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“FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 

Um Estudo da Contrapartida do Município” 

 

MARIA DO CARMO DE JESUS BOTAFOGO 
Orientadora: Profª. Drª. Lídia Ruiz Moren 

 

 

Resumo 

Este estudo teve como objetivo Investigar a contrapartida do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE no município de Riacho da Cruz, estado do Rio 

Grande do Norte, identificando os itens que compõem os investimentos necessários 

para a implementação do Programa. A investigação foi realizada na Secretaria 

Municipal de Educação do município, em 2008. Participaram da pesquisa o Prefeito, 

a Secretária de Educação e outros profissionais atuantes na execução do programa 

local. Para a coleta de dados foi elaborado um formulário constituído por seis blocos 

de acordo com os princípios e as diretrizes do PNAE. Cada bloco integrou questões 

semiestruturadas, com vistas a levantar dados deste município, no que diz respeito 

aos investimentos necessários para implementação do programa. Esse instrumento 

foi aplicado ao Município Riacho da Cruz, in loco. A análise dos dados focalizou a 

composição de investimentos realizados pelo município para a efetiva 

implementação do programa, em acordo com o que reza a legislação vigente.  A 

pesquisa revelou que o Município de Riacho da Cruz, apesar de localizado numa 

região do semiárido nordestino, com muitas dificuldades em relação à 

disponibilidade de recursos financeiros, conseguiu implementar o PNAE no ano de 

2008, cumprindo todos os princípios e as diretrizes estabelecidas para o Programa. 

Considerando que a Prefeitura realizou uma gestão eficiente e os alunos tiveram seu 

direito à alimentação saudável e adequada, garantida durante os 200 dias letivos, foi 

possível levantar a composição de investimentos referentes à contrapartida 

municipal para o PNAE realizada pelo município. É necessário reconhecer que 

esses itens poderão variar de um município para outro. O formulário básico foi 

construído e testado nessa pesquisa e poderá ser utilizado, como modelo, em todos 

os municípios brasileiros. Poderá, assim, ajudar os gestores públicos federais e 

municipais a planejar melhor e organizar os investimentos necessários para a 
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implementação do programa. Além disso, a utilização desses dados poderá 

contribuir para melhorar a transparência pública, tão necessária na democratização 

do Brasil.  

Palavras-Chave: 1. Ciências da Saúde; 2. Economia da Saúde; 3. Economia da 

Educação; 4. Financiamento de Programas Federais; 5. Alimentação Escolar.  
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Abstract 

This work aimed to investigate the counterpart of the National School Feeding 

Program - PNAE in the municipality of Riacho da Cruz, in the Brazilian State of Rio 

Grande do Norte, in order to identify the items that make the investments necessary 

to implement the Program. The research was carried out on the Municipal Secretary 

of Education in 2008. The mayor, the secretary of education and other professionals 

who had been working in the local execution of the program were interviewed. For 

data collection, was elaborated a six blocks form, according to the principles and the 

guidelines of PNAE. Each block included semi-structured questions to collect data 

regarding to the municipality investments, which were necessary to implement the 

Program. This tool was administered to the survey participants on the spot. The data 

analysis focused on identifying the composition of investments allocated by the 

municipality to the effective implementation of the Program, according to the current 

legislation. The survey revealed that the city of Riacho da Cruz, although it is located 

in the semi-arid region of Brazil, and faces many difficulties regarding to the 

availability of financial resources, could implement the Program, in 2008, and fulfill all 

the principles and guidelines established for it. Considering that the municipality held 

an efficient management of the Program, and students had their right to adequate 

and safe food, guaranteed during the 200 school days in the year, it was possible to 

identify the composition of investments as defined by the board of school feeding. It 

must be acknowledged that  may be distinct  from one municipality to another, but 

the basic form was constructed and tested in this work and may be used as a 

template to be applied  in all municipalities. Thus, it could help policy makers, in 

federal and local levels, to plan and organize better the necessary investments in 

order to implement the Program. Furthermore, the use of such data could help to 
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improve public transparency, something so necessary in the Brazil’s democratization 

process. 

Keywords: 1. Health Sciences; 2. Health Economics; 3. Economics of Education 4. 

Financing of Federal Programs; 5. School Feeding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Minha experiência, enquanto economista e especialista em “Análise e Gestão 

de Políticas Educacionais”, exercida no serviço público federal, levou-me a perceber 

que um dos grandes obstáculos para a realização efetiva de uma política pública 

está relacionado com o financiamento efetivo desta.  

 Há cinco anos exerço minhas atividades no “Programa Nacional de 

Alimentação Escolar” (PNAE). Durante esse período, participei de diversos eventos 

nacionais e internacionais sobre Segurança Alimentar e Nutricional, além de atuar 

como integrante do “Grupo de Trabalho de Alimentação Escolar”, representando o 

governo federal no “Conselho Nacional de Segurança Alimentar” – CONSEA. 

Participo, ainda, como membro da “Comissão Especial de Direito da Pessoa 

Humana” - CDDPH, com o objetivo de contribuir para o estabelecimento de uma 

metodologia de trabalho interministerial que possa garantir o direito à alimentação 

adequada, especialmente, aos alunos matriculados nas escolas públicas do ensino 

básico, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

Estive presente em diversos encontros realizados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE com gestores municipais do PNAE e 

membros da sociedade civil organizada. Momentos em que pude presenciar muitos 

questionamentos vindos tanto da sociedade civil, quanto dos gestores municipais, a 

respeito do valor per capita repassado pela União para implementação do PNAE. De 

um lado a sociedade civil reclama da recorrente falta de alimentação escolar 

adequada nas escolas e de outro os gestores do PNAE alegam que o valor 

repassado pela União é insuficiente. Estes afirmam que os municípios têm 

dificuldades em contribuir com recursos financeiros para incrementar a compra de 

gêneros alimentícios e, ainda, arcar com os demais custos para a execução do 

Programa. 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 6º que a educação é um 

direito social1, in verbis: 

Art. 6º - São direitos sociais a educação , a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.” (redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010, 
grifo nosso).  

 

Para o cumprimento desses direitos sociais, o estado brasileiro estabeleceu 

uma estrutura de gestão e determinou as fontes de financiamento. Tais fontes são 

oriundas da vinculação de percentuais mínimos de recursos resultantes da 

arrecadação de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo 

18% da receita da União e 25% da receita dos estados, Distrito Federal e 

municípios, incluindo as transferências entre esferas de governo e o salário-

educação. 

