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RECOMENDAÇÃO Nº 09/2021 – FAMEM 

 

 

São Luís(MA), 12 de abril de 2021. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO 

DOS RECURSOS E ITENS DA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR – LEI 13.987/2020. 

 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a), 

 

Com a finalidade de melhor assessorá-lo e mantê-lo atualizado sobre 

informações relevantes para a realização de uma Gestão Municipal adequada e que, 

principalmente, atenda aos ditames legais, a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DO MARANHÃO – FAMEM, representada por seu presidente, Sr. 

Erlânio Furtado Luna Xavier, vem por meio deste, encaminhar informações sobre a 

destinação da alimentação escolar, enquanto perdurar a suspensão das aulas em 

virtude da situação de emergência, por conta da pandemia de coronavírus – Covid19, 

no Maranhão, constantes na Lei nº 13.987/2020, conforme passaremos a detalhar. 

1. INTRODUÇÃO: 

Como é de conhecimento, a merenda escolar representa a principal 

refeição do dia para muitos alunos matriculados na rede pública municipal de 

ensino. A suspensão das aulas de forma emergencial em virtude da pandemia não 

permitiu aos responsáveis que se programassem para um período de aumento do 

consumo alimentar no ambiente doméstico. Com base nesse cenário é que FAMEM, 

por meio do Departamento Jurídico, elaborou esta recomendação a todos os gestores 

municipais com orientações a serem replicadas nos municípios para que garantam a 

segurança alimentar de crianças e adolescentes de escolas públicas. 
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Foi sancionada a Lei 13.987/2020 que autoriza, em caráter excepcional, 

durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou 

calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos 

estudantes das escolas públicas de educação básica.  

A lei foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e altera a Lei nº 

11.947, de 16 de junho de 2009, que passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A: 

“Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas 

públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou 

calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em 

caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis 

dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, 

dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros 

recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.” 

Buscando regulamentar a aplicação desta lei, a Resolução nº 2, de 9 de 

Abril de 2020, do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, ao dispor sobre a execução do PNAE durante o estado de calamidade 

pública, autorizou em seu artigo primeiro “a distribuição de gêneros alimentícios 

adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder 

público local”, complementando no § 1º, do art. 2º que “os gêneros alimentícios já 

adquiridos ou que vierem a ser adquiridos em processos licitatórios ou em chamadas 

públicas da agricultura familiar poderão ser distribuídos em forma de kits, definidos 

pela equipe de nutrição local, observando o per capita adequado à faixa etária, de 

acordo com o período em que o estudante estaria sendo atendido na unidade escolar” 

Junto à publicação desta Resolução, o Ministério da Educação (MEC), 

em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicou a 

cartilha Orientações para a execução do PNAE - Pandemia do Coronavírus 

(COVID-19) e divulgou um documento com respostas às perguntas mais frequentes 

sobre a execução do Programa pelos municípios neste momento de emergência, no 

site https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-perguntas-frequentes. 

2. ORIENTAÇÕES DA FAMEM 

Mesmo deixando claro que a decisão final sobre a melhor forma de 

manter a alimentação escolar durante a suspensão das aulas presenciais caberá a 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.987-de-7-de-abril-de-2020-251562793
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-perguntas-frequentes
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cada ente municipal, o FAMEM aponta como estratégia preferencial de execução do 

PNAE nesse período: 

 

a) Elaboração de Kits. 

A elaboração de kits de alimentos a serem distribuídos diretamente na 

casa dos estudantes ou recolhidos nas unidades escolares por um dos membros da 

família, em dias e horários a serem definidos com antecedência para evitar 

aglomerações e riscos de contágio, garantindo-se o atendimento universal a todos os 

estudantes matriculados na educação básica pública e a participação dos Conselhos 

de Alimentação Escolar em todo o processo. 

Para viabilizar essa entrega individualizada, a resolução do FNDE 

indica a possibilidade de utilização de prédios públicos ou núcleos comunitários 

próximos às residências dos alunos, bem como a distribuição em parceria com a rede 

socioassistencial local, tais como cozinhas comunitárias, restaurantes populares, 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), dentre outros. 

Além disso, os contratos existentes com fornecedores de alimentação, 

inclusive os oriundos da agricultura familiar, podem ser adaptados para tornar 

viável a distribuição individualizada dos kits alimentares. 

Independente de qual a estratégia de distribuição adotada pelo poder 

local, o FAMEM alerta para a necessidade de manter os cuidados com a higienização 

das instalações e dos gêneros a serem distribuídos, bem como com a saúde de 

todos os envolvidos na manipulação e entrega dos alimentos, garantindo-se o 

fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) básicos, como toucas, 

máscaras e luvas, além do acesso contínuo à pontos para higienização das mãos com 

água e sabão ou álcool em gel 70%. 

