NOTA TÉCNICA Nº 35/2020
Brasília, 27 de maio de 2020.
ÁREA:

Educação

TÍTULO:

Orientações sobre a nova Resolução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)

REFERÊNCIA(S):

CF 1988
Lei nº 9.394/1996 (LDB)
Lei nº 11.947/2009
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 (revogada)
Resolução CD/FNDE nº 04/2015 (revogada)
Resolução CD/FNDE nº 01/2017 (revogada)
Resolução CD/FNDE nº 18/2018 (revogada)
Resolução CD/FNDE nº 06/2020 (em vigência)

INTERESSADOS:

Municípios brasileiros, gestores públicos de educação.

PALAVRAS-CHAVES: PNAE, Resolução do FNDE, Alimentação Escolar.
RESUMO: A Nota Técnica da Educação apresenta as considerações da CNM sobre a
Resolução nº 6/2020, bem como orientações aos gestores municipais sobre esse ato normativo
que, ao revogar as resoluções de anos anteriores, consolida, atualiza e modifica as regras sobre
a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Nova Resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar: o que muda e o
que permanece
A Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE), com seus oito anexos, dispõe sobre o atendimento
da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). Vigente desde o dia 12 de maio de 2020, data de sua publicação
no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução fixa o prazo até o dia 1º de janeiro de 2021 para
os entes federados se adequarem às alterações nela estabelecidas.
Além de consolidar atos normativos, até então vigentes, que tratavam sobre o PNAE, a
Resolução nº 6/2020 apresenta algumas alterações na execução do Programa e revoga as
Resoluções CD/FNDE nº 26/2013, nº 4/2015, nº 1/2017 e nº 18/2018.
A área técnica da educação da Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta esta
Nota Técnica com o objetivo de informar os gestores municipais sobre as novas regras definidas
pelo FNDE para a gestão do PNAE, considerando as orientações acerca dos procedimentos
para adequação às alterações definidas na norma, e também apresentar as considerações da
entidade acerca das medidas estabelecidas.
O direito à alimentação adequada e saudável
A alimentação é direito fundamental do ser humano e indispensável à realização dos direitos
consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que
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se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da
população.
A Resolução nº 6/2020 reafirma as diretrizes da alimentação escolar estabelecidas na
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que estão voltadas ao emprego da alimentação saudável
e adequada, à universalidade da educação alimentar, à utilização de alimentos variados, visando
garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, de forma igualitária e com respeito às
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde (art. 5º).
As normas de execução do PNAE
A Resolução nº 6/2020 altera algumas importantes ações de gestão do programa e, ao mesmo
tempo, consolida regras estabelecidas em resoluções anteriores.
São atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes públicas
federal, estadual, distrital e municipal, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior ao do
atendimento. São considerados como integrantes das redes públicas de ensino os alunos na
educação básica, inclusive na modalidade de educação especial, matriculados em entidades
filantrópicas e comunitárias conveniadas com o poder público, que passam, de acordo com a
nova resolução, a ser vinculadas automaticamente pelo FNDE às redes municipal, estadual e
distrital de ensino (art. 10, caput e § 3º).
Não foram alteradas as regras gerais para a transferência dos recursos do PNAE,
permanecendo sua realização em dez parcelas por ano, no período de fevereiro a novembro,
não podendo os repasses serem inferiores a vinte dias letivos.
Os valores per capita continuam diferenciados por cada etapa e modalidade da educação básica
e são mantidos os valores atualmente praticados por aluno/dia da alimentação escolar:








