alimentar (2014), possibilita
a realização de um direito humano básico, que é a alimentação
adequada e saudável, o que significa uma alimentação para
todos, de maneira permanente e contínua, respeitando
aspectos culturais, sociais e biológicos dos indivíduos. A
alimentação adequada e saudável também envolve a garantia
de uma alimentação variada, equilibrada e que respeite as
práticas produtivas adequadas e saudáveis.
Dessa forma, podemos perceber que a alimentação não se
reduz a uma questão puramente nutricional; na verdade,
trata-se de um importante ato social, inserido em um contexto
cultural. Portanto, é necessário destacar que, para se alcançar
uma educação alimentar e nutricional no ambiente escolar
deve-se incorporar o tema no projeto político-pedagógico da
escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando
experiências no cotidiano das atividades escolares. Desse modo,
resta clara a inquestionável importância da contribuição de
toda a comunidade escolar (diretores, professores, pedagogos,
assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, todos os
profissionais ligados à saúde e à assistência ao educando) para
o êxito do Programa.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
possui como uma de suas diretrizes a Educação Alimentar e
Nutricional (EAN), que objetiva estimular a adoção voluntária
de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem
para a aprendizagem, a boa saúde do escolar e a qualidade de
vida do indivíduo.
O normativo do PNAE define que a EAN é um campo de
conhecimento e de prática contínua e permanente,
transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional. Assim,
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visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos
alimentares saudáveis no contexto da realização do Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da garantia da
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
O aspecto contínuo caracteriza-se pelas atividades
desenvolvidas de forma sistemática no ambiente escolar; o
aspecto permanente indica que a EAN precisa estar presente
ao longo do curso da vida, respondendo às diferentes
demandas que o indivíduo apresente, desde a formação dos
hábitos alimentares, na primeira infância, à organização da
sua alimentação fora de casa, na adolescência e idade adulta;
a transdisciplinaridade estabelece que o alimento deve ser
trabalhado em todas as disciplinas do currículo escolar de forma
transversal, sendo inserido no projeto político-pedagógico
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(PPP) da instituição pelos profissionais da educação; o conceito
de multiprofissionalismo está relacionado à necessidade de
realizar um trabalho conjunto com professores, nutricionistas,
manipuladores de alimentos, entre outros profissionais,
sobre a importância de desenvolver ações de EAN vinculadas
às suas atividades em prol da alimentação adequada; a
intersetorialidade refere-se a ações conjugadas resultantes
da articulação dos distintos setores governamentais. Assim,
em âmbito federal, o FNDE trabalha com os mais diversos
ministérios, secretarias e instituições visando um diálogo
entre todas as vertentes sobre alimentação escolar. Da mesma
forma isso tem que ser efetuado nos estados, municípios e na
Rede Federal.

Exemplos de ações de EAN:
Além de promover a oferta de alimentação adequada na escola,
é possível desenvolver diversas ações de EAN como:
• realizar cursos de capacitação sobre a temática da
alimentação e nutrição para as pessoas envolvidas direta e
indiretamente com a alimentação escolar;
• realizar palestras, campanhas e oficinas que promovam a
educação alimentar;
• promover metodologias inovadoras para o trabalho
pedagógico como teatros, oficinas culinárias, gincanas,
jogos, palestras, formação de hortas escolares, roda de
conversa e outras atividades educativas que propiciem maior
envolvimento dos alunos;
• priorizar os hábitos alimentares regionais e culturais
saudáveis;
• estimular e promover a utilização de produtos orgânicos e/ou
agroecológicos e da sociobiodiversidade;
• estimular o consumo de alimentos saudáveis nas cantinas por
meio de contratos que proíbam a comercialização de alimentos
que contribuem para a formação de maus hábitos alimentares
como: refrigerantes e frituras, priorizando assim, a oferta de
frutas, sanduíches e sucos naturais nos espaços escolares.
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O espaço escolar é considerado propício para desenvolver
atividades de melhoria das condições de saúde e do estado
nutricional de toda sua comunidade, englobando pais, familiares,
professores, diretores e demais funcionários da instituição.
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UMA ABORDAGEM DA REALIDADE NOS IFs
Temos a consciência de que os IFs estão sendo estruturados
a partir de antigas Escolas Agrotécnicas e CEFETs já existentes
e contam também com campus novos ainda em construção,
tanto no que se refere a espaço físico quanto a recursos
humanos. Portanto, sabemos que nem todas as escolas têm
um profissional da área de Nutrição, mas não podemos deixar
de pensar que, a curto prazo, precisaremos contar com esse
profissional que está ligado diretamente ao bem-estar físico e
psicossocial do estudante, o que é necessário para se atingir os
objetivos de uma instituição escolar.
Além disso, como já vimos anteriormente, a alimentação
escolar é prevista por lei e a alimentação adequada é um direito
humano garantido em tratados e documentos internacionais
e em vários instrumentos legais vigentes no Estado brasileiro,
tendo sido também incorporada em vários dispositivos e
princípios da Constituição Federal de 1988.
De acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, art. 12
A coordenação das ações de alimentação escolar, sob
a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e das escolas federais, será realizada por
nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade
técnica do Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei
n° 11.947/2009 e em legislações específicas, dentro de suas
atribuições.

E de acordo com a Resolução CFN nº 465/2010, art. 6º
poderá ser responsável técnico do PNAE o Nutricionista habilitado
e regularmente inscrito no CRN e que for contratado pela
entidade executora como pessoa física e é vedada a assunção de
responsabilidade técnica por nutricionista que atue como assessor
da entidade executora ou que atue como consultor da entidade
executora ou ainda cuja contratação pela entidade executora se
dê por meio de uma pessoa jurídica.

26

UNIDADE II | Educação Alimentar e Nutricional

Isso indica que em toda escola pública que recebe recursos
do FNDE deve ter um nutricionista responsável pela elaboração
do cardápio e desenvolvimento de outras atividades relativas à
sua função.
É importante observamos que no art. 12 da Resolução CFN
nº465/2010 está claro que não é possível o Nutricionista de
uma empresa terceirizada responder pelo PNAE da instituição
escolar a que atende, leiam:
Quando a produção de refeições destinadas ao atendimento da
clientela atendida pelo PNAE for terceirizada, a empresa prestadora
de serviços deverá obedecer às normas específicas baixadas pelo
CFN para a área de alimentação coletiva (concessionárias), devendo
a Entidade Executora manter o nutricionista responsável técnico
(RT) e demais nutricionistas, que, além das atribuições previstas
nesta Resolução, supervisionarão as atividades desenvolvidas pela
empresa.
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ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS
A importância da Educação Alimentar e Nutricional e do
trabalho do Nutricionista do PNAE está relacionada a
diversos problemas de saúde ocasionados pela alimentação,
principalmente a desnutrição e o sobrepeso. A elaboração de
um cardápio adequado nas escolas passa a ser um instrumento
de planejamento e execução de uma alimentação saudável para
a aprendizagem e a formação de bons hábitos alimentares das
crianças e adolescentes, possibilitando a melhoria da saúde da
população brasileira.
O cardápio é a sequência de pratos a serem servidos em uma
refeição, ou todas as refeições de um dia ou por um período
determinado. Ele é a ferramenta que inicia o processo produtivo
e serve como instrumento gerencial para a administração do
serviço de alimentação. A partir do seu planejamento, podem
ser dimensionados os recursos humanos e materiais, o controle
de custos, o planejamento de compras, a fixação dos níveis
de estoque, a determinação dos padrões a serem utilizados
na confecção das receitas, servindo ainda para a pesquisa e
análise das preferências alimentares dos alunos.

Planejamento do Cardápio
O primeiro passo para planejar o cardápio é conhecer
aprodução agrícola do município e região. O planejamento e
a elaboração de cardápios (considerando a cultura alimentar
da região, o perfil epidemiológico da população atendida e a
vocação agrícola da região) são de fundamental importância
em vários aspectos, tais como:
• educação para a alimentação adequada dos alunos, com
alimentos in natura ou minimamente processados;
• priorização de alimentos produzidos no município ou
região, possibilitando a valorização da cultura alimentar
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local e a utilização de alimentos mais frescos, com menores
problemas de injúrias pelo transporte e provavelmente com
menor custo devido à pequena distância percorrida;
• promoção do desenvolvimento rural da região e melhoria
socioeconômica com a valorização dos agricultores do
município e região;
• possibilidade de fornecimento de refeições mais saudáveis
com alimentos produzidos no sistema orgânico ou
agroecológico aos alunos.

Atendendo às necessidades nutricionais
Na Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, em seu capítulo V, Seção
II, que trata da “Oferta da Alimentação nas Escolas”, no art.14,
parágrafo 2º, fica definido que:
os cardápios deverão ser planejados para atender, em média, às
necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto
no Anexo III desta Resolução, de modo a suprir determinadas
porcentagens relativas ao tempo de permanência do aluno na
escola e ao número de refeições que ele fará dentro da instituição.

Desse modo, é de bom senso que os nutricionistas dos Institutos
Federais pensem na realidade dos campi em que atuam, tendo
em vista que a adequação do cardápio variará conforme o
tempo que o aluno passa na instituição e isso depende dos
tipos de cursos que são oferecidos. Podem existir estudantes
que permanecem na instituição apenas em um período,
como por exemplo estudantes do curso EJA; estudantes que
permanecem por dois períodos, como os alunos do técnico
integrado; e ainda casos em que o estudante mora dentro da
instituição e passa 24h dentro dela, ou seja, ele terá que ter
100% das suas necessidades nutricionais atendidas.