Deve-se atentar para o fato de que, apesar de todas essas 

recomendações, não se permitiu a utilização dos recursos federais do PNAE para o 

pagamento de serviços de transporte ou equipamentos de proteção, devendo ser 

utilizados exclusivamente para a aquisição de gêneros alimentícios. É importante que 

recursos próprios dos governos de estado e prefeituras sejam destinados a esta 

finalidade. 
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Com relação à composição dos kits, o FAMEM indica que eles deverão 

ser elaborados sob a responsabilidade e supervisão da equipe de nutricionistas local 

e seguir as determinações da legislação do PNAE no que se refere à qualidade 

nutricional e sanitária, respeitando os hábitos alimentares e a cultura local. 

b) Alimentos in naturae minimamente processados. 

Esses kits deverão ser compostos, preferencialmente, por alimentos in 

naturae minimamente processados, buscando-se manter o fornecimento semanal de 

porções de frutas, hortaliças, tubérculos e raízes, priorizando aquelas de maior 

durabilidade. O que reforça a importância de se manter as compras de alimentos 

frescos e saudáveis da agricultura familiar. 

A preferência também deve ser dada aos alimentos que se encontram 

no estoque e com vencimento mais próximo, para evitar qualquer desperdício, 

enquanto se prepara a aquisição de novos gêneros alimentares para serem 

distribuídos durante a suspensão das aulas. 

É sugerido, também, a definição de uma quantidade per capita de cada 

gênero alimentício, levando em consideração a idade do aluno, a quantidade de 

refeições diárias que ele teria na escola e o número de dias letivos que o kit atenderá. 

No caso de famílias com mais de um aluno matriculado, é 

recomendado a composição de kits familiares, de modo a não porcionar em 

embalagens menores gêneros perecíveis como arroz, feijão e macarrão, devendo-se 

manter o fornecimento deles em pacotes fechados de maior quantidade. Quando for 

inevitável a distribuição em embalagens com quantidade reduzida, é necessário 

tomar todos os cuidados com sua manipulação e fixar etiqueta específica com o 

prazo de validade. 

Recomenda-se, por fim, que, junto aos kits de alimentação sejam 

fornecidas orientações sobre os cuidados de higienização com água e sabão de todos 

os produtos e embalagens entregues, antes mesmo de entrarem e serem guardados 

nas residências. 

c) Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 
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A Resolução do FNDE estabelece que, sempre que possível, a aquisição 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar deverá ser mantida, priorizando-se a 

compra local. 

A orientação, portanto, é que sejam mantidos os contratos firmados 

com os agricultores familiares, respeitando, na medida do possível, o calendário de 

entrega previamente estipulado. Isso porque, como aponta o próprio FNDE, “os 

agricultores fornecedores possuem um calendário de produção que foi organizado em 

função das chamadas públicas e que, diante da atual conjuntura, uma possível 

suspensão da entrega de determinados gêneros pode inviabilizar sua produção futura 

e trazer prejuízos às famílias envolvidas, uma vez que os demais canais de 

comercialização também foram prejudicados com a crise.” 

Desta forma, não seria equivocado afirmar que não é só possível, mas 

sim imprescindível, a manutenção dos contratos de fornecimento com os 

agricultores familiares, como forma de garantir o direito à alimentação escolar e 

cumprimento à legislação atual de enfrentamento à pandemia da COVID-19, em 

especial no que se refere à preservação dos serviços públicos e atividade essenciais, 

como também de assegurar a renda e sobrevivência de milhares de produtores da 

agricultura familiar enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais. 

Para isso, a FAMEM recomenda que os gestores públicos dialoguem e 

negociem diretamente com os fornecedores locais, de modo a encontrar soluções que 

não prejudiquem os agricultores. Dentre as alternativas, é possível promover 

alterações pontuais nos contratos a fim de adequar a logística de entrega para 

auxiliar na distribuição descentralizada dos kits de alimentação, em especial no que 

diz respeito ao fornecimento semanal de porções de frutas in natura, verduras, 

legumes e hortaliças. 

Quando não for possível a estocagem ou a distribuição direta às 

famílias dos estudantes, sugere-se que a administração local negocie com os 

agricultores familiares a entrega dos alimentos perecíveis após a retomadas das aulas 

presenciais. 

d) Chamadas públicas. 

Além dos contratos já existentes, vale destacar que está permitida a 

realização de novas chamadas públicas para aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar, de preferência de forma virtual e à distância. 
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Essas chamadas podem, inclusive, prever em seus editais uma logística 

específica de distribuição para o atual momento de pandemia, de modo a garantir a 

entrega descentralizada destes alimentos, seja diretamente nas residências das 

famílias dos estudantes, seja por meio de núcleos comunitários ou em parceria com a 

rede socioassistencial local. 

A FAMEM recomenda aos gestores que aqueles agricultores ou 

organizações que tenham dificuldades em participar das chamadas públicas por 

meio eletrônico busquem ajuda de entidades da Assistência Técnica e Extensão Rural 

ou sindicatos e associações da região. 

e) Publicidade e controle social. 

