
Ministério 

da Educação 



É todo alimento oferecido no ambiente escolar, 

independentemente de sua origem, durante o período 

letivo. 
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Você conhece o 
PNAE? 
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PNAE 

É o nome oficial do 

programa de merenda 

escolar do Governo 

Federal. 

Ministério 

da Educação 



Implantação na 

década de 50 

Campanha da 

Merenda 

Escolar 

Passou a ser de 

responsabilidade 

pública 

1969 

Alimentação 

Escolar passa a 

ser gerenciado 

pelo FNDE  

1979 

Passou a ser 

denominado 

PNAE 

2009 

A Lei n° 11.947 

assegurou a 

alimentação escolar 

para todos os 

estudantes da 

educação básica   

1994 

Descentralização 

Instituição do CAE 



Ministério 

 da Educação 

REFERÊNCIA!! 

http://www.brasil.gov.br/


Contribuir para: 
 

-  Crescimento; 
 

-  Aprendizagem; 
 

-  Formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos.  

 

Ações de 

educação 

alimentar e 

nutricional 

Oferta de 

refeições de 

acordo com as 

necessidades 

Objetivos do PNAE 

Ministério 

da Educação 

+ 



 

 

 A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica 

pública e dever do Estado. 
 

 A educação básica é formada por: 

Educ. 
básica 

Educ     
infantil 

EJA 

Ensino 
médio 

Ensino 
fund. 

Quem tem direito à alimentação do 
PNAE? 



 

Públicas federais, estaduais, municipais, do 

Distrito Federal inclusive as localizadas em 

áreas indígenas e remanescentes de 

quilombos. 

Que tipo de escolas são atendidas? 



 O valor per capita para oferta da alimentação escolar a ser 
repassado será de: 

 

 R$ 0,30  pré-escola,ensino fundamental, ensino médio e EJA; 
 

 R$ 0,60  educação básica indígenas e remanescentes de quilombos; 
 

 R$ 0,90  Programa Mais Educação; 
 

 Creches 

 R$ 0,60; 

 

 Repasse referente ao atendimento de 200 dias letivos/ano. 

Recurso 

Resolução FNDE nº 67, 28/12/2009 



 Repasse da Verba 

 Cálculo do número de alunos 

  

 

  CENSO ESCOLAR 

 FNDE – repasse 10 parcelas mensais 

 SUPLEMENTAR: Gêneros Alimentícios 

 

   CONTROLE SOCIAL - CAE 

Recurso 



Recurso 





No mínimo 30% dos recursos repassados pelo 

FNDE deverão ser utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar ou do empreendedor familiar rural (ou 

organizações) 
 



Formas de 
Gestão do 

PNAE 



TIPOS DE GESTÃO 

 CENTRALIZADA 

 

 DESCENTRALIZADA 

 

 SEMI-CENTRALIZADA 

 

 TERCEIRIZADA 

 

 

 

 



Centralizada 

Entidade Executora 

FNDE 

Escola 

Distrito Federal 





FNDE 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

Coordenador de 

Alimentação 

Escolar 
Nutricionista Diretor 

Merendeiro 

Professor 

Coordenador 



FNDE 

• Assistência financeira suplementar; 

 

• Normatização (elaborar leis), coordenação, 

acompanhamento, monitoramento e fiscalização do PNAE; 

 

• Capacitar recursos humanos. 



FNDE 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

•Recebimento dos recursos; 

•Assistência financeira; 

•Execução e prestação de contas do PNAE; 

•Fornecer ao CAE todos os documentos e informações referentes à 

execução do PNAE, quando solicitados (editais de licitação, extratos 

bancários, cardápios, notas fiscais de compras, entre outros); 

•Garantir ao CAE infra-estrutura de trabalho, transporte e disponibilidade 

de recursos humanos para atividades de apoio; 

•Garantir a presença de um nutricionista como responsável técnico da 

alimentação escolar. 



FNDE 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Secretaria 

de 

Educação 

•Recebimento dos recursos; 

•Execução e prestação de contas do PNAE; 

•Fornecer ao CAE todos os documentos e informações referentes à 

execução do PNAE, quando solicitados (editais de licitação, extratos 

bancários, cardápios, notas fiscais de compras, entre outros); 

•Auxiliar no acompanhamento do PNAE. 



