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Ofício nº 712/2020_CNM/BSB                                Brasília, 29 de junho de 2020. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Deputada Luisa Canziani 
Câmara dos Deputados 
Brasília/DF 
 
 
Assunto:        Posicionamento da CNM sobre o Projeto de Lei de Conversão à Medida    

Provisória 934/2020 
 
  Prezada Deputada,  

 

1. Ao cumprimentá-la, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) dirige-se a 

Vossa Excelência para manifestar seu posicionamento sobre o Projeto de Lei de Conversão 

(PLV) apresentado pela vossa excelência à Medida Provisória (MP) 934, de 01 de abril de 2020, 

que estabelece normas excepcionais para o ano letivo de 2020 decorrentes da pandemia do 

Covid-19. 

2. Em primeiro lugar, a Confederação a parabeniza pelo PLV a ser apresentado no 

plenário desta Casa Legislativa, por seu caráter oportuno em propor medidas que buscam 

mitigar as dificuldades que os entes federados estão enfrentando nesta crise de saúde pública, 

social e econômica em que vive o país.  

2.1. No que se refere à educação básica, destacamos a incorporação pelo PLV de 

pontos essenciais, a saber: na educação infantil, dispensa do cumprimento do mínimo de 800 

horas anuais e a possibilidade de atividades não presenciais de acordo com orientações 

pediátricas; no ensino fundamental e médio, possibilidade de um continuum entre duas séries ou 

anos escolares para integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado no ano letivo 

seguinte; previsão de assistência técnica e financeira da União aos entes federados 

subnacionais para desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais e implementação 

de medidas de segurança sanitária no retorno às aulas; determinação de que União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal implementem, em regime de colaboração, estratégias intersetoriais 

de retorno às atividades escolares regulares nas áreas de educação, saúde e assistência social; 

manutenção dos programas públicos suplementares de atendimento aos estudantes da 

educação básica, considerados no mínimo 200 dias letivos; autorização para distribuição não 

apenas de gêneros alimentícios, mas também de recursos financeiros da alimentação escolar às 

famílias dos alunos durante a suspensão das aulas presenciais.  

3. Em segundo lugar, esta entidade municipalista vem, por meio deste, solicitar a 

atenção da relatora e desta Casa Legislativa a três questões apresentadas a seguir. 

4. Para Municípios de até 50 mil habitantes, o PLV propõe aumentar de 30% para 

40% o percentual mínimo de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) a 

serem utilizados na compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural ou de suas organizações, conforme previsto no art. 14 da Lei 11.947/2009. Em que 

pese a importância da agricultura familiar, além de não terem sido apresentadas justificativas 

para essa proposta no parecer, em nosso entendimento não há estudos e dados suficientes para 

fundamentar a ampliação do percentual mínimo de recursos do PNAE para aquisição de gêneros 

da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural à conta do Programa. Ao contrário, 
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Municípios têm enfrentado dificuldades para cumprimento desse dispositivo legal em situações 

de normalidade, que podem ter se agravado durante a pandemia. 

5. O PLV não incorpora a proposta de autorização do uso, em caráter excepcional, 

dos recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) para entrega da 

alimentação escolar às famílias em seus domicílios durante a suspensão das aulas. Embora 

presente nas Emendas 209 e 218, parcialmente aprovadas, não há no parecer justificativa para 

não incorporação dessa proposta ao PLV. A flexibilização do uso dos recursos do PNATE, além 

de autorizar a utilização do transporte escolar para entrega de alimentação escolar, possibilitaria 

a entrega de material didático-pedagógico em domicílio aos estudantes de áreas rurais nesse 

período de suspensão de aulas. 

6. Por fim, embora presente no parecer, o PLV não incorpora a estimativa do valor 

total na ordem de R$ 5 bilhões necessários à assistência técnica e financeira da União aos entes 

subnacionais, sendo R$ 3,75 bilhões para o desenvolvimento de atividades pedagógicas não 

presenciais e R$ 1,25 bilhão para apoio às medidas de retorno às aulas, recursos que, segundo 

o PLV, seriam oriundos do regime extraordinário fiscal instituído pela Emenda Constitucional 

106/2020. Faz-se importante a incorporação no texto legal desses valores para garantir 

segurança ao apoio financeiro da União que, de forma suplementar, visa aliviar os custos 

dessas medidas, as quais na sua maioria serão de responsabilidade direta dos próprios 

entes federativos subnacionais.  

7. Por todo o exposto, esta Confederação manifesta seu posicionamento pela 

urgente aprovação do PLV à MP 934/2020, com as seguintes alterações: 1ª) supressão do 

parágrafo único, do art. 21-A, da Lei 11.947/2009, alterado pelo art. 8º do PLV, relativo ao 

aumento do mínimo de 30% para 40% destinado à aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações; 2ª) 

acréscimo de novo parágrafo ao art. 7º do PLV, para autorizar a utilização, excepcionalmente, 

dos recursos do PNATE na entrega de alimentação escolar e distribuição de material didático-

pedagógico aos estudantes da educação básica durante a suspensão das aulas presenciais; e 

3ª) incorporação ao PLV do montante de recursos previstos no parecer a serem repassados aos 

entes subnacionais a título de assistência financeira de forma supletiva para o desenvolvimento 

das atividades pedagógicas não presencias e das medidas necessárias ao retorno às atividades 

escolares regulares.  

8. Certos de contarmos com seu apoio e consideração às propostas apresentadas, 

a CNM coloca-se à disposição pelos telefones: (61) 2101-6040/6089 ou pelos e-mails: 

assessoriaparlamentar@cnm.org.br, gabinete@cnm.org.br e educacao@cnm.org.br. 

 

Atenciosamente, 

                                                 

Glademir Aroldi  

Presidente da CNM 
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