UNIDADE II | Elaboração
Introdução de Cardápios
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Controle de Qualidade
O controle da qualidade da alimentação escolar é fundamental
para garantir a oferta de alimentos saudáveis e seguros. Suas
ações visam reduzir o risco de contaminação dos alimentos,
minimizando, dessa forma, a possibilidade de ocorrência de
doenças de origem alimentar ou Doenças Transmitidas por
Alimentos.
Devido à sua importância em termos de saúde coletiva e
considerando a relação entre a qualidade sanitária dos
alimentos e a saúde da população, o PNAE destaca em suas
normativas a preocupação com a oferta de alimentos seguros.
Nesse sentido, cabe às Entidades Executoras (EEx.) ou às
Unidades Executoras (UEx.) adotar medidas que garantam a
aquisição, o transporte, a estocagem e o manuseio/preparo de
alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o
seu consumo final pelos alunos do PNAE.
Deste modo, destaca-se que os produtos alimentícios a serem
adquiridos para o alunado do PNAE deverão atender ao disposto
na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde (MS),
e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA). A EEx. ou UEx. poderá, em edital de licitação ou
chamada pública, solicitar a apresentação de amostras pelo
licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar para
avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão
ser submetidas às análises necessárias antes da homologação
do resultado do processo licitatório;
O FNDE destaca também a importância da formação
dos manipuladores de alimentos, no que refere à sua
responsabilidade na segurança alimentar e na garantia da
oferta de uma alimentação escolar de qualidade. Além dos
manipuladores de alimentos, cabe ao nutricionista responsável
técnico, entre outras atribuições, elaborar e implantar o Manual
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, de acordo com
a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA RDC n° 216/2004,
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que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação.
Para auxílio na elaboração do Manual de Boas Práticas, acesse
a Ferramenta para as Boas Práticas na Alimentação Escolar,
desenvolvida pelo Centro Colaborador de Alimentação e
Nutrição - CECANE da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) e o CECANE da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), com o apoio do FNDE disponível em www.fnde.gov.
br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-materialde-divulgacao/alimentacao-manuais.
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IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO
NUTRICIONISTA NO PNAE
O efetivo cumprimento das atribuições do nutricionista
responsável técnico deve ser um dos pilares da prática
deste profissional para que os objetivos do PNAE sejam
alcançados. A possibilidade de transformação social por meio
da implementação e permanente manutenção do Programa
evidencia a necessidade de interlocuções e interdisciplinaridade
que o nutricionista deve articular e compor.
As diversas experiências exitosas de gestão da alimentação
escolar no país explicitam a criatividade e o comprometimento
da categoria com a melhora do estado nutricional e
desenvolvimento biopsicossocial dos escolares.
Cabe ao nutricionista responsável técnico do PNAE incentivar
e fomentar a compra de alimentos saudáveis e da agricultura
familiar, buscando o conhecimento da produção agrícola local,
priorizando a introdução destes alimentos na alimentação
dos escolares. Conforme legislação do Programa, a aquisição
de alimentos oriundos da agricultura familiar deve priorizar,
sempre que possível, alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.
O uso de agrotóxicos na produção agrícola e sua consequente
contaminação têm sido alvo de constante preocupação
no âmbito da saúde pública, exigindo dos diversos níveis
de governo investimento e organização para implementar
programas e ações de controle de resíduos que possam
eliminar ou minimizar os riscos à saúde dos brasileiros quanto
à presença desses resíduos na água e nos alimentos.
A compra de alimentos da agricultura familiar promove a
preservação das tradições alimentares locais e da produção
com baixo impacto ambiental, desde que sejam produtos
agroecológicos; o relacionamento direto com o produtor; e, a
integração da agricultura familiar com a educação.
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A aquisição de alimentos da agricultura familiar planejada
pelo nutricionista deve adequar-se à demanda da escola
(cardápio e infraestrutura) para o fornecimento dos alimentos,
por exemplo: o tamanho das embalagens, frequência e local
de entrega, sempre respeitando as normas da legislação
vigente. A escassez de mão de obra é um problema frequente
na agricultura familiar e muitas vezes algumas exigências
desnecessárias acabam prejudicando o fornecimento desses
alimentos.
O PNAE tem um grande potencial no que diz respeito aos
problemas associados à produção e ao desenvolvimento rural e
àqueles associados ao consumo e à saúde pública, interligando
a produção local de alimentos e o mercado consumidor local.

PARA PENSAR
Muitos Institutos Federais não priorizaram a contratação
do profissional da nutrição por desconhecimento sobre
a obrigatoriedade da oferta da alimentação escolar e da
importância deste profissional no processo de educação
alimentar e nutricional (EAN) dos estudantes e implantação
do PNAE, com isso, poucos campi dispõem de nutricionistas
no quadro de servidores.
Como está minha instituição em relação à esta questão?
Quais discussões têm sido promovidas no âmbito da gestão
para resolver esta problemática?
As ações de EAN são essenciais na formação de bons
hábitos alimentares e contribui na melhoria da saúde
e consequentemente no bom desempenho escolar dos
estudantes.
Quais esforços têm sido envidados no desenvolvimento de
ações de EAN na minha instituição?
Que tipo de ação de EAN tem sido desenvolvida na minha
instituição e como posso contribuir?

UNIDADE III
Luiz Carlos Dias da Rocha

A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR

RECONHECENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES
DO SEU MUNICÍPIO
O Brasil é um país considerado por muitos como
tradicionalmente agrícola, pois em todas as suas regiões e/ou
municípios é notória a força da agricultura. Dentre aqueles que
desenvolvem ações no campo, destacam-se os agricultores
familiares.
A Agricultura Familiar é definida, de acordo com o Ministério
de Desenvolvimento Social (MDS, 2014), como “uma forma de
produção onde predomina a interação entre gestão e trabalho;
são os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo,
dando ênfase na diversificação e utilizando o trabalho familiar,
eventualmente complementado pelo trabalho assalariado”. Na
maioria dos casos, ela é desenvolvida em pequenas áreas e
atende ao mercado local.
Mas qual a relevância de uma produção em
pequenas áreas, em um país tão extenso e com
cerca de 200 milhões de pessoas?
Bom, neste caso, vale a pena consultarmos os dados do IBGE
(2006), onde vamos constatar que:
01. os agricultores familiares representam mais de 84%
dos estabelecimentos agrícolas (aproximadamente 5
milhões), porém ocupam apenas cerca de 24% das terras
agricultáveis do país;
02. respondem por cerca de 87% da produção de mandioca,
70% da produção de feijão, 46% da produção de milho,
38% da produção de café, 34% da produção de arroz,
dentre outros;
03. na pecuária, respondem por 58% da produção leiteira,
50% da produção de aves, 59% da produção de suínos e
30% da produção de bovinos;
04. é responsável por 74% dos empregos diretos no campo
(cerca de 12 milhões de pessoas).
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Em função de todos esses dados, em termos legais, no ano
de 2006, o Brasil aprovou a Lei 11.326/06, que estabelece as
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, um importante
marco para o país. Essa Lei estabelece os conceitos, princípios
e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas
e define critérios para o enquadramento do produtor como
agricultor familiar:
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio
rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I- não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro)
módulos fiscais;
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II- utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III- tenha percentual mínimo da renda familiar originada
de atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;
IV- dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
§ 1° O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica
quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas
de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não
ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais (BRASIL, 2006).

Desta maneira, é fácil compreender a importância da Agricultura
Familiar no nosso dia a dia. Importância esta que é reforçada
pelos números ora apresentados.

A importância de comprar de alimentos diretamente
dos Agricultores Familiares
Com a criação da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, ficou
determinado que no mínimo 30% do valor repassado a estados,
municípios e Distrito Federal pelo FNDE para o PNAE devem ser
utilizados, obrigatoriamente, na compra de gêneros alimentícios
provenientes da agricultura familiar. A Lei estabeleceu algumas
diretrizes que nos auxiliam na compreensão da importância
dessa compra. Para saber mais, consulte o Art. 2o da referida
lei, que trata das diretrizes da alimentação escolar.
Conforme foi exposto nas unidades anteriores, o PNAE
incorpora elementos relacionados à produção, acesso e
consumo, com o objetivo de, simultaneamente, oferecer
alimentação saudável aos estudantes de escolas públicas de
educação básica do Brasil e estimular a agricultura familiar
nacional, por meio do fortalecimento dos agricultores do seu
município.
É importante ressaltar que a ligação entre a agricultura
familiar e a alimentação escolar fundamenta-se nas diretrizes
estabelecidas pelo PNAE, em especial no que tange ao:
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• emprego da alimentação saudável e adequada,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que
respeitam a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis; e
• apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para
a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais,
produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar.

Como identificar os Agricultores Familiares?
Por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), os
agricultores familiares podem retirar a Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP). O Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar, que tem como objetivo promover o
fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo produtor
familiar, de forma a integrá-lo aos processos produtivos,
proporcionando-lhe aumento de renda e agregando valor ao
produto e à propriedade, mediante a modernização do sistema
produtivo, valorização do produtor rural e a profissionalização
dos produtores familiares.
A DAP é emitida para todos os agricultores solicitantes, desde
que se enquadrem nos critérios estabelecidos na lei.

Entidades emissores da DAP
Na maioria dos municípios, as instituições cadastradas são
as Agências de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater),
sindicatos dos Trabalhadores Rurais e outras instituições que
tenham personalidade jurídica e que sejam representantes
legais dos agricultores familiares.
Os órgãos e entidades autorizados a atuarem como emissores
de DAP no Sistema Brasileiro Descentralizado de Assistência
Técnica e Extensão Rural (SIBRATER).
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A importância da DAP na Chamada Pública
Na Chamada Pública, utilizamos a DAP para reconhecer os
agricultores familiares. Esse reconhecimento é feito por meio
do Extrato da DAP atualizado, que pode ser retirado pelo
Agricultor ou por qualquer interessado no site do MDA: www.
mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/declara%C3%A7%C3%A3o-deaptid%C3%A3o-ao-pronaf-dap (MDA, 2015).
O Extrato da DAP possibilita confirmar a situação atual do
Agricultor e tem validade de 30 dias.
Existem duas modalidades de DAP: a DAP Física, emitida para
agricultores de forma individual, e a DAP Jurídica, emitida para
associações e/ou cooperativas com percentual de agricultores
familiares superior a 70%.