A garantia da aplicação da receita, acima citada, constitui um alicerce 

fundamental para assegurar a construção e o funcionamento do Sistema Nacional 

Articulado de Educação e para garantir o alcance das metas contidas no Plano 

Nacional de Educação (PNE). No entanto, nem sempre há equilíbrio na distribuição 

e aplicação desses recursos financeiros. Para garantir que esses direitos sociais 

sejam, de fato, respeitados, torna-se necessário conhecer a fundo a gestão dos 

programas e ações criadas para essa finalidade, além de discutir formas concretas 

que promovam justiça social e equilíbrio na distribuição dos recursos financeiros 

entre as três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal.  

De acordo com o documento de Referência elaborado para a Conferência 

Nacional de Educação2 (CONAE), em 2010, a exigência de um sistema nacional de 

educação articulado, deve ser construído considerando a educação como direito 

público, dever do Estado e norteado pela concepção da educação como um direito 

humano fundamental. Incluem-se, ainda nesse conceito, os programas 

                                                 
1 Direitos sociais  são aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos condições materiais tidas 
como imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos e se realizam por meio de atuação estatal, 
com a finalidade de diminuir as desigualdades sociais. 

2  Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes 
e Estratégias de Ação. 
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suplementares, dos quais enfatizo: o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE).  

A operacionalização do PNAE não pode prescindir da regulamentação do 

regime de colaboração entre as instâncias federadas. Isso certamente ensejará o 

estabelecimento de um marco teórico-conceitual na organização, na gestão e no real 

alcance do papel dos entes federados, por seu caráter descentralizado. (CONAE 

2010, p.85). 

Outro aspecto importante que deve ser elucidado é o papel e a 

responsabilidade de cada instância de governo (federal, estadual e municipal) com 

os respectivos os marcos jurídicos que normatizam as ações desses entes 

federados em relação ao financiamento e à implementação da educação básica. 

Isso inclui também os programas suplementares que devem ser universalizados e 

obrigatórios.  

O financiamento constitui tarefa complexa para os diferentes entes federados, 

assim como, a falta de regulamentação do regime de colaboração entre os três 

entes. Dentre as necessidades mais urgentes para garantir a qualidade da 

educação, a estrutura de financiamento existente hoje se sobressai. Neste caso 

específico, falta uma definição clara sobre o financiamento do PNAE pelo governo 

federal e pelos demais entes federados.    

Conhecer como funciona a gestão nas entidades executoras e quais são as 

necessidades de recursos para sua implementação, conforme está previsto em suas 

normativas, acredita-se que é a forma de garantir a equidade no financiamento e 

uma gestão mais transparente dos recursos públicos aplicados no PNAE. Essas 

observações motivaram a elaboração da seguinte questão: Qual é a composição 

dos custos/investimentos para a implementação do PNAE nos municípios?  

A realização dessa pesquisa é motivada, também, porque a resposta à 

questão acima poderá fornecer, para a gestão central do programa, informações 

sobre o custo real da oferta de alimentação escolar realizada nos municípios 

atendidos por esse programa. Os resultados da pesquisa poderão servir como 

indicadores, para adequar os valores dos recursos que o PNAE repassa aos 

municípios, e assim, garantir o cumprimento pleno da Lei nº. 11.947/2009. Isso 

possibilita tornar a gestão dos recursos do programa mais transparente, além de 

contribuir com a organização dos dados sobre os custos deste. 
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 1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar3 (PNAE), criado em 1954, pelo 

Governo Federal brasileiro é responsável pela alimentação dos alunos do sistema 

público de ensino. Desde 1994, a gestão do PNAE funciona de forma 

descentralizada, ou seja, sob a responsabilidade da União, Distrito Federal, dos 

Estados e dos Municípios. 

 Ao longo de sua existência, o PNAE sofreu diversas modificações, com o 

objetivo de melhor atender a seus objetivos. Em junho de 2009, com a publicação e 

sanção da Lei nº. 11.947, o Programa foi muito além do ato de oferecer comida aos 

alunos durante o período em que estão sob a responsabilidade da escola. 

Atualmente, exige o cumprimento das seguintes diretrizes:  

I. O emprego da alimentação saudável e adequada;  

II. Respeito aos hábitos regionais, tradições e cultura daquela população;  

III. Inclusão de educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem;  

IV. Universalização do atendimento aos alunos matriculados na rede pública da 

educação básica;  

V. A participação da comunidade no controle social;  

VI. Apoio ao desenvolvimento sustentável e, por fim; 

VII. O direito à alimentação escolar, com acesso igualitário, respeitando as 

diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos.  

Assim ao assumir que a alimentação escolar é um direito dos alunos da 

educação básica pública, o PNAE deve ser executado pelo Estado4, com vistas ao 

atendimento de todas as diretrizes acima citadas, tendo como objetivo, o que 

preconiza o art. 4º da Lei nº. 11.947/2009:  

 

[...] Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos 

alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta 

                                                 
3 De acordo com a Lei nº. 11.947, de 16 de julho de 2009, em seu Artigo 1º “entende-se por 
alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independente de sua origem, 
durante o período letivo”. 
4 Entende-se por Estado (União, Distrito Federal, Estados e Municípios). 
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de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 

período letivo. 

 

Em 28 de janeiro de 2009, foi lançada a Medida Provisória nº. 455 que dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar e do “Programa Dinheiro Direto na 

Escola”, para os alunos da educação básica. Entre outras mudanças, essa medida 

estende o atendimento da alimentação escolar a todos os alunos do ensino médio 

da rede pública de ensino a partir de 2009. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o maior programa de 

alimentação em atividade no Brasil. As refeições servidas nas escolas públicas do 

país são financiadas em parte pelo Governo Federal e complementadas com 

recursos das Prefeituras e dos Governos de Estado.  

De acordo com os dados do relatório financeiro do FNDE, o orçamento do 

PNAE para 2008 foi de 1,6 bilhões de reais para atender mais de 36 milhões de 

alunos. Em 2009 o orçamento era de 2.2 bilhões de reais e atendeu cerca de 42 

milhões de alunos. 

Ainda assim, essa quantidade de recursos financeiros repassada pela União 

não significa que o direito a uma alimentação escolar de qualidade para os alunos 

das redes públicas de ensino, durante os 200 dias letivos, esteja sendo cumprido. 

Conforme relatos de 2009 da Organização Não Governamental (ONG) “Ação Fome 

Zero” 5, não faltam casos que comprovam “ineficiência” do PNAE. O que se confirma 

por meio das recorrentes denúncias de desvio do dinheiro destinado à compra de 

alimentos, da constatação da falta de comida nas escolas ao longo de meses ou, 

ainda, pelo fornecimento de uma alimentação escassa e pobre em nutrientes. 

Ressalta-se que os recursos repassados pela União têm caráter suplementar 

à educação, conforme prevê o artigo 208, da Constituição Federal do Brasil de 1988, 

o qual estabeleceu que o dever do Estado com a educação é efetivado mediante a 

garantia de:  

Inciso IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 
anos de idade; e Inciso VII – atendimento ao educando no ensino 
fundamental, através de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.  
 

