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              23034.025820/2021-55                               2540060         

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

Setor Bancário Sul, Quadra 2 Bloco F, Edi�cio FNDE. - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929 
Telefone: 0800-616161 - h�ps://www.fnde.gov.br 

  

O�cio nº 24452/2021/Diaco/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE

 
Ao Senhor
Geraldo Fonseca Correia
Prefeito
Prefeitura Municipal
Praça Nossa Sra. Aparecida, 34 - Centro
64870-000 - Bertolínia/PI
 

Assunto: Alerta para o cumprimento da legislação que rege o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Referência: Ao responder este o�cio, indicar expressamente o Processo nº 23034.025820/2021-55.

 

Senhor Prefeito,

 

1. A Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar – CGPAE tomou conhecimento
de suposta falha na execução do PNAE nesse município. Segundo a denúncia, desde o início da pandemia, a
Prefeitura recebeu, em 2020, R$ 113.383,60, e, em 2021, até agora, R$ 84.319,20, no total de R$ 197.702,80. No
entanto, não há evidências de que u�lizou os recursos financeiros repassados pelo FNDE para adquirir e distribuir
os kits de alimentação escolar aos estudantes da rede pública municipal.

2. Em virtude disso, orientamos que observe, desde já, as normas que regulamentam a execução do
Programa, disponíveis no sí�o eletrônico desta Autarquia, em h�p://www.fnde.gov.br/acesso-a-
informacao/ins�tucional/legislacao.

2.1. Aproveitamos o ensejo para salientar a publicação da Lei n.º 13.987, de 7 de abril de 2020, que
autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão de situação de emergência
ou calamidade pública, decorrente do novo coronavírus - Covid-19, a distribuição de gêneros alimen�cios
adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação
básica, assim como da Resolução do Conselho Delibera�vo - CD/FNDE n.º 2, de 9 de abril de 2020, da car�lha
"Orientações para a Execução...", e das "Perguntas frequentes...", que regulam e orientam a execução do PNAE no
decorrer da pandemia.

2.1.1. No que tange à possibilidade de distribuição dos alimentos a famílias em vulnerabilidade social ou
redirecionamento dos valores pelos cadastros oficiais aos núcleos familiares de baixa renda, ponderamos:

2.1.1.1. O PNAE promove o Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA, que envolve a disponibilidade,
adequação, acessibilidade e estabilidade do acesso a alimentos produzidos e consumidos de forma soberana,
sustentável, digna e emancipatória.

2.1.1.2. O DHAA demanda igualmente dire�vas específicas, para contextos peculiares. Assim preconiza a
adoção de ações afirma�vas e polí�cas que considerem a dimensão de raça, geração e etnia.

2.1.1.3. Nesse bojo, o PNAE estabeleceu como uma de suas diretrizes, "o direito à alimentação escolar,
visando garan�r 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", constante da Resolução/CD/FNDE n.º 6, de 8 de maio de 2020, que
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica. Proporciona-se assim a oferta
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equânime de alimentos em conformidade com as par�cularidades de cada um desses grupos, notadamente
infan�l, especial (Atendimento Educacional Especializado - AEE), Jovens e Adultos - EJA, indígena e quilombola, que
compõem frações significa�vas das famílias de baixa renda no País.

2.1.1.4. Desde a sanção da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, o Programa trouxe grandes avanços, coma
a extensão do atendimento para além da etapa fundamental, englobando toda a rede pública de educação básica.

2.1.1.5. O PNAE prima pois pela universalidade do atendimento. Assim compreende, igualitariamente,
todos os 40 milhões de estudantes (um quinto da população brasileira), segundo o úl�mo Censo Escolar,
matriculados nas redes públicas de nível municipal, estadual e federal de ensino básico, com per capitas financeiros
diferenciados, de acordo com as etapas e modalidades educacionais, independentemente da geografia ou
caracterís�cas socioeconômicas e culturais da localidade ou região. O Programa supre, durante o período le�vo, de
20% a 70% das necessidades nutricionais diárias do alunado, a depender das caracterís�cas do ensino e do público-
alvo.

2.1.1.6. A Lei n.º 13.987/2020 não flexibilizou, mas reafirmou a natureza universal do Programa.

2.1.2. Pela Resolução/CD/FNDE n.º 6/2020, a não execução do Programa de acordo com o norma�vo
poderá acarretar sanções, entre as quais:

Art. 29 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por
cento) deve ser u�lizado na aquisição de gêneros alimen�cios 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 O percentual não executado de acordo com o previsto no caput será avaliado quando da prestação de
contas e o valor correspondente deverá ser devolvido, conforme procedimento previsto no art. 55.

