


Desafios durante a 
Pandemia do Coronavírus

Alternativas e base legal para a distribuição 
de alimentação para estudantes



▪ PNAE

▪ PROGRAMA COM RECURSO PRÓPRIO



Programa Nacional de Alimentação Escolar

▪ Assistência financeira, em caráter suplementar, da União para apoiar a 

alimentação dos estudantes matriculados em escolas públicas, 

filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder 

público).

▪ Recursos são enviados em 10 parcelas, conforme número de estudantes 

matriculados na rede (ano anterior).

▪ Os recursos financeiros repassados pelo FNDE,                                      

no âmbito do PNAE, serão utilizados                                    

exclusivamente na aquisição de 

gêneros alimentícios



Valores PNAE

▪ Creches: R$ 1,07

▪ Pré-escola: R$ 0,53

▪ Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64

▪ Ensino fundamental e médio: R$ 0,36

▪ Educação de jovens e adultos: R$ 0,32

▪ Ensino integral: R$ 1,07

▪ Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral: R$ 2,00

▪ Alunos que frequentam o Atendimento 

Educacional Especializado no contraturno: R$ 0,53



Valores PNAE

Lei 11.947/2009, no mínimo, 30% do valor do PNAE deve ser investido na 

compra direta de produtos da agricultura familiar, (estímulo para o 

desenvolvimento econômico e sustentável dos pequenos produtores rurais)



Por que distribuir alimentação escolar?

❑ Lei 11.346/2006 - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

❑ Lei 11.947/2009 – Programa Nacional de Alimentação Escolar



Nova realidade

❑ Câmara dos Deputados aprovou ontem o PL 786/20 (dep. Hildo

Rocha, MDB-MA) que autoriza o governo a federal a destinar 

recursos do PNAE a estados e municípios durante a pandemia

❑ Insere no art. Art. 3º da Lei 11.947/2009:

Parágrafo Único – Encontrando-se o país em estado de calamidade pública e as 

escolas fechadas em função disso, os Estados e Munícipios poderão, desde que 

acompanhado pelo Conselho de Alimentação Escolar- CAE, fornecer de forma 

individualizada os ingredientes da merenda escolar fruto do repasse feito pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação-FNDE, para suprir as 

necessidades das famílias afetadas.

❑ Matéria está no Senado



Como fazer?

Instituir PROGRAMA ESPECIAL DE DISTRIBUIÇÃO 

1 - Decreto do prefeito criando o programa e uma Resolução / Portaria 

da secretaria disciplinando a execução

❑ Legalidade 

❑ Impessoalidade 

❑ Publicidade

Verificar se há recomendações do Ministério Público e Tribunal de 

Contas sobre o tema

Envolver Conselho de Alimentação Escolar e                                        

diretores de escola



Como fazer?

Instituir PROGRAMA ESPECIAL DE DISTRIBUIÇÃO 

2 - Determinar a fonte de recurso para especificar o formato do 

programa

❑ PNAE – regras previstas na legislação (Lei 11.947/2009 e 

Resolução FNDE 26/2013); 

❑ Recurso próprio (fora dos 25%) – regra criada pela 

administração.



Como fazer?

Instituir PROGRAMA ESPECIAL DE DISTRIBUIÇÃO 

3 - Especificar:

❑ formato (kits e outra forma); 

❑ responsabilidades (quem faz o que);

❑ períodos de distribuição (evitar aglomeração de pessoas);

❑ forma de comprovação da entrega / recebimento.

Prever sistemática com vistas à prestação de contas.


