                                                 
5 ONG Ação Fome Zero 2009 - www.premiomerenda.org.br, visto em 25 de agosto 2009. 
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 Não obstante, entende-se que a responsabilidade é de todos os entes 

federados: União, Distrito Federal, Estados e Municípios. No entanto, não existe 

uma definição sobre quanto cada ente federado deve investir para aquisição de 

alimentos e execução do PNAE. Por esta razão, muitos Estados e Municípios 

executam o PNAE utilizando apenas os recursos repassados pela União para 

aquisição de gêneros alimentícios, deixando de acrescentar recursos financeiros 

para complementar o valor per capita repassado. 

 Para o atendimento do programa em 2009, a União repassou os respectivos 

valores financeiros, por aluno/dia letivo: 

 

Tabela 1. Valores repassados pela União para a compra de gêneros alimentícios 
Categorias de alunos R$ 

Alunos do ensino infantil 0,22 

Alunos do ensino básico 0,22 

Indígenas e quilombolas 0,44 

Mais educação 0,66 

 

Esses recursos destinaram-se exclusivamente à compra de gêneros 

alimentícios pelas Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  

 É percebido, no acompanhamento da gestão central do PNAE, que esses 

recursos são insuficientes em muitos municípios para o atendimento às 

necessidades nutricionais dos alunos. São insuficientes, pois, não conseguem 

ofertar alimentação escolar adequada durante os 200 dias letivos, conforme as 

normas do PNAE. Dificuldades, essas, que foram relatadas pelos gestores 

municipais, em diversos eventos realizados pelo FNDE, nos anos de 2007, 2008 e 

2009, em todas as regiões do país.  

 Observa-se, portanto que, o objeto desta pesquisa é a composição dos 

investimentos realizados pelo município para o atendimento do PNAE. Os dados 

obtidos poderão servir de indicadores para subsidiar os gestores no cumprimento 

pleno da Lei nº. 11.947/2009.  

Para a realização deste estudo optou-se pelo município de Riacho da Cruz, 

no Estado do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. Este município foi 
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escolhido como cenário da pesquisa, tendo em vista a facilidade de acesso e a 

disponibilidade do gestor no fornecimento dos dados. Além disso, este município, 

embora possua renda per capita baixa e esteja situado na região do semiárido, 

consegue realizar as ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

inclusive, recebeu em 2007, 2008 e 2009, o Prêmio Gestor Eficiente da merenda 

escolar realizado pela ONG Ação Fome Zero. 

A Ação Fome Zero é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscip). Representa uma aliança de empresas comprometida com o 

desenvolvimento social sustentável do país. Tem como missão amparar e estimular 

ações e políticas integradas que viabilizem a segurança alimentar e nutricional da 

população brasileira6. 

                                                 
6 www.acaofomezero.org.br 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 Identificar os itens que compuseram os investimentos necessários para a 

implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de 

Riacho da Cruz, estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2008. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 
1. Caracterizar a efetiva implementação do PNAE em relação à legislação, 

no município de Riacho da Cruz – RN; 

2. Identificar os itens dos investimentos envolvidos na contrapartida do 

município para a execução do PNAE; 

3. Elaborar um instrumento para coletar dados sobre os custos/investimentos 

realizados, para a implementação do PNAE nos municípios. 

 
Ao final da realização desta pesquisa, será apresentado como produto do 

mestrado um formulário contendo os itens da composição dos custos/investimentos 

do PNAE, com vistas a coletar dados nos municípios sobre esses valores, podendo, 

posteriormente, ser aplicado em todo o Brasil. Este formulário foi uma adaptação do 

questionário Ação Fome Zero para focalizar na coleta de dados que pudessem 

responder à pergunta desta pesquisa. Ressalta-se que não existiam dados 

anteriores sobre o assunto e que o município não contabilizava de forma direta o 

que compunha o custo total do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 Dessa forma, o resultado dessa pesquisa poderá contribuir com os gestores 

municipais, no sentido de orientá-los na sistematização da contrapartida do PNAE. 

Os benefícios podem se estender ao Governo Federal, no sentido de monitorar a 

efetiva implementação do PNAE e oferecer parâmetros para que seja calculado o 

valor gasto por cada ente federado e o valor per capita necessário para o PNAE. E 

contribuir dessa forma para a transparência da utilização dos recursos públicos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 MARCO CONCEITUAL: O PNAE COMO POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL 

 

 O marco conceitual desta pesquisa baseia-se no entendimento de que o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política pública social, garantida 

pela Constituição Federal/1988, com respaldo legal nos Princípios Fundamentais, da 

República Federativa do Brasil, entre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana, in verbis:  

Art. 1  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos:  
I -... 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana 
  

 Para a efetivação desses princípios constitucionais faz-se necessário garantir 

a eficiência do cumprimento aos artigos 205 e 208 da Constituição Federal de 1988, 

ou seja: a realização plena dos programas públicos de educação e da saúde. Neste 

contexto o PNAE atende a esses princípios de acordo a Lei nº. 11.947 de 16 de 

junho de 2009 e com a Resolução FNDE/CD nº. 38 de 16 de julho de 2009. 

 

3.2 HISTÓRICO DO PNAE 

 

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é considerado o mais 

antigo programa do Governo Federal e tem atendimento universal. Gerido pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), visa à transferência, em 

caráter suplementar, de recursos financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios. Esses recursos são direcionados para suprir, parcialmente, as 

necessidades nutricionais dos alunos.  

 O início das discussões sobre o Programa teve sua origem no início da 

década de 1940, quando o então Instituto de Nutrição defendia a proposta de o 

governo federal oferecer alimentação ao escolar. Entretanto, não foi possível 

concretizá-la, por indisponibilidade de recursos financeiros.  
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 Na década de 1950, foi elaborado um abrangente Plano Nacional de 

Alimentação e Nutrição, denominado “Conjuntura Alimentar e o Problema da 

Nutrição no Brasil”. É nele que, pela primeira vez, se estrutura um programa de 

merenda escolar em âmbito nacional, sob a responsabilidade pública.  

 Desse plano original, apenas o Programa de Alimentação Escolar sobreviveu, 

contando com o financiamento do Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), 

atualmente o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que permitiu a 

distribuição do excedente de leite em pó destinado, inicialmente, à campanha de 

nutrição materno-infantil.  

 Em 31 de março de 1955, foi assinado o Decreto n°.  37.106, que instituiu a 

Campanha de Merenda Escolar (CME), subordinada ao Ministério da Educação. Na 

ocasião, foram celebrados convênios diretamente com o FISI e outros organismos 

internacionais.  