As entidades articuladoras
As entidades articuladoras são parceiras importantes na
realização de uma chamada pública. Além do incentivo,
possibilitam a transparência, articulação e aproximação dos
agricultores e entidades executoras. Dentre as instituições que
realizam essa função, podemos citar:
Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares,
Secretarias Municipais de Agricultura e Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais e agências de ATER.
Essas são entidades que estão localizadas mais próximas
dos campi e, geralmente, possibilitam a articulação de forma
mais concreta e permite discussões sobre as dificuldades e
potencialidades para o estabelecimento das parcerias.
Em âmbito nacional ou em articulação em regiões mais
extensas, podemos contar com as entidades cadastradas no
Sistema Brasileiro Descentralizado de Assistência Técnica e
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Extensão Rural (Sibrater), dentre as quais citamos o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais (STR), Sindicato dos Trabalhadores
da Agricultura Familiar (Sintraf) e as entidades credenciadas pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário para emissão de DAP:
• Entidades oficiais de assistência técnica e extensão rural – Ematers;
• Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – Ceplac;
• Confederação dos Trabalhadores na Agricultura – Contag;
• Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar – Fetraf;
• Associação Nacional dos Pequenos Agricultores – ANPA;
• Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CAPB;
• Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes de
Silva – Itesp;

• Fundação Nacional do Índio – Funai;
• Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA;
• Federação de Pescadores;
• Fundação Cultural Palmares;
• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra.
As entidades articuladoras podem apoiar os agricultores em
uma fase importante do processo, que é a elaboração do
Projeto de Vendas (o projeto de vendas contém informações
sobre os agricultores individuais ou grupos formais e sobre os
produtos que serão comercializados).
Muitos municípios contarão ainda com grupos de agricultores
informais, que, apesar de não estarem organizados em
associações ou cooperativas, mantêm certo grau de
relacionamento, o que possibilita a soma de esforços na
elaboração do projeto de vendas e na entrega dos produtos.
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AÇÕES DE EXTENSÃO E AS PARCERIAS INTERNAS
Para fortalecer nossa equipe de trabalho, é importante você
se perguntar o seguinte: com quem posso contar para a
realização do processo de compras da Agricultura Familiar?
O sucesso da Chamada Pública não depende somente da
existência de Agricultores Familiares dispostos a comercializar
seus produtos e da disponibilização de recursos pelo FNDE.
Internamente, é importante que a instituição esteja disposta
e interessada no sucesso da proposta e que sejam envolvidas
pessoas comprometidas com as etapas do processo.
Certamente, uma realidade diferente será desenhada em cada
campus, com traços, formas e propriedades distintas para a
solução das dificuldades e sucesso das ações.

Os parceiros internos no processo de compras
Os parceiros internos representam um grande diferencial e,
talvez, o maior potencial dos Institutos Federais. Isso fica mais
evidente quando comparamos nossa situação com as demais
entidades executoras do PNAE (Escolas Estaduais, prefeituras,
entre outros). Nos IFs temos setores internos que podem e
devem ser vistos como parceiros, com potencial de ir muito
além da simples realização da gestão de um recurso. São eles:
Pró-reitorias
Nas Pró-reitorias, podemos considerar que, normalmente,
temos os parceiros políticos e os parceiros técnicos. Os
representantes políticos, apesar de em muitos casos não
participarem diretamente das ações, quando motivados,
realizam papel fundamental junto às instâncias decisórias
da instituição. Reuniões de colégios de dirigentes, conselhos
superiores e outros espaços, sejam consultivos ou deliberativos,
podem ser importantes para a criação de uma atmosfera próativa entre os envolvidos e possibilitar a consolidação das ações.
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Os representantes técnicos relacionam-se diretamente com os
campus e podem facilitar a integração das ações intercampi
e também com outros Institutos Federais. No IFSULDEMINAS,
por exemplo, a participação dos representantes da Pró-reitoria
de Extensão tem sido fundamental para o sucesso e avanço
das ações, sendo decisivas nas articulações com os parceiros
(agricultores e seus representantes), prefeituras, câmaras
municipais e FNDE, incluindo as articulações com a SETEC para
a realização deste manual.
Coordenação de extensão
Normalmente, as coordenações de extensão são responsáveis
por encaminhar demandas, fomentar projetos, estimular
servidores, acompanhar e compilar resultados de extensão
nos campus. Nesse sentido, o seu envolvimento nas ações do
PNAE desde o início, podem fortalecer e motivar a participação
de mais servidores. Por meio desta coordenação, também será
possível identificar os servidores que desenvolvem ações de
extensão com agricultura familiar e podem vir a ser importantes
atores nas ações do PNAE.
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Coordenação Geral de Assistência Estudantil
A utilização dos recursos do PNAE não visa apenas à compra
da Agricultura Familiar, mas também à garantia de um direito
do aluno, que possibilita, concomitantemente, a garantia
da alimentação de melhor qualidade para os estudantes
e o desenvolvimento da educação alimentar e nutricional.
Esse direito é parte essencial das ações ligadas à Assistência
Estudantil, que objetiva a manutenção das condições dignas ao
educando.
Nos Institutos Federais, os cuidados com o bem-estar dos
estudantes estão relacionados às ações da Coordenação Geral
de Assistência Estudantil e às suas instâncias subordinadas.
Assim, envolver profissionais desse setor pode significar
uma ampliação das possibilidades de ação e de sucesso do
programa.

!
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As escolas estaduais e prefeituras, mesmo não
possuindoos setores ou departamentos e/ou
as pessoas presentes nos IFs, vêm realizando o
PNAE há vários anos.
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PROCEDIMENTOS INICIAIS PARA A AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS
Criação da Comissão Especial de Compras
a. Objetivos e função da Comissão
Para as compras de produtos oriundos da Agricultura Familiar,
a Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 e a Resolução/CD/FNDE nº
04/2015, orientam que o processo de compra seja feito por meio
da realização de uma Chamada Pública. Embora as mesmas
resoluções não exijam das entidades federais a composição
do CAE (Conselho de Alimentação Escolar), entendemos que
é necessário a composição de uma comissão para realização
deste processo, que além das atribuições abaixo, também
realiza o controle social que o CAE executa nas outras esferas
(municipal e estadual).
Como caráter sugestivo, nomeamos aqui como “Comissão
Especial de Compras da Agricultura Familiar (CECAF)”, que
poderá assumir o objetivo de apoiar a instituição na aquisição
de gêneros alimentícios diretos da Agricultura Familiar com
recursos do PNAE e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos,
Modalidade Compra Institucional).
A CECAF poderá ter como atribuições:
I. realizar a articulação com os atores envolvidos no processo de
compras da Agricultura Familiar;
II. elaborar o projeto básico ou termo de referência com as
especificidades e condições do processo de compra;
III. elaborar a lista de produtos e calendário de entregas;
IV. realizar o levantamento de preços;
V. elaborar e publicizar o Edital da Chamada Pública;
VI. receber, julgar e selecionar as propostas de vendas;
VII. receber a amostra para o controle da qualidade;
VIII. convocar para assinatura do contrato de fornecimento;
IX. indicar o técnico responsável e fiscal de contrato;
X. realizar demais atividades operacionais e administrativas
referentes ao processo de compra e à chamada pública.
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b. Composição da Comissão
O CAE funciona como órgão colegiado de caráter fiscalizador,
permanente, deliberativo e de assessoramento nas esferas
municipais e estaduais. Conforme já mencionado, nos IFs não
temos essa estrutura organizacional. O art. 34 da Resolução/
CD/FNDE nº 26/2013 estabelece que na composição do CAE
deve conter representantes da Entidade Executora e também
representantes da sociedade civil. Como forma de ampliar as
discussões e o caráter de transparência no trato dos recursos
públicos, é desejável que a CECAF apresente também em sua
estrutura as representações estudantis e da sociedade civil
(agricultores ou pais).
Neste sentido, recomenda-se que a CECAF tenha em sua
composição:
• representante dos setores administrativos (Diretoria de
Administração, Coordenação de Administração, Setor de
Compras ou Setor de Licitações, preferencialmente);
• representante do setor de alimentação escolar;
• representante institucional ligado à área de extensão
(Coordenação de extensão ou servidores inteirados e
motivados com o tema);
• representação estudantil (líderes de sala, representações de
grêmios ou outras formas organizacionais representativas);
• representantes da sociedade civil (pais e/ou agricultores
interessados no processo).
Nós acreditamos que a formação de uma equipe interessada
e focada na ação e na obtenção dos resultados esperados seja
um grande passo para o sucesso na realização e concretude da
Chamada Pública.

!
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A nomeação de uma comissão não exime os
gestores da responsabilidade pela execução do
PNAE e consequentemente pela compra de
alimentos da Agricultura Familiar
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Lista de produtos e calendário de entregas
Após conhecer a disponibilidade/diversidade de produtos da
Agricultura Familiar e a confecção do cardápio do restaurante
adequado à realidade da região e da instituição (Conteúdo
apresentado na unidade anterior), é hora de iniciarmos os
procedimentos para a realização da Chamada Pública.
O passo seguinte é a elaboração da lista de produtos e
calendário de entregas em conformidade com as demandas.
A lista de produtos deve ser elaborada com muita cautela e
os produtos devem ser descritos de forma detalhada e clara,
abordando as características físicas do alimento desejado
(tamanho médio, cor, aparência), a quantidade, a unidade de
fornecimento (kg, dúzias, caixas, tamanho da caixa) e o regime
de fornecimento (diário, semanal, quinzenal, mensal).

!

Estas informações serão utilizadas em todo
o processo. A descrição do produto deve ser
clara o suficiente para não gerar dúvidas
ao agricultor durante a elaboração do seu
Projeto de Vendas. As informações da lista
serão também utilizadas pela CECAF para a
elaboração do Projeto Básico (que será assunto
da próxima unidade).