R$ 0,32 para Educação de Jovens e Adultos – EJA.
R$ 0,36 para o ensino fundamental e ensino médio.
R$ 0,53 para pré-escola.
R$ 0,64 para escolas de áreas indígenas e remanescentes de quilombos.
R$ 1,07 para creches e escolas de tempo integral.
R$ 0,53 para o Atendimento Educacional Especializado - AEE, no contraturno.
R$ 2,00 para Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Apesar do reajuste previsto na Resolução nº 1/2017, os valores per capita continuam defasados
e a CNM entende que é inaceitável que as escolas estaduais de ensino médio do Programa de
Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, instituído pela Lei nº 13.415/2017,
recebam mais recursos para a alimentação escolar de seus alunos do que as demais escolas
em tempo integral e do que a creche, único segmento da educação básica com mais matrículas
em jornada integral do que parcial.
Formas de gestão do programa
As secretarias estaduais de educação e as prefeituras municipais, na condição de responsáveis
pela execução do PNAE, têm autonomia para definir a forma de gestão do programa, no âmbito
de sua respectiva jurisdição administrativa. Nesse sentindo, a Resolução nº 6/2020 (art. 8º)
continua facultando diferentes formas de gestão do programa, podendo ser realizada de forma:
a) centralizada; b) descentralizada ou escolarizada; e c) semidescentralizada ou parcialmente
escolarizada, decorrente da combinação das duas modalidades anteriores.
Destaca-se a nova ação prevista na Resolução (parágrafo único, art. 8º), a Conta Cartão PNAE,
na operacionalização dos recursos financeiros do programa, cuja movimentação será realizada
em conta corrente única, possibilitando às escolas a celebração de contratos de aquisição dos
gêneros alimentícios e o respectivo pagamento por meio de cartão magnético – Cartão PNAE. O
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limite do cartão substituirá o repasse de recursos para a conta específica das Unidades
Executoras (UEx). Nos casos em que o agricultor familiar, empreendedor familiar rural ou suas
organizações não estejam aptos a receber o pagamento por meio de cartão magnético, serão
permitidas transferências bancárias (art. 49, § § 3º, 4º e 5º).
De acordo com a Resolução nº 6/2020 (art. 13), é facultado firmar contratos com pessoas
jurídicas que fornecem ou prestam serviços de alimentação coletiva, exclusivamente para o
fornecimento de refeições, desde que atendam às normas de orientação nutricional e
alimentares definidas. A terceirização dos serviços deve ser avaliada se representa opção mais
viável e de maior economia para a gestão municipal. Nesse sentido, é importante cautela na
hora de firmar os contratos, para que fiquem especificadas todas as condições de oferta dos
serviços que serão prestados.
A nova Resolução (art. 47, inciso XXII, parágrafo único) permite ainda que os rendimentos
advindos das aplicações do PNAE possam ser utilizados em qualquer etapa e modalidade de
ensino.
O processo para aquisição dos alimentos
Permanece a exigência de realização por meio de licitação pública, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica para aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE, ressalvadas as
condições de dispensa de licitação já previstas nas resoluções anteriores.
A Resolução nº 6/2020 (art. 27, caput e parágrafo único) possibilita utilizar modalidade de
licitação diversa do pregão eletrônico, desde que apresentadas as justificativas em sistema
disponibilizado pelo FNDE. Além disso, acrescenta a utilização do painel de preços praticados
no âmbito do PNAE como mais uma alternativa para a realização de pesquisa prévia de preços
(art. 28, inciso III).
A nova Resolução reafirma as situações nas quais haverá suspensão de repasses dos recursos
do PNAE, a saber, não constituição do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), prestação de
contas em situação de inadimplência, e não apresentação de representação junto ao Ministério
Público em relação ao gestor anterior, no caso de prestação de contas não apresentada ou não
aprovada, total ou parcialmente. Além disso, acrescenta (art. 56, inciso IV) a ausência do
cadastro do Responsável Técnico pelo programa em Sistema do FNDE entre os fatores que
causam a suspensão dos recursos do PNAE.
O cardápio
É acrescida para o cardápio nas unidades escolares a oferta diferenciada de alimentação
escolar por período de atendimento, parcial e integral, bem como para as creches. Em tempo
parcial, os cardápios devem ofertar, obrigatoriamente, por semana, frutas in natura, legumes e
verduras de, no mínimo, 280g/estudantes e de 520g/estudantes/semana para escolas de tempo
integral. Para as creches (art. 17, § 7º), no planejamento devem estar previstas, adicionalmente,
preparações e micronutrientes prioritários dispostos no Anexo IV da referida Resolução.
Fica limitada (art. 18, § 6º) a determinado número de dias na semana ou no mês a oferta nos
cardápios de doces, legumes e verduras em conserva, produtos cárneos, biscoito, bolacha, pão
ou bolos, margarina e gorduras vegetais, ficando proibida a oferta de gorduras trans
industrializadas em todos os cardápios (art. 18, § 7º) e a oferta de alimentos ultraprocessados e
a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até
três anos de idade (art. 18, § 8º).
A agricultura familiar
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Em observância à Lei nº 11.947/2009, a Resolução nº 6/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade de
que, no mínimo, 30% dos recursos do PNAE sejam utilizados na compra 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
as comunidades quilombolas, e podendo a aquisição dos produtos ser realizada por meio de
chamadas públicas, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório.
Principais alterações apresentadas na Resolução:


Estabelece que o percentual de 30%, destinado à agricultura familiar, em caso de não
execução, o valor correspondente deverá ser devolvido (art. 29).



São acrescentados os grupos de fornecedores de Região Geográfica Imediata e
Intermediária, no processo de seleção dos projetos a serem priorizados para o programa
(art. 35).



As EEx passam a ter a responsabilidade pelos controles do atendimento do limite
individual de venda na comercialização com os grupos informais e agricultores individuais
e do limite total de venda das cooperativas e associações, na comercialização com
grupos formais (art. 39, § 2º).

Acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos do PNAE
As regras para acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos do PNAE não tiveram
alterações significativas. O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) permanece com sua função
de órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, e fica
mantida sua composição conforme definida em normas anteriores.
Sobre o CAE, as principais alterações feitas pela Resolução nº 6/2020 são as seguintes:




Vedadas as indicações do ordenador de despesas, do coordenador da alimentação
escolar e do nutricionista responsável técnico (RT) das EEx para composição do CAE
(art. 43, § 6º).
No caso de substituição de Conselheiro do CAE, encaminhamento ao FNDE, no prazo de
20 dias úteis, das cópias dos documentos relativas a essa substituição (art. 43, § 15).
Possibilidade de destituição de membro representante do Poder Executivo por decisão
do próprio Executivo ou por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CAE, em
razão do descumprimento do Regimento Interno de cada Conselho, desde que aprovada
em reunião convocada com esta pauta específica (art. 43, § 16).