 Em 1956, com a edição do Decreto n°. 39.007, de 11  de abril de 1956, ela 

passou a se denominar Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), com a 

intenção de promover o atendimento em âmbito nacional.  

 No ano de 1965, o nome da CNME foi alterado para Campanha Nacional de 

Alimentação Escolar (CNAE) pelo Decreto n°. 56.886/ 65 e surgiu um elenco de 

programas de ajuda americana, entre os quais se destacavam o “Alimento para a 

Paz”, financiado pela “Agência dos Estados Unidos da América para o 

Desenvolvimento Internacional” (USAID); o “Programa de Alimentos para o 

Desenvolvimento”, voltado ao atendimento das populações carentes e à alimentação 

de crianças em idade escolar; e o ”Programa Mundial de Alimentos”, então da 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 7.  

 A partir de 1976, embora financiado pelo Ministério da Educação e gerenciado 

pela Campanha Nacional de Alimentação Escolar, o programa era parte do II 

Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN). Somente em 1979 

passou a denominar-se Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

 Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, ficou assegurado o 

direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental por meio de 

programa suplementar de alimentação escolar a ser oferecido pelos governos 

federal, estaduais e municipais.  

                                                 
7 Atualmente, o Programa Mundial de Alimentos é uma agência das Nações Unidas, independente da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 
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 Desde sua criação até 1993, a execução do programa se deu de forma 

centralizada, ou seja, o órgão gerenciador planejava os cardápios, adquiria os 

gêneros por processo licitatório, contratava laboratórios especializados para efetuar 

o controle de qualidade e ainda se responsabilizava pela distribuição dos alimentos 

em todo o território nacional.   

 Porém, em 1994, foi instituída a descentralização dos recursos para execução 

do programa por meio da Lei nº. 8.913, de 12 de julho de 1994. A descentralização 

foi instituída mediante celebração de convênios com os municípios e com o 

envolvimento das secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal, às 

quais se delegou competência para atendimento aos alunos de suas redes e das 

redes municipais das prefeituras que não haviam aderido à descentralização.  

 Novos avanços foram realizados pelo PNAE em 2009. Foi sancionada a Lei 

nº. 11.947 de 16 de junho que aumenta a extensão do programa para toda a rede 

pública de educação básica8 e para jovens e adultos, além de garantir que 30% dos 

repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE fossem 

investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar. 

 

3.3 GESTÃO DO PNAE 

 

 Desde sua criação em 1954 até 1993 (durante 39 anos), a execução do 

programa se deu de forma centralizada, ou seja, o órgão gerenciador planejava os 

cardápios, adquiria os gêneros por processo licitatório, contratava laboratórios 

especializados para efetuar o controle de qualidade e ainda se responsabilizava pela 

distribuição dos alimentos em todo o território nacional.  

 Após o período da ditadura militar, que durou de 1964 até 1985 (durante 21 

anos), a mobilização popular criou a necessidade de se repensar o modelo 

administrativo do país. Diante da importância da não concentração das decisões a 

respeito de recursos e do poder político nas mãos do poder central, a 

descentralização foi um tema recorrente em todas as discussões e reivindicações, 

como Almeida (2005) assim observou:  

 

                                                 
8 (educação infantil, fundamental e média) 
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[...] a descentralização foi um tema central da agenda da democratização, 
nos anos 80, como reação à concentração de decisões, recursos 
financeiros e capacidade de gestão do plano federal, durante os 20 anos de 
autoritarismo burocrático. Nessas circunstâncias, a descentralização foi 
defendida tanto em nome da ampliação da democracia quanto do aumento 
da eficiência do governo e da eficácia de suas políticas. Supunha-se que o 
fortalecimento das instâncias subnacionais, em especial dos municípios, 
permitiria aos municípios, permitiria aos cidadãos influenciar as decisões e 
exercer controle sobre os governos locais, reduzindo a burocracia 
excessiva, o clientelismo e a corrupção. (Almeida, 2005, p.30). 

  

 Não obstante, a descentralização administrativa se mostrou como uma 

necessidade após este processo de modificação político-administrativa. Assim 

também, como um eco para a implantação de regimes de colaboração 

intergovernamentais, que, de certa forma, possibilitariam a autonomia administrativa, 

a maior eficácia dos governos subnacionais e progressivamente a transparência e 

eficiência dos setores públicos responsáveis pela execução de políticas públicas 

sociais. 

 Esse novo modelo administrativo nacional dividiu responsabilidades entre os 

entes federados com o objetivo de articular a descentralização de poder, e ao 

mesmo tempo, dividir as despesas e o atendimento às necessidades da sociedade.  

 A Constituição Federal de 1988 definiu responsabilidades compartilhadas 

entre as três esferas de governo. Essa divisão abrangeu a maior parte das áreas de 

política social responsável pela manutenção, o desenvolvimento e o atendimento por 

meio de ações. Os estados, municípios e a própria União passaram a basear sua 

administração sob as diretrizes da autonomia financeira e descentralização 

administrativa.  

 Um exemplo disso aconteceu em meados da década de 1990, quando o 

governo federal incentivou o processo de municipalização da educação infantil e do 

ensino fundamental. A responsabilidade do município passou a ser a gestão dos 

recursos financeiros e humanos, e por sua vez, esperava as verbas repassadas pelo 

estado para a execução desta.  

 Outro exemplo de organização de recursos com a intenção de aperfeiçoar os 

investimentos e possibilitar os pagamentos dos entes federados aos cofres públicos 

da União foi a criação da Lei nº. 101, de 4 de maio de 2000, a chamada “Lei de 

Responsabilidade Fiscal”. Esta lei tem o intuito de controlar o déficit das esferas de 

governo considerando as novas formas de organização da gestão governamental. A 

partir da implementação desta lei haveria uma geração de superávit primário que ao 
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mesmo tempo manteria as contas públicas e garantiria o pagamento dos serviços da 

dívida dos entes federados.  

 Nesta Lei ficou estabelecida a criação de metas anuais, com seus devidos 

valores de investimento, relativos a receitas e despesas, para o exercício de 

políticas de governo, ou seja, houve uma limitação e o planejamento dos gastos. 

Essa lei determinou, também, também que deveria haver uma reserva dos recursos 

que propiciasse o pagamento certo da dívida. Ou seja, a Lei nº. 101 surge para 

auxiliar no desenvolvimento do planejamento e na delimitação de gastos dos entes 

federados, para possibilitar o pagamento de dívidas destes com a União. 

