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Ofício nº 571/2020_CNM_BSB Brasília, 5 de maio de 2020. 

 

A Sua Excelência, o Senhor 
Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub 
Ministro da Educação 
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, S/N, Zona Cívico-Administrativa, 8º Andar 
70047-900 - Brasília/DF 

 

 

Assunto:   Pleito municipal para apoio emergencial no enfrentamento à Covid-19: 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
 
 

Senhor Ministro, 

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

Vossa Excelência para apresentar as preocupações dos gestores municipais em relação à 

Lei nº 13.987/2020 e à Resolução CD/FNDE nº 2/2020, que tratam da execução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o período de emergência e 

estado de calamidade pública. Ao mesmo tempo, a Confederação, por meio deste, vem 

solicitar apoio financeiro extraordinário do governo federal à conta desse importante 

programa suplementar nesse período de suspensão das aulas presenciais. 

2. Ao buscar alternativas para garantir a distribuição de gêneros alimentícios às 

famílias dos estudantes das redes municipais de ensino nesse momento da pandemia, os 

gestores municipais vêm encaminhando à CNM diversos questionamentos sobre as normas 

legais supracitadas, em especial diante do possível aumento de gastos e da queda na 

arrecadação.  

3. Soma-se a isso a cobrança social e, em alguns casos, judicial para que a 

distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE seja assegurada a 

todos os alunos (atendimento universal), em forma de kits, durante a suspensão das aulas e 

seguindo as determinações legais quanto à qualidade nutricional e sanitária. 

4. Ressalte-se que, em tempos de funcionamento regular das escolas, os recursos 

federais transferidos à conta do PNAE, por sua natureza supletiva, já não cobrem o custo 

que os Municípios têm para assegurar a distribuição de gêneros alimentícios. 

5. É indiscutível a importância da merenda escolar para grande parte dos alunos 

das escolas públicas de educação básica e o financiamento dos programas locais de 

alimentação escolar se agrava na medida em que as despesas com essas ações não 

podem ser consideradas como de manutenção e desenvolvimento de ensino e os recursos 

federais, apesar de importantes, não têm seus valores per capita atualizados desde 2017. 

6. O custo com a alimentação escolar nesse momento tende a aumentar se 

considerarmos outros investimentos necessários para garantir a entrega dos gêneros 
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alimentícios às famílias dos estudantes, como a aquisição de alimentos compatíveis com 

kits, de itens de segurança e higiene para os responsáveis pela distribuição dos gêneros 

alimentícios, a logística para distribuição dos alimentos, entre outros. 

7. Nesse sentido, e considerando que os valores repassados pela União à conta 

do PNAE não permitem a distribuição de gêneros alimentícios aos alunos nesse período, 

verificamos que os gestores, mais uma vez, acabam sendo responsabilizados a assumir 

sozinhos os custos da merenda escolar. Portanto, é importante e urgente o apoio da União 

nesse momento para que os Municípios não deixem faltar alimentação aos seus alunos. 

8. Neste momento de emergência educacional, reafirmamos a importância do 

apoio financeiro do Ministério da Educação aos Municípios para o enfrentamento das 

dificuldades com o programa de alimentação escolar, sem causar prejuízos aos estudantes 

que, certamente, já estão lidando com a real possibilidade de tal epidemia elevar as 

desigualdades entre as redes de ensino do país. 

9. Certos de contar com o acolhimento ao pleito apresentado, colocamo-nos à 

disposição pelos telefones: (61) 2101-6040/6089 ou pelo e-mail: gabinete@cnm.org.br 

 

Atenciosamente, 

 

                                     
Glademir Aroldi 

Presidente 
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