FNDE 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) 

• Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos a conta do PNAE; 
• Acompanhar e monitorar os produtos adquiridos para o PNAE; 
• Zelar pela qualidade dos produtos adquiridos, em todos os níveis, até o recebimento da refeição pelos 
escolares; 
• Orientar sobre o armazenamento dos gêneros alimentícios; 
• Comunicar a entidade executora a ocorrência de irregularidades; 
• Denunciar a permanência de irregularidades ao FNDE e ao Ministério Público Federal; 
• Divulgar em locais públicos os recursos financeiros do PNAE transferidos à entidade executora; 
• Acompanhar a execução físico-financeira do programa; 
• Analisar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira e elaborar o parecer conclusivo; 
• Fornecer informações e apresentar relatórios a cerca do acompanhamento da execução do PNAE sempre 
que solicitado; 
• Orientar as escolas, as famílias, os estudantes e os gestores sobre seus direitos, obrigações e 
responsabilidades. 



Cidadão 

FNDE 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) 

•  Comunicar irregularidades do PNAE aos responsáveis legais; 

  Acompanhar o processo licitatório. 

 

FAMILIA: 

•Acompanhar a qualidade da alimentação escolar fornecida; 

•Participar nas instâncias do CAE; 

•Informar à escola sobre a existência de patologias associadas à 

alimentação; 

•Matricular e zelar pela freqüência da criança na escola; 

•Atuar como modelo e garantir ambiente doméstico saudável para a 

educação alimentar e nutricional das crianças. 



Entidade 

Executora 

(Gestão) 

FNDE 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

•  Apoiar o agricultor familiar; 

 

•  Comunicar a entidade executora a 

ocorrência de irregularidades. 
Agricultores familiares 
•Responsabilidades 

•Cultivar a plantação dentro das normas estabelecidas; 

•Garantir que os Gêneros alimentícios produzidos atendam às exigências do 

controle de qualidade estabelecidas; 

•Preservar o meio ambiente; 

•Garantir que o produto cultivado seja seguro para o consumo humano; 

•Garantir que o espaço agrário esteja sem contaminantes para posteriores 

plantações. 



FNDE 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Coordenador de 

Alimentação 

Escolar 

•  Interagir com o CAE e assessorar no que diz 

respeito a execução técnica do PNAE; 

 

•  Orientar e supervisionar as atividades de 

recebimento, higienização e armazenamento de 

alimentos; 

 

•  Comunicar irregularidades do PNAE aos 

responsáveis legais. 



FNDE 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Coordenador de 

Alimentação 

Escolar 
Nutricionista 

•Programar, avaliar e executar os 

cardápios; 

•Aplicar teste de aceitabilidade; 

•Interagir com o CAE e 

assessorar no que diz respeito a 

execução técnica do PNAE; 

•Desenvolver programas de educação alimentar e nutricional para a comunidade 

escolar; 

•Elaborar Manual de Boas Práticas de Fabricação; 

•Realizar o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos estudantes; 

•Identificar crianças com necessidades especiais; 

•Participar do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros 

alimentícios. 



Coordenador de 

Alimentação 

Escolar 
Nutricionista Diretor 

FNDE 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

•Acompanhar a aplicação dos recursos federais 

transferidos a conta do PNAE; 

•Acompanhar e monitorar os produtos adquiridos para o PNAE, em quantidade e qualidade 

de forma regular e durante o período letivo; 

•Garantir que o programa seja operacionalizado segundo as normas; 

•Facilitar a atuação do CAE no âmbito da escola; 

•Garantir acesso da ANVISA e/ VISA na escola; 

•Articular com o setor saúde para identificação e encaminhamento de problemas de saúde 

relacionados à alimentação e nutrição; 

•Zelar pelo ambiente escolar. 



Coordenador de 

Alimentação 

Escolar 
Nutricionista Diretor 

FNDE 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Merendeiro 

•Executar os cardápios; 

•Contribuir no planejamento, execução e 

discussão das ações de educação alimentar e 

nutricional no ambiente escolar; 

•Não praticar atos discriminatórios contra 

estudantes no momento da distribuição dos 

alimentos; 

•Fiscalizar e executar as atividades de 

recebimento, higienização e armazenamento de 

alimentos; 

•Comunicar irregularidades aos responsáveis 

legais. 



Coordenador de 

Alimentação 

Escolar 
Nutricionista Diretor 

FNDE 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Merendeiro Coordenador 

•Zelar pela qualidade dos produtos adquiridos; 

•Comunicar a entidade executora a ocorrência de  

irregularidades; 

•Papel no planejamento e manutenção das ações de educação alimentar e nutricional no 

ambiente escolar; 

•Zelar pelo ambiente escolar. 