 Esse breve histórico tem o objetivo de contextualizar os processos que 

levaram a uma nova relação entre governos. Além da análise do regime de 

colaboração, como um fator ou instrumento de políticas. Este tem por finalidade a 

manutenção, o desenvolvimento e o atendimento educacional, das relações 

administrativas e políticas entre governos, especificamente, no objeto de estudo 

dessa pesquisa: o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

 Com a descentralização dos recursos para a execução do PNAE em 1994, 

por meio da Lei nº 8.913/94, o número de municípios que aderiram à 

descentralização evoluiu de 1.532, em 1994, para 4.314, em 1998, representando 

mais de 70% dos municípios brasileiros. Vindo a se consolidar, já sob o 

gerenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por 

meio da Medida Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro de 1998. 

 Além do repasse direto a todos os municípios e secretarias de educação, a 

transferência passou a ser feita automaticamente, sem a necessidade de celebração 

de convênios ou quaisquer outros instrumentos similares, permitindo maior agilidade 

ao processo. O valor per capita repassado, então nessa época, era de 13 centavos 

de Reais, ou equivalente 13 centavos de dólar norte americano9. 

 O conceito de descentralização, por sua vez, diz respeito “à distribuição das 

funções administrativas entre os níveis de governo.” (Arretche, 2002, p.29). A 

descentralização é vista neste caso, como a sistemática instaurada que possibilita 

vários poderes administrativos ter condição de criar, de implantar e opinar sobre 

uma política pública, de forma que cada um possua uma função neste processo.  

                                                 
9 O câmbio Real/dólar nesse período era de 1/1 
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 O movimento de descentralização baseou sua trajetória na busca de 

caminhos que aliassem eficiência e eficácia das ações do Estado e à participação 

popular. Dessa forma, este processo pressupôs, de acordo com Lobo (1990), 

alterações nos núcleos de poder, levando a uma maior distribuição do poder 

decisório até então centralizado em poucas mãos. Este movimento prevê, também, 

o envolvimento das classes populares e a revitalização do poder legislativo como 

canais de expressão da população, quase sempre incapacitada de se adaptar às 

exigências "tecnicistas".  

 Quanto ao governo federal, apenas a partir de 1993, durante o governo do 

Presidente Itamar Franco (1993-1994), teve início a descentralização administrativa 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Isso possibilitou a 

diminuição da atuação do Estado e o estimulo a participação popular no conjunto 

das ações de gestão do Programa. Lobo (1990) elucida que constavam, além disso, 

entre os objetivos da descentralização do PNAE: a busca da regularidade do 

fornecimento da merenda, melhoria da qualidade das refeições, atendimento dos 

hábitos alimentares, diversificação da oferta de alimentos, incentivo à economia local 

e regional, diminuição dos custos operacionais e estímulo à participação da 

comunidade local na execução e controle do Programa. Visando o atendimento 

desses objetivos foi promulgada a Lei Federal nº. 8913/94, a qual regulamentou a 

descentralização do PNAE e normatizou o repasse dos recursos do programa para 

estados e municípios.  

 Conforme explicitado anteriormente, esses recursos deveriam ser transferidos 

mediante a celebração de convênios entre a União e os Estados ou entre a União e 

os municípios. O valor previsto deveria ser gasto, exclusivamente, na aquisição de 

gêneros alimentícios, o que na época era o equivalente a 13 centavos de Real por 

aluno matriculado no ensino fundamental e em pré-escolas das redes públicas e 

filantrópicas de ensino, durante 200 dias letivos.  

 A legislação 8.913/94 estabeleceu, também, a exigência da constituição dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), definindo sua composição e 

competências, especialmente quanto à fiscalização e controle da aplicação dos 

recursos. Registrou-se, ainda, a instrução para a participação desses Conselhos na 

elaboração dos cardápios, que deveriam, de acordo com a referida lei, respeitar os 

hábitos alimentares e as vocações agrícolas regionais e, preferencialmente, conter 

alimentos in natura. 
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 Os Conselhos deveriam ser compostos por representantes do órgão de 

administração da educação pública, dos professores, dos pais, dos alunos e dos 

trabalhadores, podendo também incluir representantes de outros segmentos da 

sociedade local. Essa composição sofreu algumas alterações estabelecidas pela 

Medida Provisória nº. 1979-19, de 2 de junho de 2000, quando então o CAE passou 

a ser constituído por sete membros: um representante do Poder Executivo, um do 

Legislativo, dois representantes dos professores, dois de pais de alunos e um 

representante de outro segmento da sociedade.  

 Dessa forma, o PNAE funciona sob as diretrizes da descentralização com 

competências distintas para os atores envolvidos.  

 Cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ser 

responsável pela assistência financeira em caráter complementar, normatização, 

coordenação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização da execução do 

programa, além da avaliação da sua efetividade e eficácia.  

 Às Entidades executoras (EE) - Secretarias de Educação dos estados e do 

Distrito Federal, prefeituras municipais e escolas federais – cabe a responsabilidade 

pelo recebimento, pela execução e pela prestação de contas dos recursos 

financeiros transferidos pelo FNDE.  

a) As Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal - Atendem as 

escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.  

b) Prefeituras municipais - Atendem as escolas públicas municipais, as mantidas 

por entidades filantrópicas e as da rede estadual, quando expressamente 

delegadas pelas secretarias estaduais de Educação. 

c) Escolas Federais (EF) - Quando optam por receber diretamente os recursos, 

que podem ser incluídos no repasse destinado às prefeituras das respectivas 

cidades.  

d) Conselho de Alimentação Escolar (CAE) - Colegiado deliberativo e autônomo 

composto por representantes do Executivo, do Legislativo e da sociedade, 

professores e pais de alunos, com mandato de quatro anos, podendo ser 

reconduzidos conforme indicação dos seus respectivos segmentos. O 

principal objetivo do CAE é fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos e 
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zelar pela qualidade dos produtos, desde a compra até a distribuição nas 

escolas, prestando sempre atenção às boas práticas sanitárias e de higiene. 

e) Tribunal de Contas da União e Secretaria Federal de Controle Interno são os 

órgãos fiscalizadores.  

f) Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ou 

órgãos similares - Responsáveis pela inspeção sanitária dos alimentos.  

g) Ministério Público da União - Responsável pela apuração de denúncias, em 

parceria com o FNDE.  

h) Conselho Federal de Nutricionistas - Responsável pela fiscalização do 

exercício da profissão, reforçando a importância da atuação do profissional na 

área da alimentação escolar. 

 A Secretaria de Educação do estado ou município deve enviar a prestação de 

contas ao Conselho de Alimentação Escolar até 15 de janeiro do ano subsequente 

ao do recebimento. Deve ser realizada até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente 

ao do atendimento, por meio do Demonstrativo sintético anual da execução físico-

financeira. Depois de avaliar a documentação, o CAE elabora parecer e o remete, 

junto com a prestação de contas e todos os comprovantes de despesas, para o 

FNDE.  