...........................................................

Art. 54 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:

...........................................................

III – constatação de irregularidades na execução do Programa;

2.1.3. Assinalamos ainda que "o gestor, responsável pela prestação de contas, será responsabilizado civil,
penal e administra�vamente, caso insira ou facilite a inserção de dados falsos, altere ou exclua indevidamente
dados no [Sistema de Gestão de Prestação de Contas] SiGPC Contas Online com o fim de obter vantagem para si ou
para outrem ou para causar dano", com base no art. 61 da Resolução/CD/FNDE n.º 6/2020.

2.2. Para esclarecer as principais alterações da Resolução/CD/FNDE n.º 6/2020, publicamos as seguintes
Notas Técnicas:

2.2.1. Nº 1879810/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE, de 26 de maio de 2020, com as jus�fica�vas que
subsidiaram as tomadas de decisão da gestão nacional em relação dos aspectos alimentares e nutricionais a serem
observados pelos executores do PNAE;

2.2.2. Nº 1904244/2020/COEFA/CGPAE/DIRAE, de 10 de junho de 2020, referente aos recursos financeiros
do Programa e sua movimentação;

2.2.3. Nº 1897361/2020/DIDAF/COSAN/CGPAE/DIRAE, de 10 de junho de 2020, no tocante à agricultura
familiar;

2.2.4. Nº 1894673/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE, de 18 de junho de 2020, rela�vamente à alimentação
vegetariana;

2.2.5. Nº 1894784/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE, de 18 de junho de 2020, com recomendações para o
planejamento de cardápios das creches;

2.2.6. Nº 2139545/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE, de 17 de dezembro de 2020, que esclarece as alterações
dos aspectos de Alimentação e Nutrição e da Agricultura Familiar dispostos na Resolução/CD/FNDE nº 20, de 4 de
dezembro de 2020.

3. Assim sendo, solicitamos o Senhor que, no prazo máximo de 30 dias, manifeste-se
sobre a suposta falha, e informe sobre as providências adotadas para abolir a prá�ca irregular, visando o
cumprimento das normas que regulamentam a execução do Programa.

4. Por oportuno, reiteramos o Comunicado n.º 140412/CGPAE/DIRAE/FNDE, 22 de janeiro de 2018,
visando a renovação do mandato do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, de acordo com as recomendações e
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orientações transcritas no documento. Assinalamos que o não cumprimento dos ditames con�dos no expediente
são passíveis de sanção, de acordo com o seguinte disposi�vo legal da Resolução/CD/FNDE n.º 6/2020:

Art. 56 O FNDE suspenderá o repasse dos recursos do PNAE quando a Seduc e a Prefeitura Municipal:

I – não cons�tuírem o respec�vo CAE, na forma estabelecida no art. 43, desta Resolução, ou quando a situação
do mandato dos conselheiros es�ver vencida ou suspensa nos sistemas do FNDE;

 

Anexos:

I - Lei n.º 13.987/2020 (SEI 1916511);
II - Resolução/CD/FNDE n.º 2/2020 (SEI 1916512);
III - Car�lha (SEI 1916513);
IV - Perguntas frequentes (SEI 1916514);
V - Resolução/CD/FNDE n.º 6/2020 (SEI 1916515);
VI - Nota Técnica Nº 1879810/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE (SEI 1916516);
VII - Nota Técnica Nº 1904244/2020/COEFA/CGPAE/DIRAE (SEI 1920721);
VIII - Nota Técnica Nº 1897361/2020/DIDAF/COSAN/CGPAE/DIRAE (SEI 1920658);
IX - Nota Técnica Nº 1894673/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE (SEI 1920663);
X - Nota Técnica Nº 1894784/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE (SEI 1920656);
XI - Nota Técnica Nº 2139545/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE (SEI 2195516).
XIV - Comunicado (SEI 2543505).

 Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por KARINE SILVA DOS SANTOS, Coordenador(a)-Geral do Programa
Nacional de Alimentação Escolar, em 10/09/2021, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 9º, §§ 1º
e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE
nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2540060 e o código
CRC 61DAF739.

Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edi�cio FNDE. - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929 
Telefone: 0800-616161 e - h�ps://www.fnde.gov.br

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23034.025820/2021-55
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