Realização do levantamento de preços
A forma de definição dos preços médios de compra
estabelecidos pela Resolução/CD/FNDE nº 04/2015 é, sem
dúvida, um dos pontos inovadores da política. Por meio dessa
Resolução, os agricultores deixam de disputar para vender
mais barato e passam a comercializar seus produtos a preços
mais justos, conforme os praticados pelos mercados locais e
regionais. O Art. 29 da Resolução/CD/FNDE nº 04/2015 prevê o
seguinte:
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Art. 29 O preço de aquisição dos gêneros alimentícios será
determinado pela EEx., com base na realização de pesquisa de
preços de mercado.
§1º O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por,
no mínimo, três mercados em âmbito local, priorizando a feira
do produtor da agricultura familiar, quando houver, acrescido
dos insumos exigidos no edital de chamada pública, tais como
despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros
necessários para o fornecimento do produto.
§2º Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local,
deverá ser realizada ou complementada em âmbito territorial,
estadual ou nacional, nessa ordem.
§3º Os preços de aquisição definidos pela EEx. deverão constar na
chamada pública, e serão os preços pagos ao agricultor familiar,
empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda
do gênero alimentício.
§4º Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de
produtos agroecológicos ou orgânicos, a EEx. poderá acrescer aos
preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação
aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme
Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
§5º O projeto de venda a ser contratado deverá ser selecionado
conforme os critérios estabelecidos pelo art. 25.
§ 6º A relação dos proponentes dos projetos de venda será
apresentada em sessão pública e registrada em ata, ao término do
prazo de apresentação dos projetos.

A cotação pode ser realizada de forma simples nos
supermercados (atentando-se para produtos de características
iguais ou similares aos desejados), nas quitandas e nas feiras
livres da cidade ou região.
Após a realização de três cotações válidas para cada produto
da lista, a CECAF deverá determinar o preço médio do item,
para que este seja informado no Edital da Chamada Pública.
Os preços devem considerar, se for o caso, os custos para a
entrega, quando esta for realizada em lugares distantes ou
exigirem cuidados especiais no transporte, ou outras despesas
específicas não computadas no preço cotado.
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Aquisição de produtos orgânicos
Conforme observado na Resolução/CD/FNDE nº 04/2015
(Art. 29, §4°), a instituição executora pode adquirir produtos
orgânicos e pode pagar até 30% acima dos valores dos produtos
convencionais correspondentes. Desta forma, a aquisição
poderá ser feita de duas maneiras:
• estabelecer na lista de compras as especificações dos
produtos, já constando as características de produtos
orgânicos e certificação;
• realizar as cotações para produtos convencionais e acrescer
até 30% sobre o valor médio levantado. É importante
salientar que, em muitos casos, dadas as oscilações dos
preços dos produtos convencionais no mercado, mesmo
adicionando o percentual de 30%, os preços ainda não se
tornam atrativos aos agricultores orgânicos.
É possível perceber que a etapa de Levantamento de Preços
não pode ser uma ação puramente mecânica, mas deve ser
acompanhada de cuidado e observação, pois a divulgação
equivocada de preços pode influenciar diretamente no
resultado da Chamada Pública.
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A maioria das Feiras Livres não apresenta
um CNPJ próprio para constar na cotação.
Entretanto, é comum contar com um
Coordenador da Feira, que poderá assinar o
levantamento de preços e fornecer o seu CPF.

Nota-se ainda que o processo é uma relação ganha-ganha,
pois, desta maneira, o agricultor comercializará pelo preço
de mercado e a instituição estará adquirindo um produto
de qualidade, regionalizado, fresco e pelo preço justo, além
disso, promoverá uma importante ação para desenvolvimento
regional.
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Articulação entre os atores
Apesar de não se caracterizar como uma etapa do processo
definida em leis ou resoluções, julgamos relevante o
apontamento do tema que tem sido motivo de fracasso em
várias tentativas de realização de Chamada Pública.
Diferentemente de muitos procedimentos relativos às
compras públicas, onde as peças processuais são concebidas
quase em sua totalidade nos setores de compras e licitações
das instituições, a realização de uma chamada pública não
apresenta as mesmas características, podendo ser observado
o seguinte:
• a aquisição visa, além de atender às demandas da licitante
em qualidade e quantidade de produtos adquiridos, também
contribui com o desenvolvimento regional, valorização dos
produtos locais e regionais e fortalece a agricultura familiar
do entorno da instituição;
• os fornecedores de produtos (agricultores) nem sempre estão
interessados na realização das vendas pelo PNAE e/ou não
estão dispostos a cumprir as burocracias da Chamada Pública;
• a fase externa do processo é totalmente dependente das
articulações e das parcerias nas chamadas públicas, a
inexistência de articulações com os parceiros (Empresas
de Ater, Sindicatos, Associações, Cooperativas, grupos de
agricultores, etc.), pode significar o fracasso do processo;
• em regiões onde as compras pelo PNAE são novas, pode haver
a necessidade da “construção do mercado”, estimulando os
agricultores para produção e comercialização, informando sobre
as oportunidades e ainda, em muitos casos, incentivando
outras instituições para a realização das chamadas;
• e por último, é fundamental que os membros da comissão
“queiram que o processo dê certo”, perseguindo sempre o
resultado positivo.
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Priorização das propostas recebidas
Diferentemente do que acontece nas licitações públicas, onde
a disputa é realizada com base no menor preço, na realização
de uma Chamada Pública a Resolução/CD/FNDE nº 04/2015
estabelece critérios para a priorização/seleção de propostas que
melhor atendam aos objetivos da instituição. Desta maneira, a
seleção passou a ser realizada priorizando os agricultores do
próprio município, conforme previsto no Art. 25.
A proposta estabeleceu um novo e importante direcionamento
nas chamadas públicas e transformou o ato de compras em
uma ação de política pública, capaz de incentivar agricultores
e promover o desenvolvimento da Agricultura Familiar em um
município e/ou região.
É importante ressaltar que o procedimento não deve ser
entendido como um favor, um auxílio ou algum benefício
da instituição para os agricultores. Isto porque, os produtos
adquiridos são, em geral, de alta qualidade, os preços são
compatíveis com o mercado e as ações de extensão visando
ao desenvolvimento regional é finalidade legal dos IFs (Art. 6°
da Lei 11.892/2008). Além disso, os preços praticados são os
mesmos do mercado local/regional (conforme pesquisa de
preços), não havendo prejuízos para a executora.

!

É comum ouvirmos de servidores e gestores
a seguinte frase: “temos que comprar da
agricultura familiar para ajudar os agricultores”.
Nesta cartilha, ressaltamos que todos somos
dependentes de alimentos que são produzidos
diariamente por agricultores comprometidos
e dedicados, porém, desvalorizados pela
sociedade. Portanto, temos que agradecê-los
por trabalhar diariamente para garantir que
tenhamos alimento em nossa mesa. Assim,
podemos entender que eles nos ajudam muito
mais do que nós a eles.

UNIDADE III | Procedimentos Iniciais para a aquisição de Alimentos

51

Escolha de Alimentos Orgânicos/Agroecológicos
É sabido que, desde 2008, o Brasil é o líder mundial no consumo
de agrotóxicos. Temos acompanhado a indignação de boa parte
da população em relação aos abusos no uso desses compostos
químicos na agricultura e a contaminação dos alimentos que
vão direto para a nossa mesa, além dos efeitos sobre o meio
ambiente. Diversos documentários denunciam o risco sob o
qual a população se encontra atualmente.
Outra informação relevante é que as compras públicas
representam cerca de 15% do montante de negócios realizados
no país. Esse volume exerce uma importante influência nas
definições dos padrões de mercado e, muitas vezes, direcionam
os rumos do consumo. Neste sentido, a decisão de compra
direta da agricultura familiar, apesar de em alguns casos os
valores serem baixos e em escala local, também é capaz de
promover esse direcionamento ao valorizar esses produtores.
Nesta linha de ação, ao adquirir produtos orgânicos/
agroecológicos, a instituição sinaliza para a sociedade um
importante direcionamento em relação ao tema e ainda:
• disponibiliza aos estudantes alimentos de alta qualidade;
• sinaliza aos agricultores um mercado promissor,
estimulando-os à produção agroecológica;
• promove a diminuição do uso de agrotóxicos na região;
• estabelece uma segurança para a população em relação aos
produtos da agricultura familiar;
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PARA PENSAR
A obrigatoriedade das compras e alimentos direto da
Agricultura Familiar prevista na Lei N°11.947/2009, está
fundamentada nas diretrizes estabelecidas pelo PNAE,
principalmente no que tange à oferta de alimentos
saudáveis que respeitem a cultura, a tradição e os
hábitos alimentares saudáveis, assim como o apoio ao
desenvolvimento regional sustentável. Estas diretrizes
estão diretamente ligadas à questão de uma formação mais
ampla dos educandos e à promoção do desenvolvimento
regional. Assim, podemos dizer que as diretrizes do PNAE
têm relação direta com a missão dos Institutos Federais.
Que tipo de ações em prol do desenvolvimento sustentável
e a formação de bons hábitos alimentares a sua instituição
poderia desenvolver, além da compra da agricultura familiar?
Visando apoiar a compra de alimentos da agricultura
familiar, como a sua instituição poderia fomentar projetos de
extensão? Que tipo de projetos contribuiria para essa ação?

UNIDADE IV
Rogério Robs Fanti Raimundo

EXECUÇÃO DOS RECURSOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE
NA INSTITUIÇÃO
Em seu art. 208, inciso VII, a Constituição Federal de 1988
define como dever do estado o atendimento ao educando em
todas as etapas da educação básica, sendo responsabilidade
dos governos federal, distrital, estaduais e municipais incluir
em seus planos plurianuais a ação de alimentação escolar, com
previsão orçamentária, ou seja, destinar recursos financeiros
nas leis orçamentárias anuais para o atendimento desse direito.
Os recursos financeiros federais destinados ao PNAE provêm
do Tesouro Nacional e estão assegurados anualmente no
Orçamento da União.
O FNDE atua como gestor do PNAE, sendo responsável
pelos cálculos dos valores financeiros a serem repassados,
pela transferência dos valores aos órgãos beneficiários, pelo
estabelecimento de normas, monitoramento e fiscalização da
execução dos recursos, bem como pela avaliação da eficiência
e eficácia do programa.
No caso da Rede Federal de ensino, esses recursos são
descentralizados do FNDE ao órgão anualmente, em uma única
parcela, normalmente no primeiro trimestre do ano, levando
em consideração o quantitativo de alunos matriculados no ano
anterior.

