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• FNDE – Assistência financeira, normatização, coordenação, 
acompanhamento, monitoramento e fiscalização.

• Entidade executora.
SEDUC  ‐ estadual e DF;
Prefeitura municipal
Creches e Escolas Federais

• CAE – Fiscalização e zelo pela qualidade da alimentação 
escolar.

Participantes do PNAE



• TCU – Órgão fiscalizador.

• Sec. da Saúde – Inspeção sanitária.

• MP – Defesa dos interesses sociais.

• CFN/CRN – Fiscalização do exercício da profissão.

• Nutricionista, merendeiro, diretor, professor e família.

Participantes do PNAE



Organograma do PNAE



Grupo de pessoas que buscam fiscalizar e

auxiliar os Municípios e Estados para que tenham

uma merenda escolar adequada.
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Composição
Mandato

Continua sendo 
serviço público 
relevante não 
remuneradoCAE 

Virtual
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Escolar



Antes da Lei 11.947 Após a Lei 11.947

Composição 1 representante indicado
pelo Poder Executivo

1 representante indicado pelo
Poder Executivo

1 representante indicado 
pelo Poder Legislativo

--

2 representantes dos
professores

2 representantes das
entidades de trabalhadores da
educação e/ou de discentes

2 representantes de pais de 
alunos

2 representantes de pais de
alunos

1 representante da 
sociedade civil

2 representantes indicados por
entidades civis organizadas

Mandato 2 anos 4 anos

Conselho de Alimentação 
Escolar



• Acompanhar e fiscalizar o a aplicação dos recursos do programa;

• Zelar pela qualidade dos alimentos;

• Receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo
sobre a aprovação ou não da execução do Programa;

• Comunicar aos órgãos responsáveis sobre irregularidades na execução do
PNAE;

• Realizar reunião para apreciação da prestação de contas;

• Elaborar regimento interno;

• Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento
do PNAE, sempre que solicitado.

Atividades do CAE



É o responsável técnico pela
alimentação escolar nos Estados, no
Distrito Federal, nos Municípios e nas
escolas federais.

Nutricionista



• Responsável técnico: nutricionista habilitado que assume o
planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação
na área de alimentação e nutrição.

• Quadro técnico: nutricionista habilitado que desenvolverá
suas atividades sob a coordenação do responsável técnico
(responsabilidade solidária).

Nutricionista



• Diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional da clientela;

• Estimular a identificação de indivíduos com necessidades específicas;

• Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional com a
comunidade escolar ;

• Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio;

• Planejar, supervisionar e orientar a seleção, compra, armazenamento,
produção e distribuição dos alimentos;

Atividades do Nutricionista



• Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação do teste de aceitabilidade;

• Interagir com agricultores familiares e empreendedores rurais para
conhecer sua produção e incluí‐la no cardápio da alimentação escolar;

• Participar do processo de licitação e da compra direta pela agricultura
familiar;

• Orientar e supervisionar todas as atividades de higienização;

• Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas de Fabricação;

• Elaborar o plano anual de trabalho do PAE;

• Assessorar o CAE na parte técnica referente ao PAE.

Atividades do Nutricionista



• Deverão ser diferenciados:

- Para cada faixa etária;

- Para alunos que necessitam de atenção

especial (diabéticos, celíacos, intolerantes

a lactose, etc).

Atividades do Nutricionista  
Cardápios



• Deverão ter pelo menos 3 porções de frutas e hortaliças por semana;

• É proibida a compra de bebidas com baixo teor nutricional como refrigerantes,

refrescos artificiais, e bebidas similares com o recurso repassado pelo FNDE;

• É restrita, com o recurso repassado pelo FNDE, a compra de alimentos

enlatados, embutidos, doces, semiprontos, concentrados, com quantidades

elevadas de sódio ou gordura saturada.

Atividades do Nutricionista  
Cardápios



• Recomenda‐se que,  em média, a alimentação na escola tenha 
por semana no máximo:

NUTRIENTES QUANTIDADE

Açúcar simples adicionado 10%

Gorduras totais 15% a 30%

Gordura saturada 10%

Gordura trans 1%

Sal 1g

Atividades do Nutricionista  
Cardápios



CECANE UnB

O que ficou de 
dúvida?
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