 Caso o CAE não aprove as contas, o FNDE avalia os documentos 

apresentados e, se concordar com o parecer do Conselho, inicia uma Tomada de 

Contas Especial e o repasse é suspenso. Estas duas últimas medidas também são 

adotadas no caso de não apresentação da prestação de contas.  

 Ocorrendo a suspensão dos recursos do PNAE em função da falta de 

prestação de contas, de irregularidades na execução do programa ou da inexistência 

do Conselho de Alimentação Escolar, o FNDE está autorizado a repassar os 

recursos equivalentes diretamente às unidades executoras das escolas de educação 

básica, pelo prazo de 180 dias. Segundo a Lei nº. 11.947, de 16/6/2009, esse 

recurso deve ser usado apenas para a alimentação escolar, dispensando-se o 

procedimento licitatório para aquisição emergencial dos gêneros alimentícios, 

mantidas as demais regras estabelecidas para execução do PNAE, inclusive quanto 

à prestação de contas. 
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3.4 PRINCIPAIS AVANÇOS DO PROGRAMA   

 

 A Medida Provisória n° 2.178, de 28 de junho de 20 01 (uma das reedições da 

MP nº. 1784/98), propiciou grandes avanços ao PNAE. Dentre eles, destacam-se a 

obrigatoriedade de que 70% dos recursos transferidos pelo governo federal sejam 

aplicados exclusivamente em produtos básicos, e o respeito aos hábitos alimentares 

regionais e à vocação agrícola do município, fomentando o desenvolvimento da 

economia local.  

 Com esse novo modelo de gestão, a transferência dos recursos financeiros 

do programa tem ocorrido de forma sistemática e tempestiva, permitindo o 

planejamento das aquisições dos gêneros alimentícios de modo a assegurar a oferta 

da merenda escolar durante todo o ano letivo. Além disso, ficou estabelecido que o 

saldo, dos recursos financeiros existentes, ao final de cada exercício deve ser 

reprogramado para o exercício seguinte e ser aplicado, exclusivamente, na 

aquisição de gêneros alimentícios.  

 Outra grande conquista se trata da instituição do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE) em cada município, como órgão deliberativo, fiscalizador e de 

assessoramento para a execução do PNAE. Isso se deu a partir de outra reedição 

da MP nº. 1.784/98, em 2 de junho de 2000, sob o número 1979-19. Assim, os CAEs 

passaram a ser formados por membros da comunidade, professores, pais de alunos 

e representantes dos poderes Executivo e Legislativo.  

 

3.5 FINANCIAMENTO DO PNAE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E  NA LDB  

 

 Conforme fora registrado, o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), desenvolvido a partir de 1954, inicialmente teve como objetivo atender aos 

estudantes carentes do Nordeste do País. O que se deu pela distribuição de leite em 

pó, instituído a partir dos excedentes da safra “norte americano” doadas ao Brasil. 

Quando cessaram esses donativos, o “programa da merenda” foi assumido 

financeiramente pelo governo brasileiro, em face da impossibilidade política de 

interrompê-lo, conforme os documentos legais que o regulamentaram (Decretos 

Federais: nº. 31.106/55 e nº. 72.034/73). Naquela época o objetivo era melhorar as 
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condições nutricionais das crianças e diminuir os índices de evasão e repetência, 

com a conseqüente melhoria do rendimento escolar.  

 Durante o período da ditadura militar (1964 -1985), as políticas sociais foram 

tratadas de forma assistencialista, inclusive a educação. Somado a isso, os objetivos 

do programa criaram uma falsa crença de que havia uma relação “indissolúvel” entre 

desnutrição e fracasso escolar. A merenda, então, passou a ser vista de forma 

assistencialista, como um simples instrumento que seria responsável por sanar tais 

fatores, já que alunos iam para a escola apenas para comer. Nesse sentido, o 

motivo "do fracasso escolar” tinha como causas questões individuais e biológicas 

que “justificavam” a dificuldade de aprendizagem dos alunos. O sistema escolar 

nunca era responsabilizado pelos altos índices de evasão e repetência dos 

estudantes, chegava-se à conclusão de que a desnutrição era uma das principais 

causas pelo fracasso escolar dos alunos. 

 Os educadores reagiram e lutaram contra a relação “simbiótica” existente 

entre o financiamento da educação e o PNAE já que era uma política assistencialista 

desenvolvida à custa da educação, sem atacar os reais fatores das carências 

relacionadas com a pobreza. Esse cenário, do PNAE ser financiado com recursos 

destinados, nos orçamentos públicos, à educação permaneceu até a Constituição de 

1988. 

 Então, por meio da Constituição, foi estabelecido um percentual mínimo de 

aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento da educação, oriundos da 

União, dos Estados e do DF. E assegurando a existência dos programas 

suplementares de alimentação e assistência à saúde com recursos oriundos de 

contribuições sociais e outros recursos orçamentários. A questão do financiamento 

do PNAE foi de certa forma resolvida, como dispõe a Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 

§ 4° Os programas suplementares de alimentação  e assistência à saúde 
previstos no Art. 208, Inciso VII, serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Grifo 
nosso. 
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 O artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

define que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 

No entanto, um dos maiores problemas existentes até hoje e que dificulta a 

realização desse artigo constitucional é, sem dúvida, a forma de garantir recursos 

financeiros suficientes para o financiamento das políticas educacionais. Inclusive dos 

programas suplementares à educação, como é o caso do PNAE.  

O PNAE é um Programa de direito de todo aluno da educação básica, para 

suprir as necessidades nutricionais durante sua permanência na escola, 

assegurando-os o pleno desenvolvimento cognitivo, independendo de sua origem 

social. Destarte, há que pensar com urgência na garantia dos recursos para o 

financiamento do programa. 

 Dessa maneira, o PNAE deixa de cumprir sua função devido à carência de lei 

que regulamente o custo total, bem como o reajuste do Programa, indispensáveis 

para o atendimento com a oferta de alimentação a todos os alunos da educação 

básica brasileira. O que, de fato, prejudica a função social da educação que tem 

como pressuposto fundamental a igualdade de direito. 

De acordo com Cury (2007): 

 

[...] a necessidade de redimensionar a luta pela educação por uma melhor 
condição de ensino-aprendizagem, fez com que autoridades fizessem 
constar amparo para que se pudesse efetivar a melhoria na educação. A 
partir dessa proposta a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Base 
da Educação Nacional (LDB), que conferiram tal relevância à educação, 
elevaram a categoria de princípio e de direito social (art. 6º da CF/88) 
articulando-a com a proteção à cidadania e com a dignidade da pessoa 
humana (art. 205 e 3º da CF/88). 
 