Da prestação de contas e suspensão dos recursos
Apesar de mantidas quase todas as normas afetas à prestação de contas, a
Resolução nº 6/2020 (art. 60, § 5º) altera o prazo para às EEx providenciarem a regularização
das pendências, após ciência da notificação o FNDE, que passa a ser de 30 dias e não mais de
45 conforme determinava a Resolução nº 26/2013, nos casos de não envio da prestação de
contas e ausência de documentos ou parecer conclusivo do CAE.
Outras exigências definidas
A Resolução nº 06/2020 (art. 42, caput e § §) estabelece novas exigências para as EEx, que
devem implantar Manual de Boas Práticas (MBP) e Procedimentos Operacionais Padronizados
(POP) específicos para cada escola, de acordo com as normativas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e órgãos locais de vigilância sanitária. Torna obrigatória a realização
de capacitação periódica dos manipuladores de alimentos, devendo os registros de capacitação
e de monitoramento e os relatórios de inspeção sanitárias de serviços de alimentação escolares
permanecerem à disposição do CAE e do FNDE por um prazo de cinco anos.
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Considerações da CNM
Para a Confederação, em que pese a necessidade e importância de assegurar a educação e a
segurança alimentar e nutricional dos alunos, são preocupantes as novas normas estabelecidas
pela Resolução nº 6/2020 para a execução do Pnae.
Em primeiro lugar, as novas regras não vêm acompanhadas da ampliação dos recursos
repassados aos entes federados à conta do programa. Se, por um lado, a função da União é
suplementar, não sendo sua atribuição o financiamento do custo total da merenda, por outro lado
os valores per capita do Pnae são absolutamente inferiores aos custos reais verificados na
execução do programa, comprometendo as condições de oferta e qualidade da alimentação
escolar. Além disso, à medida que esses valores não são atualizados anualmente, no mínimo,
pelo índice oficial da inflação do exercício anterior, a participação do governo federal no
financiamento da merenda escolar oscila de forma a transferir parte crescente dos custos reais
para os entes federados. Diante dessa realidade, se os recursos do Pnae já são insuficientes
para assegurar alimentação escolar de qualidade, torna-se ainda mais evidente essa
insuficiência para atender às exigências contidas na Resolução nº 6/2020.
Em segundo lugar, é crescente a preocupação da CNM com o grau de detalhamento de normas
em âmbito nacional para a execução de programas federais, como o Pnae, que, certamente,
impactam na execução e na prestação de contas. Está longe do razoável a fixação de diretrizes
gerais para a execução do Pnae com a transferência, cada vez maiores, de responsabilidades
aos entes federados.
Por fim, a Confederação entende que são intempestivas as novas normas estabelecidas para
execução do Pnae. A entidade considera que os Municípios podem enfrentar dificuldades para
se adequarem às novas normas definidas pela Resolução nº 6/2020, especialmente neste
momento de crise que o país enfrenta por conta da pandemia da Covid-19, que tem exigido dos
gestores municipais o enfrentamento de desafios, ações responsáveis e urgentes para que seja
garantido aos milhões de estudantes brasileiros o direito à educação básica pública de
qualidade, inclusive com a distribuição da merenda escolar aos alunos no período de suspensão
das aulas presenciais.
Ao mesmo tempo em que se preocupa com os impactos das novas regras desse importante
programa, a CNM julga oportuno reafirmar suas reivindicações em relação ao PNAE que
necessitam ser consideradas, parte das quais referendadas pelas novas regras da
Resolução nº 6/2020:
•

Urgente atualização e estabelecimento de critérios claros na definição dos valores per
capita, de acordo com o custo assumido com a alimentação escolar.

•

Alteração da legislação vigente do PNAE de forma a garantir reajustes anuais dos
valores, fixados em lei federal, no mínimo pela inflação do exercício anterior.

O mesmo acontece com os pleitos municipalistas em relação ao conjunto das transferências da
União para o financiamento da educação básica pública:
•

Limite de recursos para transferências voluntárias e aumento para transferências legais
(PNAE, PNATE e PDDE).

•

Regulamentação das transferências legais restrita ao disposto nas respectivas leis
federais.

•

Transferência das prestações de contas do PNAE, PDDE e PNATE para os respectivos
tribunais de contas (como no salário-educação).
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•

Composição paritária entre União, Estados, DF e Municípios no Conselho Deliberativo do
FNDE, com representantes dos Municípos também indicados pelas entidades
representativas dos prefeitos.

A área técnica da educação ressalta a importância da análise cuidadosa das normas
estabelecidas pelo FNDE na Resolução nº 6/2020, e em seus oito anexos, e reforça a
necessidade de os Munícipios continuarem requerendo um justo e adequado aporte financeiro
suplementar da União.
Para demais esclarecimentos, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), por meio das
áreas técnicas, ratifica sua disponibilidade para contribuir com os gestores públicos na execução
do PNAE.
Consulte as normas legais sobre o PNAE:
Lei nº 11.947/2009
Resolução CD/FNDE nº 06/2020
Educação/CNM
educacao@cnm.org.br
(61) 2101-6069 | 6077
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