No que diz respeito à publicidade e controle social, a FAMEM reforça a 

importância de que os estados e municípios deem a mais ampla divulgação não só 

aos regulamentos, portarias e editais relacionados às estratégias locais para a 

manutenção da alimentação escolar, como também forneça à sociedade em geral as 

informações detalhadas sobre os estudantes contemplados, com data, local e 

conteúdo dos gêneros alimentícios distribuídos. 

Nesse ponto, ganha relevância ainda maior o papel dos Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAE) no monitoramento e fiscalização das medidas tomadas 

pelos estados e municípios para garantia do direito à alimentação escolar. 

É essencial que os conselheiros do CAE possam acompanhar todas as 

etapas dessas estratégias locais, desde a deliberação inicial sobre os marcos legais 

locais, passando pela logística de preparação e distribuição dos alimentos, realização 

dos chamamentos públicos direcionados à agricultura familiar, até a prestação de 

contas sobre o cumprimento das exigências legais federais e a correta aplicação dos 

recursos oriundos do PNAE. 

3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

O caminho mais adequado para se garantir o direito humano à 

alimentação durante a pandemia é a manutenção da aquisição de gêneros pelo poder 

público, com respeito ao percentual de 30% destinado aos produtos da agricultura 

familiar, para distribuição de kits alimentares às famílias elaborados em consonância 

com as diretrizes de segurança alimentar e nutricional do próprio PNAE. 
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Uma vez regulamentada a lei pelo FNDE, não há razões para que 

governos municipais deixem de dar início à distribuição dos kits de alimentação. 

O primeiro passo é a definição sobre a estratégia mais adequada à 

realidade de cada local a ser implementada com segurança e agilidade para que os 

alimentos cheguem rapidamente às famílias e sejam mantidos os circuitos de 

aquisição da agricultura familiar. 

As estratégias devem ser planejadas de forma intersetorial, com a 

participação das secretarias de educação, assistência social e agricultura, e em 

diálogo com os CAEs e conselhos de segurança alimentar e nutricional, onde eles 

existirem. A criação de comitês emergenciais pode ser uma estratégia eficiente para o 

planejamento e monitoramento, com abertura para a participação de associações e 

cooperativas dos agricultores. 

É possível reorganizar a aquisição e distribuição de alimentos frescos e 

saudáveis pelos grupos produtivos, associações comunitárias e cooperativas de 

agricultores familiares. O que não deve ser feito é o cancelamento ou adiamento de 

entregas e contratos. Há possibilidade também de se estudar a alteração dos 

contratos administrativos de transporte escolar das secretarias estaduais e 

municipais, para assegurar a entrega domiciliar dos kits de alimentação e, 

excepcionalmente, atender ao deslocamento ao trabalho dos pais dos alunos durante 

a pandemia - uma forma de desafogar o transporte público nesse período. Para a 

distribuição, podem ser acionadas também as redes de equipamentos da assistência 

social. 

Alguns municípios estão optando pela transferência de renda 

diretamente às famílias dos estudantes, por meio do repasse do valor referente a esse 

kit aos pais ou responsáveis dos alunos. Cabe destacar que os recursos do FNDE não 

podem ser empregados em estratégias desta natureza, pois são, por lei, destinados 

exclusivamente para a aquisição de gêneros alimentícios. Este caminho pode também 

colocar em risco a sobrevivência das redes de abastecimento popular, que já estão 

muito afetadas com a pandemia, uma vez que canais de comercialização, como as 

feiras da agricultura familiar e orgânicas estão proibidas em muitos lugares. 

4. CONCLUSÃO 
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Nesse contexto, a FAMEM recomenda a administração pública 

municipal: 

a) Garantir medidas que cumpram com as previsões legais e orientações. 

b) Implementar como estratégia preferencial de execução do PNAE, nesse período, a 

elaboração de kits de alimentos a serem distribuídos diretamente na casa dos 

estudantes ou recolhidos nas unidades escolares por um dos membros da família, em 

dias e horários a serem definidos com antecedência para evitar aglomerações e riscos 

de contágio, garantindo-se o atendimento universal a todos os estudantes 

matriculados na educação básica pública e a participação dos Conselheiros da 

Alimentação Escolar em todo o processo. 

c) Esses kits deverão ser compostos, preferencialmente, por alimentos in natura e 

minimamente processados, buscando-se manter o fornecimento semanal de porções 

de frutas, hortaliças, tubérculos e raízes, com preferência àquelas de maior 

durabilidade. O que reforça a importância de que sejam mantidas as compras de 

alimentos frescos e saudáveis da agricultura familiar; 

d) A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar deverá ser mantida, 

priorizando-se a compra local e os contratos existentes com fornecedores de 

alimentação, inclusive os oriundos da agricultura familiar, que podem ser adaptados 

para tornar viável a distribuição individualizada dos kits alimentares 

 

Para maiores esclarecimentos contatar o Departamento Jurídico da 

FAMEM, por meio dos telefones (98) 2109.5417 ou e-mail: juridico@famem.org.br 

 

Atenciosamente,  

 

ERLÂNIO FURTADO LUNA XAVIER 

Presidente da FAMEM 
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