!
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Os recursos financeiros do FNDE são
complementares, ou seja, são somados aos
recursos próprios dos órgãos executores, e
não devem substituir as responsabilidades
desses entes em relação à aplicação de recursos
próprios de seus orçamentos destinados à
alimentação escolar.
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Quem tem direito a receber esses recursos?
Toda Entidade Executora – EEx, seja do Estado, Município,
Distrito Federal e escolas federais, que mantenha alunos
matriculados na educação básica, em suas diversas modalidades
de atendimento, durante os duzentos dias letivos anuais
mínimos, tem direito a receber os recursos destinados ao
PNAE. Os beneficiários são os matriculados em qualquer curso
da educação básica, incluindo os cursos técnicos ofertados de
forma integral, os concomitantes e sequenciais, bem como os
do programa EJA, devidamente informados no Censo Escolar
do ano anterior ao da liberação financeira.
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Cálculo dos valores de repasse
Os valores a serem repassados para a entidade executora
têm como base o número de alunos matriculados no ano
anterior, o número de dias de atendimento e a modalidade de
atendimento, informações essas registradas no censo escolar.
Há três formas de levantar esses dados:
• Entrar em contato com o servidor que desempenhe a função
de Pesquisador/Procurador Institucional e solicitar tais
informações. Nos IFs, o Pesquisador/Procurador Institucional
é o responsável pelo levantamento, elaboração, registro e
divulgação de tais dados nos sistemas gestores oficiais.
• Solicitar à secretaria escolar os dados sobre o alunado da
instituição por modalidade;
• Acessar o site do FNDE, onde essas informações estão
disponíveis para consulta pública, através do portal do PNAE.
Além das informações do censo escolar, é necessário também
conhecer o valor per capita, definido pelo programa PNAE, para
cada nível/modalidade, conforme exposto no Quadro 1.

VALOR PER CAPITA SUPLEMENTAR DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR A SER REPASSADO PELO FNDE/PNAE
Modalidade oferta

Valor per capita/dia

Alunado do ensino médio

R$ 0,36 (trinta e seis centavos de real)

Alunos da Educação de Jovens e Adultos

R$ 0,32 (trinta e dois centavos de real)

EJA PRESENCIAL

Alunos de cursos em tempo integral com
permanência mínima de 7h (sete horas)
na escola ou em atividades escolares

R$ 1,00 (um real)

Quadro 1. Fonte: Art. 38 da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013
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Demais valores referentes a outros públicos
atendidos, como alunos matriculados em
creches, escolas indígenas e quilombolas
podem ser consultados na Resolução nº 1, de
8 de fevereiro de 2017, que altera o valor per
capita para oferta da alimentação escolar do
Programa de Alimentação Escolar - PNAE.
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O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática,
sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou
instrumento congênere, nos termos do disposto na Lei n°
11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios,
calculando o valor a ser transferido a partir da seguinte
equação:
VT = A x D x C
Sendo:
VT = Valor a ser transferido;
A = Número de alunos;
D = Número de dias de atendimento;
C = Valor per capita para a aquisição de gêneros alimentícios para
o alunado.

Apresentamos o exemplo de aplicação da equação na Tabela 1.

CÁLCULO DE VALOR A SER TRANSFERIDO PELO FNDE/PNAE

Entidade

Parcial
(não integral)
R$ 0,30

Integral
R$ 1,00

Proeja
R$ 0,30

Dias
Letivos

VT R$

Escola A

570

514

37

200

139.220,00

Escola B

279

482

0

200

113.140,00

Escola C

169

56

0

200

21.100,00

Tabela 1. Fonte: Elaboração do autor
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Para saber se o recurso já foi ou não descentralizado para
a instituição, é necessário entrar em contato com o setor
financeiro, que irá consultar o sistema SIAFI, cujo acesso
depende de login e senha , para verificar se os valores que você
consultou foram ou não repassados.
A título de orientação ao servidor operador do SIAFI, a liberação
financeira oriunda do FNDE destinado ao PNAE poderá ser
consultada pela seguinte tela do sistema.
SIAFI2014-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
USUARIO

06/05/14 10:58
DATA EMISSAO
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO FAVORECIDA

:
:
:
:

15Abri14 VALORIZACAO: 15Abri14 NUMERO: 2014NC000121
15819 - INST. FED. DE EDUC. , CIENC. E TEC. DO SUL DE MG
26412 - INST. FED. DE EDUC. , CIENC. E TEC. DO SUL DE MG
158305 / 26412 - IFSMG/CAMPUS

OBSERVACAO
REPASSE DE CREDITO ORÇAMENTARIO PROC: 203034.000052/2014-06 PARA ATENDER
DESPESAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR--ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE- (FNDE) CAMPUS
NUM. TRANSFERENCIA:
EV.

ESF PIRES

000000 0
000000 0

FONTE

ND

SB

000000 0000000000 000000
000000 0000000000 000000

UGR

PI
XXX0000000X
XXX0000000X

VALOR
000.00
000.00

Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito
do PNAE devem ser utilizados exclusivamente na aquisição
de gêneros alimentícios, não sendo permitida a aquisição de
qualquer outro tipo de material ou contratação de serviço.
Vale ressaltar que as aquisições do PNAE deverão obedecer ao
cardápio planejado pelo nutricionista, e deverão ser realizadas,
sempre que possível, no mesmo ente federativo em que se
localizam as escolas, priorizando os alimentos orgânicos ou
agroecológicos.
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Do total dos recursos financeiros repassados
pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo
30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente
da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural ou suas organizações,
priorizando os assentamentos da reforma
agrária, as comunidades tradicionais indígenas
e comunidades quilombolas, conforme o art. 14,
da Lei n° 11.947/2009.
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ELABORAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA
Qualquer compra realizada com recursos públicos, como é
o caso dos recursos do PNAE, deve cumprir os dispositivos
previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações e demais
dispositivos legais complementares, e no caso das compras
para alimentação escolar não é diferente, também devemos
seguir os preceitos legais citados, porém, podemos ainda nos
amparar no art. 14 da Lei 11.497/2009, Resolução/CD/FNDE nº
26/2013 e Resolução/CD/FNDE nº 04/2015, que estabelecem
algumas particularidades que veremos a seguir.

Modalidades de compras da Agricultura Familiar
Apesar da legislação definir as diversas modalidades de
licitação, as compras realizadas diretamente da Agricultura
Familiar e suas organizações, o processo pode ser mais simples,
adotando a dispensa de licitação com prévia chamada pública
para a seleção dos projetos de venda, conforme prevê o art. 14
da Lei nº 11.947/09 e os § 1º Art. 20 e § 1º Art. 24 da Resolução/
CD/FNDE nº 26/2013. Neste sentido, a Chamada Pública é o
procedimento administrativo que assegura o cumprimento
dos princípios constitucionais da legalidade e da eficiência, ao
passo que possibilita o desenvolvimento sustentável, com o
apoio à inclusão social e à promoção da segurança alimentar e
nutricional, com a participação direta dos agricultores familiares.
Em relação ao pregão e a outras modalidades de licitação,
a chamada pública/dispensa de licitação apresenta maior
possibilidade de atender às especificidades necessárias
à aquisição de alimentos diretamente do produtor. Esse
procedimento simplifica os atos administrativos e operacionais,
beneficiando a participação dos agricultores e atendendo,
assim, as diretrizes do PNAE no que se refere à priorização
de aquisição diretamente de produtores e empreendimentos
rurais familiares, aspectos fundamentais para fomentar a
participação deste setor produtivo nas compras públicas.

62

UNIDADE IV | Execução dos Recursos

As Entidades Executoras podem realizar uma ou mais Chamadas
Públicas por ano, por razões de conveniência e oportunidade,
facilitando o processo de compra em respeito à sazonalidade
dos produtos, bem como a problemas climáticos ou de outra
ordem.
Para realizar a compra pela Chamada Pública, algumas
condições devem ser atendidas:
• os preços devem ser compatíveis com os vigentes no
mercado local, conforme pesquisa de preços realizada;
• os princípios inscritos da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37 da
Constituição Federal, devem ser observados;
• os alimentos devem atender às exigências do controle de
qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a
matéria;
• os editais deverão ser publicados em jornal de circulação
local e na forma de mural em local público de ampla
circulação, no endereço do órgão na internet, caso haja, e a
divulgação deve abranger também as organizações locais
da agricultura familiar e entidades de assistência técnica e
extensão rural do município ou do estado. Se necessário,
publique-se em jornal de circulação regional, estadual ou
nacional e em rádios locais.
• as chamadas públicas deverão permanecer abertas para
recebimento dos projetos de venda por um período mínimo
de 20 dias.

Projeto Básico
Definida a forma de seleção de projetos de venda através de
Chamada Pública, a comissão nomeada para a condução do
processo de aquisição do PNAE, ou seja, a Comissão Especial
de Compras da Agricultura Familiar – CECAF- deve elaborar
o projeto básico, que conterá todas as especificidades dos
alimentos a serem adquiridos, bem como todas as condições
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especiais de contratação e fornecimento, os quais irão conduzir
o processo de compra. Nesta fase a participação do profissional
de nutrição é primordial, pois é ele quem define alguns critérios
relevantes.
O projeto básico precisa ser claro e objetivo no que se pretende
adquirir e as condições da aquisição, devendo conter no
mínimo:
• Objeto da compra – no caso do PNAE, são os gêneros
alimentícios para atender a alimentação escolar. Deve
conter a descrição detalhada e objetiva desses alimentos,
bem como sua quantidade, unidade de fornecimento, etc;
• Justificativa – deve conter os motivos pelos quais está sendo
solicitada a compra dos objetos listados;
• Definição do preço – deve ser apresentada a comprovação
da realização de pesquisas de preços dos produtos
requisitados no mercado local;
• Fornecimento – especificar a periodicidade, parcelamento e
condições de entrega;
• Demais informações relevantes – outras informações que serão
relevantes e essenciais para nortear as condições da aquisição
como: obrigações das partes, condições de aceitabilidade da
proposta de venda, métodos e estratégias de suprimento,
fiscalização, sanções administrativas, entre outras.

