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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Prefeitura Municipal de Guimarães, através da Secretaria Municipal de Educação vem 

tornar público que em nenhum momento se opôs à distribuição de kits de merenda escolar 

aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, no entanto é necessário esclarecer que: 

1) A administração Municipal está atenta para a correta aplicação da Legislação em vigor, 

obedecendo rigorosamente às orientações do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE, bem como a determinação prevista na Lei nº 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, 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".  

2) A distribuição dos kits de merenda escolar deverá ser realizada pelo CAE com o apoio 

técnico da Secretaria Municipal de Educação que deverá adotar critérios para 

selecionar famílias dos alunos matriculados, planejamento de entrega, monitoramento 

e fiscalização; 

3) O Serviço de Nutrição é responsável pela organização dos kits da merenda escolar a 

serem distribuídos, baseado no equilíbrio nutricional e quantitativo conforme as  

orientações e resoluções do PNAE; 

4) É primordial que na ação o CAE (Conselho de Alimentação Escolar) esteja coordenando 

todo o processo que vai do planejamento à distribuição, o que dificultou foi o atraso 

na reestruturação  do CAE, pois alguns segmentos não encaminharam dentro do prazo 

as indicações solicitadas para a nova composição; 

5) Ressaltamos ainda, que os recursos repassados pelo Governo Federal a Estados e 

Municípios, é em média de R$ 0,32 (trinta e dois centavos) por aluno, por dia letivo e 

por etapa de ensino, representando assim um complemento alimentar aos 

estudantes. Obrigatoriamente sendo no mínimo 30% dos recursos com compra de 

produtos da agricultura familiar com produtos locais. 
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PROGRAMA REPASSES PNAE /2020 

FEVER MAR    ABRIL 

PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental 8.934,00 30.002,00 19.468,00 

PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. 2.120,00 2.374,40 2.247,20 

PNAE - Alimentação Escolar - EJA 444,00 503,20 473,60 

PNAE - Alimentação Escolar - Creche 3.820,00 4.354,80 4.087,40 

PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola 3.564,00 4.045,60 3.804,80 

PNAE - Alimentação Escolar - AEE 20,00 22,40 21,20 

TOTAL REPASSE VALOR PNAE  18.902,00 41.302,40 30.102,20 

 

6) Informamos ainda que, a regra da Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, 

especificamente quanto à redação do art. 2º, é clara ao mencionar e estabelecer que a 

distribuição de gêneros alimentícios que foram adquiridos no âmbito do PNAE ficará a 

critério do Poder Público local, onde será observada a realidade de cada aluno como se 

em sala de aula estivesse. 

     Lamentamos a maneira infundada pela qual as especulações desferem inverdades sem 

nenhuma comprovação material das acusações, uma vez que segundo a orientação legal 

brasileira não permite a acusação sem a constituição das provas. 

     Declaramos que somos inteiramente favoráveis à distribuição da merenda escolar aos 

alunos da rede pública municipal, sabemos que a tarefa é árdua, pois precisamos olhar 

igualmente para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino . Mas para que isso seja possível 

há a necessidade de um planejamento minucioso que não pode ser feito de qualquer maneira, 

que assegurarão o atendimento em primeiro lugar àqueles mais vulneráveis. 

Guimarães, 05 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

 

Assessoria de Comunicação  da  

Prefeitura Municipal de Guimarães 