FNDE 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

Coordenador de 

Alimentação 

Escolar 
Nutricionista Diretor 

Merendeiro 

Professor 

Coordenador 

•  Zelar pela qualidade       

dos produtos 

adquiridos; 

•Comunicar a 

entidade 

executora a 

ocorrência de 

irregularidades; 

•Zelar pelo 

ambiente 

escolar; 

•Papel no planejamento, execução e 

manutenção das ações de educação 

alimentar e nutricional no ambiente 

escolar. 



Coordenador de 

Alimentação 

Escolar 
Nutricionista Diretor 

FNDE 

Secretaria 

de 

Educação 

CAE 

(Conselhos) Cidadão 
Extensionista 

Rural 

Entidade 

Executora 

(Gestão) 

Merendeiro Coordenador 

Professor 



 É o responsável técnico pela alimentação escolar nos Estados, no 

Distrito Federal, nos Municípios e nas escolas federais. 
 

 CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -  deverão ser elaborados 

pelo nutricionista responsável com utilização de gêneros alimentícios 

básicos, respeitando-se: 
 

     - Referências nutricionais; 

     - Hábitos alimentares; 

     - Cultura; 

     - Tradição alimentar da localidade, pautando-se na 

sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na 

alimentação saudável e adequada. 
 

 

 

 

Lei 11.947 - 16 de junho/2009 



•  Deverão ser diferenciados: 

     - Para cada faixa etária; 

 

 

 

 

 

 

 

     - Para alunos  que necessitam de atenção  

       especial (diabéticos, celíacos, intolerantes 

        a  lactose, etc). 

 

 



 

• 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. 

 



 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 



CONTROLE SOCIAL 

    

  Controle Social é a ação exercida, de 

forma organizada, sistemática e 

individualizada pela sociedade civil sobre o 

Estado, em particular sobre o poder 

executivo. 

   É a participação da sociedade no 

acompanhamento e verificação das ações da 

gestão pública na execução das políticas 

públicas, avaliando os objetivos, processos e 

resultados. 

   



Objetivos do Controle Social 

Possibilitar a participação 

da sociedade nos 

assuntos do governo 

Tornar o governo mais 

público e a sociedade civil 

mais atenta e cooperativa 

Zelar pela 

utilização dos 

recursos 

públicos 

Democratizar a 

gestão das 

políticas 

públicas 



FORMAS DE CONTROLE SOCIAL 

      INDIVIDUAL                     COLETIVO 



Com a participação efetiva do CAE e dos cidadãos o programa 

pode funcionar cada vez melhor. Espera-se que essa atuação 

seja marcada por: 

 

Iniciativa 

Equilíbrio 

Participação 

Compromiss

o 

Bom senso 

Responsabilidade 

Independência 



CAE 

Conselho de Alimentação 

Escolar 



Conselho de Alimentação Escolar 

 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; 

 

 Se não tiver CAE, não tem recurso. 



Conselho de Alimentação Escolar 

 Representante da sociedade junto ao governo; 

 

 O exercício do mandato de conselheiro do CAE 

é considerado serviço público relevante e não 

será remunerado; 

 

 Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos. 

 



Após a Lei 11.947 

Composição 1 representante indicado pelo Poder Executivo 

-- 

2 representantes das entidades de trabalhadores 

da educação, docentes e de discentes 

2 representantes de pais de alunos 

2 representantes indicados por entidades civis 

organizadas 

Mandato 4 anos 



Você sabe quais são as principais 

funções do conselho de 

alimentação escolar? 



Acompanhar e fiscalizar o  

cumprimento do 

 disposto nos artigos 2º e 3º  

da Resolução. 

Acompanhar e fiscalizar a  

aplicação dos  

recursos destinados à  

alimentação escolar. 

Zelar pela qualidade  

dos alimentos, em  

especial quanto às condições  

higiênicas, bem 

como à aceitabilidade dos 

 cardápios oferecidos 

Receber o Relatório Anual de  

Gestão do PNAE e 

 emitir parecer conclusivo acerca  

da aprovação ou 

 não da execução do Programa 

CAE 



O que diz os artigos 2º e 3º da 

resolução? 

 Direito Humano à Alimentação Adequada; 

 Universalidade do atendimento; 

 Eqüidade;  

 Sustentabilidade e a continuidade; 

 Respeito aos hábitos alimentares; 

 Compartilhamento da responsabilidade; 

 Participação da comunidade no controle social; 

 Inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Apoio ao desenvolvimento sustentável. 