Formalização do processo
Após a elaboração do projeto básico, podemos iniciar a
formalização do processo administrativo, ou seja, fazer a autuação
documental, protocolo com nº do processo, identificação e
numeração da modalidade licitatória, capa, paginação, conforme
procedimentos adotados em sua instituição.
Cabe lembrar que, em se tratando de aquisição de produtos
da agricultura familiar, definimos que seria adotada a dispensa
de licitação com a prévia chamada pública, a que vamos nos
referir somente como Chamada Pública.
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A formalização do processo obedece aos seguintes trâmites:
I. Protocolo
O processo deve ser protocolado, como uma dispensa de
licitação, juntando todos os documentos iniciais elaborados
e o referido Projeto Básico.
II. Disponibilidade Orçamentária e Financeira
O processo é despachado à Coordenação Orçamentária
e Financeira para a análise e manifestação sobre a
disponibilidade de recursos para a execução da aquisição
proposta no projeto básico. Esta Coordenação ou Setor deve
emitir um documento atestando e detalhando: Programa
de trabalho, Fonte de Recurso, Função Programática,
Classificação da Natureza, Elemento e Sub Elemento de
Despesa e Plano Interno (PI) dos recursos a serem utilizados.
Ainda nesse mesmo documento deve ser confirmado e
justificado o enquadramento licitatório da compra, com os
respectivos embasamentos legais.
III. Autorização do Gestor
Confirmada a disponibilidade orçamentária, o processo
deve ser encaminhado ao gestor máximo do órgão ou
campus, para que esse emita a autorização para abertura ou
andamento dos procedimentos licitatórios necessários. Em
alguns casos essa autorização consta no próprio documento
da disponibilidade orçamentária, cabe usar o modelo de sua
instituição.
IV. Elaboração do Edital da Chamada Pública
Após autorizado, o processo retorna à Comissão Especial de
Compras da Agricultura Familiar – CECAF, para elaboração
do edital da chamada pública, documento que irá definir
todas as normas e critérios de participação e seleção do
projeto de venda a ser contratado. A Resolução CD/FNDE nº
04/2015 disponibiliza em seus anexos modelo de edital de
Chamada Pública, de contrato, de pesquisa de preços e de
projetos de venda.
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V. Elaboração dos Anexos do Edital
Juntamente com o edital, devem ser elaborados os
documentos complementares: Anexo I – Projeto Básico,
Anexo II – Projeto de Vendas (MODELO), Anexo III –
Declaração de origem dos produtos (MODELO), Anexo IV
– Termo de recebimento e Anexo V – Minuta do Contrato.
Caso haja necessidade, poderão ser adicionados outros
anexos que o órgão ou comissão julgarem pertinentes.
Deve-se incluir no edital as possíveis retenções conforme
determina a IN 971/2009 da Receita Federal, Art. 78 § 5º e
Art. 184 § 5º. No momento da liquidação da nota fiscal, devese fazer a retenção de 2,0% correspondente a INSS, 0,2%
correspondente a contribuição SENAR e 0,1 % RAT. Verifique
junto ao setor financeiro de seu órgão as possíveis retenções
relativas a seu estado.

!

O projeto de venda é o documento que o
produtor irá utilizar para apresentar sua
proposta de venda, sendo individual ou
grupo formal e informal. Conterá todas as
informações necessárias à análise e julgamento
de sua oferta.

VI. Análise Jurídica
Elaboradas todas as peças devidamente autuadas no
processo administrativo, resta juntar uma cópia da portaria
de nomeação da Comissão Especial de Compras das
Agricultura Familiar – CECAF e encaminhar o processo para
a análise jurídica de seu órgão.

Publicação da chamada pública
Com todas as peças elaboradas e aprovadas pelos respectivos
setores e com a aprovação jurídica, o próximo passo é fazer a
publicação e divulgação da chamada pública.
Os editais deverão permanecer abertos para recebimento dos
projetos de venda por um período mínimo de 20 dias.
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A entidade executora deve tornar pública a demanda de
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para
alimentação escolar em:
• Jornal de circulação local, regional, estadual ou nacional;
• Página na internet;
• Mural em local público de ampla circulação;
• Rádios locais e na Rede Brasil Rural;
• Empresas de ATER, associação de produtores, sindicatos e outros.

!

A ação de divulgação é extremamente
importante e pode influenciar no resultado
final. Analise qual a melhor forma da
informação chegar aos agricultores familiares
da sua região.

Recebimento dos Projetos de venda
Durante o período em que a chamada pública estiver aberta,
a CECAF receberá os projetos de venda dos interessados em
participar do processo de seleção. O projeto de venda deverá
ser elaborado pelo agricultor ou grupo formal ou informal,
auxiliado sempre que necessário pelas entidades de apoio.
O proponente ou o seu representante deverá, preferencialmente
na mesma ocasião da entrega de seu envelope proposta,
apresentar-se à Comissão para efetuar seu credenciamento
como participante deste processo, munido da sua carteira de
identidade e do documento que lhe dê poderes para manifestarse durante os procedimentos relativos a essa chamada pública.
A documentação exigida na apresentação da proposta são as
definidas no edital e no Art. 27 da Resolução FNDE – nº 26/2013,
alterado pela Resolução FNDE 04/2015.
No recebimento do envelope projeto pela comissão, deve ser
realizado o protocolo para fins de registro e juntado ao processo
para abertura na data e hora definidas para julgamento.
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Vale ressaltar que o valor proposto deverá ser
aquele definido e publicado na chamada, não
havendo, portanto, disputa de preços entre os
fornecedores.

Sessão Pública de Julgamento
Reunidos na data e local definidos na chamada pública, a
comissão deverá iniciar a abertura dos envelopes proposta de
venda para fazer a seleção.
Inicialmente, analisam-se os documentos de habilitação
referente aos documentos necessários a cada tipo de
fornecedor.
A Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP é o comprovante
de que o fornecedor enquadra-se na condição de agricultor
ou organização rural familiar, sendo este imprescindível e
insubstituível.
Destaca-se que um dos documentos primordiais é a declaração
de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos
de produção própria, relacionada no projeto de venda, sendo
este um requisito obrigatório que, caso seja infringido, é passível
de ações legais cabíveis contra o falseamento de declaração.
Selecionadas as propostas devidamente habilitadas, procede-se
a classificação em relação aos grupos de fornecedores.
Como todos devem apresentar o mesmo valor, já definido pela
pesquisa de preço, não haverá disputa de preços. O julgamento
deverá priorizar:
a. Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos
em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de
projetos do território rural, grupo de projetos do estado e
grupo de propostas do país.
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Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem
de prioridade:
I. o grupo de projetos de fornecedores locais terá
prioridade sobre os demais grupos.
II. o grupo de projetos de fornecedores do território rural
terá prioridade sobre o do estado e do país.
III. o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do país.
b. Em cada grupo, os projetos serão classificados obedecendo
à ordem de prioridade:
I. os assentamentos de reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas.Não
havendo prioridade entre estes;
II. os fornecedores de gêneros alimentícios certificados
como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831,
de 23 de dezembro de 2003;
III. os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras
de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica);
IV. os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores
de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física,
organizados em grupos);
V. os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
Em caso de empate na classificação, deverão ser adotados os
critérios de desempate previstos nos parágrafos 4º a 7º do art.
25 da Resolução CD/FNDE 26/2013, alterada pela Resolução
CD/FNDE nº 04/2015.
Todos os procedimentos e ações tomadas na sessão da
chamada pública devem estar em consonância com o previsto
no Edital.
Finalizada a análise da documentação e proposta de venda,
deverá ser redigida a ata da sessão descrevendo todos as atos
da comissão, bem como o resultado da seleção dos projetos
de venda e a classificação final, abrindo o prazo recursal de 2
dias úteis a partir da publicação do resultado no Diário Oficial
da União (DOU).
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O resultado deve ser publicado no DOU para dar publicidade e
legalidade ao ato, bem como ser divulgado nos mesmos meios
utilizados para a publicação e divulgação do edital da chamada
pública.
Havendo recursos contra a classificação, a comissão deve
receber, analisar e decidir respeitando os princípios previstos
no Art. 37 da Constituição Federal e nas legislações pertinentes
ao tema.

Contratação
Depois de julgado o procedimento de análise da documentação
e projeto de venda, o proponente classificado provisoriamente
em primeiro lugar deverá ser convocado para apresentação
de amostra dos produtos ofertados, sendo este procedimento
facultativo, de acordo com o prazo definido no edital.
Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão atender
ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA do Ministério
da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA.
As amostras deverão ser apresentadas em embalagens
identificadas com o número desta chamada pública, nome
do fornecedor e especificação do conteúdo, as embalagens
deverão trazer informações nutricionais, composição básica e
prazo de validade.
Os produtos devem ser analisados pelo Nutricionista ou
Responsável Técnico do campus e submetidos aos testes
necessários, sendo emitido parecer em laudo devidamente
assinado e identificado.
A não apresentação de amostra ou a apresentação em
desacordo com o edital poderá implicar na automática
desclassificação do item e/ou proposta.
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Com as amostras devidamente aprovadas, o laudo técnico
deverá ser juntado ao processo da chamada pública, dando
prosseguimento às providências para a contratação.

Homologação
Aceitas as amostras, o laudo técnico é juntado ao processo,
devendo ser encaminhado à autoridade competente para
homologação do processo. Este procedimento é idêntico aos
realizados nas demais modalidades de compra, ou seja, é
emitido um termo de homologação pelo ordenador de despesas,
devendo ser publicado no DOU e nos locais onde os proponentes
possam ter acesso. Com o processo homologado, podem ser
tomadas as providências para a efetivação da contratação.

