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MINUTA PARA O INFORMATIVO DA MERENDA ESCOLAR 

 

 

 O Programa Educação Municipal do CISAMA e a Rede de Nutricionistas da 

Alimentação Escolar da Serra Catarinense reuniram informações mais recentes e 

necessárias sobre procedimentos e recomendações técnicas para a utilização de 

verba do PNAE frente à Pandemia do Novo Coronavírus - COVID19.  

 Considerando que vivemos num tempo de alerta global e o campo da 

educação pública é profundamente afetado pela crise, temos muitas preocupações 

quanto à quantidade exagerada de posicionamentos, críticas e recomendações de 

diferentes entidades sobre a utilização ou não da merenda escolar para estudantes 

que tem nela a principal fonte nutricional que recebe no dia. Tantas afirmações têm 

gerado incertezas e inseguranças sobre o que é realmente possível ou não de ser 

feito. Dessa forma, pela responsabilidadee pelo papel do Programa Educação 

Municipal e da Rede de Alimentação Escolar, foram anotadas um conjunto de 

informações: 

1º Nova legislação para a Merenda Escolar no Brasil: Na última quarta-feira 

25/03/2020, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº. 786/2020, 

que alterou a Lei nº. 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, 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. 

Aguardamos a aprovação deste Projeto de Lei pelo Senado Federal e a sanção do 

Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, e sua divulgação no Diário Oficial 

da União para que esta Lei entre em vigor. Sem a aprovação pelo Senado e a 

sanção pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não deve ser utilizado 

pelos Municípios às verbas destinadas a Merenda Escolar pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), para distribuição de gêneros alimentícios aos 

alunos e suas famílias; 

2º Distribuição de alimentos em depósito das escolas públicas municipais: em 

NOTA OFICIAL, publicada em 26/03/2020, pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), o MEC, o  FNDE, oConselho Nacional de 
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Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (UNDIME) discutem alternativas para distribuição dos alimentos em 

depósitos nas escolasque estão com aulas suspensas por conta do coronavírus, e 

com isto buscam segurança jurídica para qualquer decisão. O MEC e as duas 

entidades que representam a comunidade escolar, em conformidade com a 

legislação que regulamenta a matéria, estão em estudos para alcançar uma forma 

de buscar atender às necessidades dos estudantes beneficiários pelo PNAE, em 

conformidade com a Lei. Portanto, não há, até o momento, um posicionamento do 

FNDE sobre a destinação dos alimentos em depósito nas escolas. Da parte da 

UNDIME, a distribuição emergencial de refeições e kits pelos Municípios não deve 

ser feita nas unidades escolares, observando às normas atuais de saúde pública, 

bem como não pode prejudicar o custeio com igual padrão de qualidade para o 

cumprimento do calendário escolar. Também defende a parceria entre a Secretaria 

Municipal de Educação e a Secretaria da Assistência Social, devendo ser 

disciplinada, quanto formalmente autorizada, para garantir a logística de distribuição 

dos gêneros adquiridos às famílias dos estudantes de baixa renda e maior 

vulnerabilidade social, podendo ser feita a doação de alimentos em estoque com o 

registro feito em documento específico. 

3º Exigências quanto à doação de alimentos do Ministério Público de Santa 

Catarina:Qualquer doação deverá atender ao descritivo do Ministério Público de 

Santa Catarina, intitulado “Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por 

parte da administração pública em ano de eleições municipais - Pandemia do 

COVID-19”. A Lei Federal n. 13.9791, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs “sobre 

as medidas para  enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, além de 

medidas que afetam a rotina da Administração Pública em todos os seus entes (e. g. 

a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública – art. 4º 2), previu 

também diversas outras hipóteses de medidas – algumas já regulamentadas pela 

Portaria no 3563, de 11 de março de 2020 – que poderão afetar a sociedade e 

demandarão ações da Administração Pública. Considerando o atual cenário de crise 

e a decretação de Situação de Emergência, é oportuno lembrarmos que a chamada 

Lei das Eleições,  Lei n. 9.504/97, prevê diversas hipóteses de condutas vedadas 

aos agentes públicos em ano de eleições, dentre as quais se destacam, em face do 
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quadro atual de combate a propagação da Pandemia de Coronavírus, as vedações 

previstas pelo artigo 73, inciso IV e § 10, que tratam da distribuição de bens e 

serviços de caráter social pelo Poder Público: Art. 73. “São proibidas aos agentes 

públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade 

de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais” e § 10. “No ano em que se 

realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 

por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de 

estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução 

orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá 

promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa”.  

Salientamos ainda, a importância de evitar aglomerações, situações essas 

que colocam em risco a saúde da população atendida e suprimindo assim os 

esforços feitos pelo governo de Santa Catarina e por toda a comunidade, visando 

minimizar o contágio pelo novo Coronavírus.  

Uma vez que a distribuição dos alimentos seja uma conduta adotada pelos 

municípios, todos os cuidados em relação à higienização devem ser adotados. 

Orientamos independentemente da conduta de cada município, que os 

profissionais que compõem o grupo de risco sejam resguardados e seus trabalhos 

sejam feito de forma remota. Profissionais que apresentarem sintomas ou dividirem 

lar com pessoas que apresentam sintomas de COVID-19, casos confirmados ou 

suspeitos, também não deverão entrar em contato com outras pessoas. A equipe a 

ser formada para executar essas ações deve seguir as orientações da Organização 

Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina para 

minimizar os riscos de contágio e devem ser fornecidos aos funcionários 

equipamentos de proteção individual e álcool 70%. 

 

 

 