 A esse respeito, a LDB promulgada em 1996 atribuiu à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios a responsabilidade pela manutenção e 

expansão do ensino, sem esquecer a estrutura de financiamento para tal. Essa 

estrutura de financiamento é composta, em sua maior parte, de recursos 
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provenientes de fontes do aparato fiscal, ou seja, recursos da vinculação de 

impostos. A outra parte, de acordo com Castro, 2001:  

 

“... uma parcela considerável provém das contribuições sociais, 
principalmente, das contribuições originalmente destinadas ao 
financiamento da seguridade social e das contribuições criadas 
exclusivamente para a educação que é o Salário-Educação, e outras fontes 
relacionadas a operações de crédito.”  
 

Os programas de atendimento à educação são garantidos ao aluno pela Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), de 1996. O texto diz que: 

 

“O dever do Estado com educação escolar publica será efetivado mediante 
a garantia de atendimento ao educando, no ensino publico, por meio de 
programas suplementar de material escolar, transporte, alimentação  e 
assistência á saúde.” Grifo nosso. 

 

A responsabilidade compartilhada entre as três esferas de governo, na maior 

parte das áreas de política sociais, visa à manutenção, o desenvolvimento e o 

atendimento por meio de relações. Os estados, municípios e a própria União 

passariam a basear sua administração sob as diretrizes da autonomia financeira e 

descentralização administrativa.  

Na década de 90, o governo federal incentivou o processo de municipalização 

da educação infantil e do ensino fundamental, que responsabiliza o município pela 

gestão de recursos financeiros e humanos, esperando-se que haja verbas 

repassadas pelo estado para a execução desta. 

A partir deste processo ocorreram às reformas das instituições políticas e as 

deliberações da Constituição Federal de 1988 que determinam: ‘’A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino’’ (Art. 211, parágrafo único). 

O regime de colaboração é utilizado para auxiliar na organização da gestão 

da educação e tem como princípio o processo de descentralização, podendo ele ser 

efetivado num contexto de municipalização da oferta de programas. Nesse sentido, 

os estados e municípios têm responsabilidade pela operação do programa nas redes 

estadual e municipal, o que não fica claro é qual é a responsabilidade de cada um.  

 



 

35 

3.6 O FINANCIAMENTO DO PNAE PELA UNIÃO  

A consolidação da descentralização do programa, já sob o gerenciamento do 

FNDE, se deu com a Medida Provisória n° 1.784, de 1 4 de Dezembro de 1998. Além 

do repasse direto a todos os municípios e secretarias de Educação, a transferência 

passou a ser feita automaticamente, sem a necessidade de celebração de convênios 

ou quaisquer outros Instrumentos similares, permitindo maior agilidade ao processo.  

De acordo com Botafogo et al (2004) 10, em Artigo sobre Orçamento Geral da 

União, o valor per capita de 13 centavos de Real foi estipulado em 1993, durante a 

gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando 1 Real equivalia a 

1 Dólar Americano, mas sem nenhum estudo para justificar. Nesse artigo, há 

previsão de uma evolução financeira, apenas para corrigir monetariamente o valor 

em relação ao Dólar Americano e a inflação do período, o que justifica que em 2004 

o per capita financeiro do Programa deveria ser de 30 centavos de Real, para 

garantir o mesmo poder aquisitivo de quando aquele valor foi definido.  

Porém, o gestor central só conseguiu convencer as autoridades a aumentar o 

valor per capita de 13 centavos de Real para 18 centavos de Real, em 2004, e para 

22 centavos de Real, em 2006, permanecendo com esse valor até o final de 2009. 

 Após dez anos sem reajuste, houve uma melhoria nos investimentos do 

programa. O valor per capita de 13 centavos de Real somente foi modificado após o 

início do governo do Presidente Lula, que não só melhorou em relação ao valor per 

capita, mas, principalmente, na consolidação da mudança de paradigma do 

programa como uma política pública de grande importância, no campo das políticas 

sociais da educação e da saúde.  

 Ressalta-se que o valor foi reajustado sem que houvesse parâmetros 

suficientes para diagnosticar as exigências legais do PNAE, e principalmente, sem 

conhecer a real disponibilidade financeira dos outros entes federados para a 

complementação e execução do Programa.  

 Os reajustes ocorreram em função de maior disposição política, maior 

participação da sociedade civil organizada, principalmente pelo Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), que organizou uma grande 

mobilização em todo país exigindo das autoridades o combate à fome e desnutrição. 

                                                 
10 Artigo apresentado à Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da 
Informação para aprovação na disciplina de Políticas públicas. 
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 Em encontros de gestores das Políticas Sociais da Educação11, realizados 

pelo FNDE em parceria com as Secretaria Estaduais e Municipais de Educação, 

percebemos muitas críticas a respeito desse valor repassado pelo governo federal. 

Alegam dificuldades financeiras para complementar os recursos destinados à 

aquisição de alimentos, e ainda arcar com as outras despesas necessárias para a 

execução do Programa. 

 Para que o PNAE, de fato, garanta a Segurança Alimentar e Nutricional, 

respeitando todas as diretrizes, é fundamental garantir recursos financeiros 

suficientes e constantes, sem interrupção. Não há como falar de eficiência de uma 

política pública sem os recursos públicos necessários para executá-la. Sabe-se que 

nessas duas áreas (saúde e educação), existem as “falhas de mercado”, e por isso 

justifica a intervenção do estado com maior rigor para assegurar o direito e o acesso 

a essas políticas públicas.  

 Dessa forma, afirma Botafogo (2006, p.21), “... o Estado não pode prescindir 

de uma burocracia moderna e competente capaz de assegurar a obtenção e o 

emprego dos meios materiais para a realização dos serviços públicos demandados 

pela sociedade”. Sendo assim, o estado necessita avaliar suas políticas, do ponto de 

vista qualitativo e também quantitativamente.  

 

3.7 O PNAE no Viés da Cidadania e na Garantia da Di gnidade da Pessoa 

Humana 

 

Dados de 2005 da “Chamada Nutricional”, realizada na região do semiárido 

brasileiro, revelam formas crônicas de desnutrição das crianças, de até cinco anos 

de idade, na ordem de 10% na classe socioeconômica “E” e de 6,8% na classe “D”. 

Outros levantamentos apontam uma crescente incidência de casos de obesidade 

infantil, decorrente, em grande parte, da mudança dos hábitos alimentares dos 

jovens em direção ao consumo diário das chamadas “fast-food” (alimentos de baixo 

valor nutritivo e alto teor calórico) e dos produtos vendidos nas cantinas escolares, 

tais como refrigerantes, salgadinhos e frituras. 