Contrato
Julgado e homologado todo o processo, realiza-se a fase de
contratação.
A primeira providência é o registro da Chamada Pública/
Dispensa de Licitação no Sistema Divulgação de Compras do
Siasgnet, seguindo os mesmos procedimentos do lançamento
de um processo de dispensa de licitação tradicional.
No campo para informar a legislação, encontra-se disponível
para seleção a opção Art. 14 da Lei nº11.947/09, a qual deve ser
escolhida para amparar o processo de dispensa.
Com o registro no sistema, ocorrerá automaticamente a
divulgação do Extrato de Dispensa de Licitação no D.O.U no dia
correspondente ao informado.
Emissão de Nota de Empenho - após a publicação do extrato
de dispensa no Diário Oficial da União, deve ser juntado o
comprovante deste no processo e encaminhado ao Setor
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Financeiro para a emissão das Notas de Empenho de acordo
com os dados registrados. Depois de emitidas e juntadas ao
processo, o mesmo deve retornar a CECAF, para providenciar o
contrato de fornecimento.
Elaboração do Contrato e convocação – Para efetivar a
contratação, os dados das notas de empenho devem ser
inseridos nos contratos em elaboração. Este deve respeitar a
minuta divulgada juntamente ao edital, não podendo sofrer
alterações, exceto aquelas previtas em Lei.
Emitido o contrato, deve-se convocar os fornecedores
selecionados, na pessoa do responsável legal, para que no
prazo de 48h compareçam para a devida assinatura.
Publicação do Contrato – Colhidas as assinaturas das partes,
sendo de um lado os fornecedores selecionados e de outro o
órgão, o contrato deverá ser registrado no SICON – SIASG, que
irá automaticamente publicar um extrato do contrato no D.O.U.
O comprovante da divulgação de ser juntado ao processo, a
partir daí as obrigações das partes já estão valendo, ou seja,
já se pode iniciar efetivamente o fornecimento dos gêneros
alimentícios contratados.
Em caso de dúvidas sobre como realizar a operação de
publicação do contrato, consulte o manual do SICON.
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FORNECIMENTO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Fornecimento
Devidamente contratado, basta emitir uma ordem de
fornecimento ao produtor selecionado, respeitando os
cronogramas de entrega, quantidades e qualidade previstas no
projeto básico e nas condições do edital e contrato.
Nessa etapa o gestor do órgão deve designar um servidor ou
comissão para receber os alimentos e atestar as respectivas
notas fiscais, que serão encaminhadas ao setor responsável
para a efetivação do pagamento.
O responsável pelo recebimento deve certificar que os
gêneros alimentícios entregues conferem com o estabelecido
no contrato e edital, respeitando o padrão de qualidade e
especificações técnicas apresentados no momento da amostra.
Caso haja algo contrário ou diferente daquilo que consta no
contrato, o responsável pelo recebimento deverá devolver
os gêneros alimentícios ao fornecedor, para que efetue a
substituição.
Observe que a Resolução CD/FNDE – nº 26/2013 e a Resolução
CD/FNDE 04/2015 preveem a possibilidade de substituição
dos produtos no momento do fornecimento, nas seguintes
condições:
Art. 26, §2º Os gêneros alimentícios a serem entregues ao
contratante serão os definidos na chamada pública de compra,
podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde
que os produtos substitutos constem na mesma chamada
pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade de
substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com
o respaldo do CAE.
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Concluída esta etapa de recebimento e controle de qualidade,
a comissão ou servidor responsável deve emitir seu atestado
de recebimento e anexar à nota fiscal, os quais serão
encaminhados ao setor responsável pelo pagamento.

Pagamento
Conforme determina a IN 971/2009 da Receita Federal, Art. 78
§ 5º e Art. 184 § 5º, no momento da liquidação da nota fiscal,
deve-se fazer a retenção de 2,0% correspondente ao INSS,
0,2% correspondente à contribuição SENAR e 0,1 % à Riscos
Ambientais do Trabalho (seguro trabalhista).

Prestação de Contas
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 70, determina
a prestação de contas, da execução de recursos públicos
obrigando o gestor a fazê-lo.
Vejamos:
Art. 70. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária.

No caso dos Institutos Federais, com gestão dos recursos
do PNAE descentralizada, os campi devem elaborar suas
prestações de contas à unidade central, ou seja, à Reitoria,
que por sua vez irá consolidar essas informações elaborando a
prestação de contas do IF ao Tribunal de Contas da União por
meio do Relatório de Gestão,e não diretamente ao FNDE.
Conforme o Art. 45 da Resolução FNDE 26/2013, a prestação
de contas a ser realizada pela entidade executora consiste
na comprovação do atingimento do objeto e do objetivo do
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Programa, quanto aos recursos financeiros repassados de cada
exercício e ao cumprimento dos aspectos técnicos.
Assim, como forma de atender tal exigência legal, embasando
a prestação de contas futura, orienta-se que seja elaborado
um relatório anual contendo todas as informações sobre a
execução dos recursos, juntando no mínimo os seguintes
documentos comprobatórios: cardápios, notas fiscais e
recibos, comprovante de entrega dos alimentos nas escolas,
extratos bancários ou documento similar contendo todas
as informações das operações realizadas com os recursos
específicos do PNAE, documento relacionado ao procedimento
da chamada pública, contratos, comprovantes de pagamento,
entre outros que estejam relacionados ao programa.
Essa documentação deve ser arquivada mantendo-se as vias
originais para futuras auditorias e solicitações dos órgãos de
controle.
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A experiência do
IFSULDEMINAS
Aloísia Rodrigues Hirata
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Referências

A Realização das Chamadas Públicas
As primeiras ações visando à compra de alimentos diretamente
da agricultura familiar no IFSULDEMINAS iniciaram em 2012, por
meio da realização de um Seminário de Aquisição de Alimentos
da Agricultura Familiar no Campus Machado. Esse evento, que
teve como objetivo esclarecer aos agricultores familiares e aos
servidores da educação as questões sobre a legislação vigente
no que diz respeito à aquisição de alimentos da agricultura
familiar para a alimentação escolar, constituiu o marco inicial
das ações de apoio à execução do PNAE no IFSULDEMINAS.
Em 2013, foi realizado no Campus Inconfidentes o Fórum
Interno sobre Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar,
tendo como proposta a aproximação com as associações de
agricultores familiares da região. Na ocasião, foi apresentada
aos envolvidos a demanda de aquisição de alimentos do
IFSULDEMINAS, além de discutidos os procedimentos para a
elaboração das primeiras chamadas públicas a serem lançadas.
Na oportunidade, os nutricionistas dos Campi Machado,
Inconfidentes e Muzambinho apresentaram uma lista com a
demanda de alimentos necessários e os agricultores indicaram
aqueles que poderiam ser atendidos de imediato e quais
poderiam ser atendidos a médio e longo prazo. Os produtores
tiveram, ainda, a oportunidade de indicarem os produtos que
eles teriam disponíveis e que não constavam na demanda
dos nutricionistas para análise de viabilidade de inserção no
cardápio. Pode-se afirmar que esse foi um momento importante
de aproximação entre IFSULDEMINAS e agricultores, levando
ao conhecimento e ajuste entre demanda e oferta. Ainda em
2013 foram publicadas as primeiras chamadas públicas do
PNAE do IFSULDEMINAS.
Atualmente os 08 campi do IFSULDEMINAS ofertam alimentação
escolar para todos os alunos do ensino médio (Técnico
Integrado e Técnico Subsequente), 07 compram diretamente
da agricultura familiar, chegando a 87% do valor recebido do
FNDE para gastos com esta modalidade de compra.

A experiência do IFSULDEMINAS
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Em 2014, atendendo uma solicitação do Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) e da Secretaria de Educação
Tecnológica (SETEC), foi realizado I Seminário da Rede Federal
EPCT sobre Aquisição de Alimentos direto da Agricultura
Familiar, que contou com a participação de representantes
de 18 Institutos Federais. Nessa ocasião, ficou evidente que
as dificuldades de implantação do programa encontradas
pelas instituições da rede permeavam entre infraestrutura
insuficiente, falta de profissionais especializados, como
nutricionistas e auxiliares de cozinha, e, principalmente, pelo
desconhecimento do direito dos estudantes em relação à
alimentação escolar e da legislação que possibilita a aquisição
de alimentos dispensando o processo licitatório convencional,
fato este que realçou a necessidade de ações de capacitação
em âmbito nacional.
Nesse contexto, o IFSULDEMINAS, sendo uma das poucas
instituições da rede federal com experiência na execução dos
recursos do PNAE, dispôs-se a elaborar uma proposta para atuar
como Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar
(CECANE) junto ao FNDE, visando contribuir com informações
para toda a Rede Federal EPCT. Assim, foi idealizado o primeiro
curso sobre gestão dos recursos do PNAE nos Institutos
Federais, voltado aos servidores, com foco no fornecimento de
alimentos da agricultura familiar e de produtos orgânicos na
alimentação escolar.
Resta esclarecer que a parceria com o FNDE para atuação
como CECANE não foi possível naquele momento e, sem
recursos financeiros para atuação em toda a rede, a proposta
de capacitação foi realizada inicialmente em um projeto piloto
apenas para o IFSULDEMINAS, contemplando servidores de
todos os campi, lotados em diferentes setores: compras,
assistência ao educando, extensão e ensino. Essa experiência
culminou em resultados positivos como a formação de
comissões especiais para acompanhamento das ações do
PNAE nos campi, reforçando a importância da formação e soma
de experiências para o desenvolvimento de ações executivas
relacionadas ao PNAE.
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A Parceria com a Secretaria de Educação Tecnológica
Diante da impossibilidade de formalização da parceria do
IFSULDEMINAS com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) na constituição de um Centro Colaborador
em Alimentação e Nutrição Escolar (Cecane), esta oi firmada
com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SETEC, por meio de um termo de execução descentralizada, o
que possibilitou prosseguir com as ações de apoio ao PNAE na
rede federal. Na perspectiva de construção de conhecimentos,
diálogo e compartilhamento de experiências sobre o programa
foi proposta para toda a Rede Federal EPCT a oferta do curso
intitulado “Gestão do PNAE e PAA Compra Institucional no
âmbito da Rede Federal EPCT”, além da elaboração de um
manual de procedimentos de compras da agricultura familiar
(IFSULDEMINAS, 2016).
Para tornar o curso acessível aos servidores das Instituições
Federais de Ensino de todo o país, este foi planejado na
modalidade Ensino a Distância (EaD), o que possibilitou grande
abrangência das informações a custos reduzidos.
A seleção para participar do curso ofertado pelo IFSULDEMINAS
foi realizada via Edital Público, priorizando servidores
diretamente envolvidos com as áreas de assistência ao
educando, nutrição, extensão, compras e licitação. Foram
selecionados cerca de 360 servidores de 36 instituições da
Rede e distribuídos em 12 turmas de 30 alunos cada, de forma
a atender todas as regiões geográficas do Brasil.
O conteúdo do curso foi dividido em cinco unidades: a) o
conhecimento inicial sobre o PNAE e a realidade institucional; b)
a educação alimentar e nutricional e a qualidade da alimentação
escolar; c) a aquisição de alimentos da agricultura familiar e as
ações de extensão que podem estar ligadas ao processo; d) os
procedimentos para a execução dos recursos do PNAE com
o passo-a-passo para a elaboração da chamada pública; e)
aspectos legais sobre o PAA - Compra Institucional.
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O curso, por meio das diversas atividades avaliativas e fóruns de
discussão, permitiu conhecer melhor a realidade das instituições
da Rede Federal, assim como os fatores que impedem ou
limitam a execução do programa, em especial os relacionados
à aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar.
No IFSULDEMINAS, além dessa ação de capacitação em âmbito
nacional, outras ações vêm sendo desenvolvidas demonstrando
comprometimento e alinhamento da missão institucional com
as diretrizes do PNAE.