 



Acompanhar e fiscalizar o  

cumprimento do 

 disposto nos artigos 2º e 3º  

da Resolução. 

Acompanhar e fiscalizar a  

aplicação dos  

recursos destinados à  

alimentação escolar. 

Zelar pela qualidade  

dos alimentos, em  

especial quanto às condições  

higiênicas, bem 

como à aceitabilidade dos 

 cardápios oferecidos 

Receber o Relatório Anual de  

Gestão do PNAE e 

 emitir parecer conclusivo acerca  

da aprovação ou 

 não da execução do Programa 

CAE 



Sobre os recursos 

 A transferência dos recursos em caráter 

complementar; 

 

 Feita automaticamente pelo FNDE, sem 

necessidade de convênio, ajuste, acordo, 

contrato ou instrumento congênere; 

 

 Somente para gêneros alimentícios. 

 



Sobre os recursos 

 Os recursos serão depositados em contas 

específicas, criadas pelo FNDE 

 É vedado a transferência para uma conta distinta. 

 

 Enquanto não utilizados, os recursos do PNAE 

deverão ser, obrigatoriamente, aplicados; 

 

 O FNDE divulgará a transferência dos recursos 

financeiros destinados ao PNAE na Internet. 

 



Como fazer? 

 Solicitar/analisar extratos bancários referente a 
conta do PNAE;  

 

 Conferir as notas fiscais dos alimentos comprados; 

 

 Verificar se não foi comprado equipamentos ou 
utensílios com o recurso do PNAE; 

 

 Verificar os valores que estão no site do FNDE; 

 

 Reuniões e elaboração de atas. 





Acompanhar e fiscalizar o  

cumprimento do 

 disposto nos artigos 2º e 3º  

da Resolução. 

Acompanhar e fiscalizar a  

aplicação dos  

recursos destinados à  

alimentação escolar. 

Zelar pela qualidade  

dos alimentos, em  

especial quanto às condições  

higiênicas, bem 

como à aceitabilidade dos 

 cardápios oferecidos 

Receber o Relatório Anual de  

Gestão do PNAE e 

 emitir parecer conclusivo acerca  

da aprovação ou 

 não da execução do Programa 

CAE 



Ações do CAE 

 Visita às escolas (check list que o CAE DF tem, relatórios); 

 Acompanhar teste de aceitabilidade; 

 Acompanhar o índice de adesão; 

 Se o cardápio está exposto aos alunos; 

 Merendeiras uniformizadas; 

 Depósito da escola; 

 Equipamentos. 

 Participar das licitações e chamada pública (teste de 

atributo); 

 Atualizar o regimento interno. 



Qualidade dos alimentos 

 Alimentos submetidos ao controle de 

qualidade; 

 

 A secretaria de educação será responsável 

pela aplicação do teste de aceitabilidade 
 Metodologia específica/padrão 

 Coordenado pelo nutricionista 

Resol. 38/2009 - Anexo 7 



Exemplos de irregularidades 

 Alimentos fora do prazo de validade; 

 

 Alimentos impróprios para o consumo (estragados); 

 

 Desperdício;  

 

 Alimentos mais caros que o preço de mercado; 

 

 Desvios e furtos. 



Acompanhar e fiscalizar o  

cumprimento do 

 disposto nos artigos 2º e 3º  

da Resolução. 

Acompanhar e fiscalizar a  

aplicação dos  

recursos destinados à  

alimentação escolar. 

Zelar pela qualidade  

dos alimentos, em  

especial quanto às condições  

higiênicas, bem 

como à aceitabilidade dos 

 cardápios oferecidos 

Receber o Relatório Anual de  

Gestão do PNAE e 

 emitir parecer conclusivo acerca  

da aprovação ou 

 não da execução do Programa 

CAE 







Em caso de irregularidades? 

 Comunicar ao  

 FNDE; 

 Tribunais de Contas; 

 Controladoria-Geral da União; 

 Ministério Público; 

 Demais órgãos de controle.  

 

 
Sua responsabilidade como conselheiro é grande! 



Parcerias 

 SEDUC; 

 Consea; 

 Cecanes; 

 Conselhos escolares; 

 Conselhos de saúde. 



Seu trabalho é muito importante 

para o funcionamento correto do 

PNAE! 



Obrigada! 

Conte com o CECANE 



CECANE UnB 

Contatos: (61) 3226-5991 / (61) 3307-3375 

 

E-mails:  cecaneunb@gmail.com 

   cecane@unb.br 

 

Blog: http://cecaneunb.wordpress.com   

 

Ministério 

 da Educação 
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