Projeto referência de preços
Conforme estabelecido no Artigo 29 da Resolução CD/FNDE
N° 004/2015, o preço de aquisição dos gêneros alimentícios
do PNAE deverá ser determinado pela instituição executora
do Programa. A definição do preço médio praticado deve ser
baseada em pesquisa de mercado local ou regional, realizada
em pelo menos três locais de comercialização, priorizando a
feira do produtor da agricultura (FNDE, 2015). Uma vez definidos
os preços, estes devem ser divulgados na chamada pública e
utilizados para pagamento aos agricultores.
A realização das pesquisas de mercado para a formação
do preço de aquisição dos produtos tem sido relatada por
diversas entidades executoras do PNAE como fator dificultador
e, comumente, é possível constatar problemas relativos aos
valores dos produtos sub ou superestimados, apresentando
muitas variações entre entidades executoras do mesmo
município ou cotação com referência a produto diferente do
almejado, provocando lentidão no processo de cotação de
preços, o que ocasiona atrasos e problemas na publicação das
chamadas públicas. Esses fatores, em conjunto ou isolados, têm
dificultado a participação dos produtores e contribuído para o
insucesso das chamadas públicas. Objetivando amenizar essas
dificuldades, o IFSULDEMINAS iniciou, em 2016, em parceria
com a EMATER-MG e apoio da SETEC/MEC, o desenvolvimento
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do sistema referencial de preços da agricultura familiar para
comercialização no PNAE no sul de Minas Gerais.
Para a realização da referência dos preços foram escolhidas
seis cidades sul- mineiras e utilizados como critérios de seleção
a produção, o histórico de comercialização no PNAE e a
localização geográfica, de forma que os municípios informantes
ficassem, no máximo, a 50 km de distância um do outro. Os
municípios pesquisados, que totalizam 51, compõem a área
de abrangência das Superintendências Regionais de Ensino do
Estado de Minas Gerais das cidades de Pouso Alegre e Itajubá.
O projeto buscou a realização do estudo sobre os principais
produtos comercializados pelo PNAE e o respectivo
levantamento dos preços nos municípios selecionados. Após
cotação de preços e sistematização das informações levantadas,
foi realizada a produção e divulgação de um boletim on-line
trimestral direcionado às entidades executoras, associações de
produtores e demais interessados.
A divulgação dos dados possibilitou a melhor especificação dos
produtos, o valor médio por município ou região, assim como a
exposição dos fornecedores em potencial e a maior facilidade
para a realização das chamadas públicas.
Maiores informações sobre o projeto e acesso às cotações
podem ser obtidas na página do IFSULDEMINAS/Pró-Reitoria
de Extensão: portal.ifsuldeminas.edu.br/pro-reitoria-extensao/
sistema-referencial-de-precos.

Apoio à agroindústria rural
Outro projeto de extensão que tem apoiado o PNAE na região
do Sul de Minas está sendo desenvolvido pelos servidores do
IFSULDEMINAS e é intitulado “Desenvolvimento de produtos
de mandioca e polvilho para inserção na alimentação escolar,
na perspectiva da segurança alimentar e empoderamento
das mulheres rurais de Conceição dos Ouros”. Este projeto,
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em parceria com a EMATER-MG e Associação de Produtores
Rurais e Agroindústria de Conceição dos Ouros, objetiva o
desenvolvimento de uma linha de produtos alimentícios viáveis,
do ponto de vista econômico e nutricional, para comercialização
destinada à alimentação escolar.
O município de Conceição dos Ouros/MG tem vasta tradição
na produção e processamento de mandioca e seus derivados.
Assim, o projeto visa estabelecer uma aproximação com
as mulheres do município e, ao focar o resgate da cultura
alimentar e geração de renda, busca possibilitar a inserção
desses produtos na alimentação escolar. Inicialmente os
esforços foram dedicados à realização de um diagnóstico para
identificação das habilidades e competências das mulheres e
quais os produtos tradicionais de maior aceitação.
Alicerçados nos resultados do diagnóstico, a equipe do projeto
trabalhou na realização de testes e adaptações de receitas, de
forma a tornarem os produtos adequados à alimentação escolar
do ponto de vista nutricional e sensorial, economicamente
viáveis e preservando os aspectos culturais de cada formulação.
Essa ação tem promovido oportunidades de envolvimento dos
estudantes de cursos técnicos e superiores e servidores com o
grupo de mulheres beneficiadas.
Ao final da execução do projeto espera-se contribuir com o
PNAE por meio da melhoria na qualidade do alimento oferecido
nas escolas, além de resgatar hábitos e a cultura alimentar da
região, bem como oportunizar a melhoria da autoestima e
empoderamento das mulheres rurais de Conceição dos Ouros.

Edital Interno de apoio a projetos de extensão
Dando continuidade às ações referentes ao PNAE, a Pró-Reitoria
de Extensão publicou, em 16 de maio de 2016, o primeiro Edital
interno específico voltado ao Programa. Com previsão de um
aporte de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o edital visa
apoiar projetos de extensão e/ou extensão em interface com
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a pesquisa que primam pelo fortalecimento do programa no
IFSULDEMINAS e na região.
Entre os objetivos podem ser citados: o fomento de ações que
promovam a educação alimentar e nutricional dos discentes
do Instituto; a inserção de agricultores familiares e suas
organizações nos mercados institucionais por meio de projetos
de extensão; o apoio às prefeituras e escolas estaduais na gestão
dos recursos do PNAE e o incentivo à produção, comercialização
e consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos no Sul de
Minas por meio da comercialização no PNAE.
Por meio desse edital foram selecionados 06 projetos com
vigência de Julho de 2016 a Junho de 2017. São eles:
• Mapeamento e assessoramento da agricultura familiar
agroecológica na microrregião de Passos: rumo a uma
participação efetiva no PNAE - Campus Passos
• Inclusão de Cogumelos Shimeji Produzidos no Município de
Ouro Fino-MG na Alimentação Escolar - Campus Inconfidentes
• Alimentarte - Comer Saudável - Campus Avançado Carmo de
Minas
• Viabilização da Oferta de Alimentos Saudáveis - Integrais
e Vegetarianos nas Cantinas do IFSULDEMINAS - Campus
Machado
• Incentivo à alimentação saudável de crianças da rede
municipal da cidade de Inconfidentes através de atividades
lúdicas e interativas - Campus Inconfidentes
• Incentivo ao consumo de alimentos integrais e vegetarianos
no IFSULDEMINAS – Campus Machado.

Monitoramento e Assessoria a Entidades Executoras
de Minas Gerais
Em parceria com o FNDE, o IFSULDEMINAS atuará pela primeira
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vez como Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição
Escolar (CECANE), em 2017, no monitoramento e assessoria
a entidades executoras (EExs) de 20 municípios mineiros,
por meio de apoio técnico e operacional aos atores sociais
envolvidos no PNAE, com vistas ao aprimoramento da sua
execução. As ações desenvolvidas nesse projeto terão como
objetivos específicos:
• Verificar a conformidade da execução do PNAE, acompanhando
e orientando os atores envolvidos;
• Diagnosticar as condições de execução e operacionalização
do PNAE nas gestões municipal e estadual;
• Orientar técnica e operacionalmente gestores das EExs,
membros dos Conselhos de Alimentação Escolar e educadores
sobre questões relativas ao PNAE;
• Prestar assessoria técnica e operacional contínua aos atores
que participam do processo de aquisição dos produtos da
agricultura familiar para o PNAE;
• Sistematizar dados para a avaliação do Programa;
• Realizar capacitação presencial sobre o PNAE aos diversos
atores envolvidos.
O apoio e desenvolvimento dessas ações demonstram uma
clara decisão política do IFSULDEMINAS em consolidar as ações
de educação alimentar e nutricional na instituição, iniciadas a
partir da implantação do PNAE. Além disso, busca contribuir
com o desenvolvimento regional sustentável, por meio das
ações de extensão e pesquisa, mostrando que ofertar uma
alimentação saudável para os discentes e adquirir alimentos
da agricultura familiar deve ser muito mais que uma obrigação
a ser cumprida, passando a ser uma oportunidade de alcance
também da missão institucional.
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