                                                 
11 Encontros de Gestores das Políticas Sociais da Educação, nos quais participamos do processo de 
organização e realização. Em 2009, foram realizados três encontros, com um total 2400 gestores 
municipais participantes. 
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 Diante dessa realidade, a Organização não Governamental (ONG) “Ação 

Fome Zero” (2009), considera que uma alimentação escolar de qualidade é um 

instrumento fundamental para a recuperação de hábitos alimentares saudáveis e, 

sobretudo, para a promoção da segurança alimentar das crianças e jovens do Brasil. 

E acredita-se, principalmente, que promover uma alimentação escolar de qualidade 

é trabalhar por uma melhor educação pública no país, porque bons níveis 

educacionais também são resultados de alunos bem alimentados e aptos a 

desenvolver todo o seu potencial de aprendizagem. A promoção da alimentação 

saudável nas escolas, nesse sentido, é a base para o crescimento das gerações que 

construirão o futuro deste país. 

 O PNAE é atualmente um dos maiores programas de alimentação escolar do 

mundo, inclusive com grande expressão internacional e interage com diversos 

programas sociais do Governo Federal. Está inserido nas 23 ações de combate à 

fome e à miséria executadas pelo governo federal, sem deixar de lado o seu 

paradigma principal “o direito humano”, ou seja, o programa atende aos alunos não 

porque não têm o que comer em casa, mas sim pelo fato de estarem na escola e 

necessitarem repor os nutrientes perdidos durante as horas que estão 

desenvolvendo as atividades educacionais.  

 Visto por este prisma, encontra-se na Constituição Federal de 1988, nos 

Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, destacando aqui dentre, 

outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, in verbis: 

 

Art. 1  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos:  
[...]  
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana: 
 

 Embora a dignidade seja inerente ao ser humano, o Estado tem a função e a 

responsabilidade de protegê-la e provê-la mediante meios que garantam a 

cidadania; e neste contexto, tem por obrigação, seja por meio de políticas públicas, 

sociais e/ou econômicas, garantir os direitos fundamentais da pessoa. 

 Ainda de acordo com a nossa Carta Magna, as garantias dos direitos 

fundamentais estão resguardadas no capítulo II, Dos Direitos Sociais, da seguinte 

forma: 
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Art. 6.  São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
 

 Neste trabalho, procurou–se enfocar dois desses direitos sociais, a educação 

e a saúde, trabalhada de forma integrada por meio do PNAE, que tem entre seus 

princípios básicos, a promoção da educação e da saúde. 

 Quando a Constituição Federal de 1988 qualificou a educação12 e a saúde 

como direito de todos e dever do Estado utilizou-se do termo em seu sentido amplo, 

atribuindo responsabilidade solidária à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

fato que obriga a estes garantir aos cidadãos o alcance desse direito, conforme 

previsto no artigo 208, da Constituição Federal, da seguinte forma: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
... 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. (Grifo nosso). 
 

 Assim, todos os entes federados são responsáveis pela implementação e 

execução do Programa de Alimentação Escolar; ao mesmo tempo, que qualquer um 

dos responsáveis, solidários ou conjuntamente, poderá e deverá arcar com o 

cumprimento da obrigação; ao contrário, todos deverão responder solidariamente 

pelos ônus causado.  

                                                 
12 “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a identificação da composição dos itens da contrapartida do município, 

relacionada à implementação do PNAE, decidiu-se por uma pesquisa do tipo 

exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa.  

A escolha da metodologia qualitativa fundamentou-se, ainda, na premissa que 

esta abordagem preocupa-se, especialmente, com o aprofundamento das 

concepções de um determinado grupo social. Nesta direção, buscou-se a essência 

dos fenômenos pela apreensão de significados, atribuídos pelos sujeitos aos fatos, 

relações e práticas sociais. Esta abordagem mostra-se capaz de: 

 

Incorporar a questão do Significado e da Intencionalidade como inerentes 
aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas 
tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 
humanas significativas (MINAYO e GOMES, 2008, p. 10). 

 

 A análise qualitativa compreendeu procedimentos de sistematização e 

categorização extraídas das informações coletadas. De forma que, foi construída ao 

longo dos dados descritivos, possibilitando um entendimento da administração do 

PNAE no município, sob a ótica do gestor, e por meio da interação desta 

pesquisadora com a situação objeto de estudo. Dessa forma diminuindo a distância 

entre a teoria e os dados. Observa-se a seguir: 

 

A abordagem qualitativa permitiu observar a linguagem das idéias, as 
expressões e a comunicação verbal que as pessoas comumente constroem 
para interpretar o mundo e como interagem entre si (ULIN et al., 2006). 

 

Para a coleta de dados adaptou-se o questionário aplicado pela Ação Fome 

Zero 13, dando enfoque às questões dos recursos destinados à contrapartida do 

Estado para a execução do PNAE. As questões são semiestruturadas, contendo as 

diretrizes do PNAE, de forma que, ao responder, o gestor indica se essas diretrizes 

estão sendo cumpridas naquele município. 

A escolha do município de Riacho da Cruz/RN justificou-se na disponibilidade 

dos dados pelo gestor e na administração eficiente do PNAE. O município apesar de 
                                                 
13 Organização Não Governamental (ONG) 
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obter uma arrecadação pequena e estar situado no semi-árido do Nordeste brasileiro 

conseguiu implementar o Programa com boa gestão, de forma que, foi contemplado 

pelo Prêmio Gestor nos anos de 2008 e 2009.  

 

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

4.1.1 Ambiente situacional 

  

 Esta pesquisa foi realizada no município de Riacho da Cruz, localizado no 

Estado de Rio Grande do Norte. Especificamente no Médio Oeste Potiguar, a 397 

quilômetros da capital, o município possui uma área territorial de 127 Km2 e sua 

população é de 3.165 habitantes (IBGE, 2010).  

 O clima do município apresenta características de semiárido, com média de 

precipitação pluviométrica de 600 a 700 mm de chuvas anuais e o período chuvoso 

estende-se de janeiro a junho. A temperatura média é de 34º C. 

A água e o solo de Riacho da Cruz estão condicionados, sobretudo, à natureza 

de sua genealogia. Há uma rigorosa irregularidade de chuvas, e as estas se 

concentram entre os meses de janeiro e abril. Os recursos hídricos são quase 

exclusivamente oriundos da acumulação das águas pluviais pelos açudes, 

barragens, poços artesianos, cacimbões, lagoas e riachos. 

 Com relação aos aspectos sócio-econômicos o município de Riacho da Cruz 

foi criado pela Lei n° 2.764, de 09 de maio de 1962 , desmembrado do antigo 

município de Portalegre. A população do município encontra-se em sua maioria na 

cidade com 84% (IBGE, 2010) e apenas 15,5% em área rural. Ainda de acordo com 

dados do IBGE (2010) 48,9% são mulheres e 51,1% são homens, e 9,8% da 

população total possui entre 0 e 5 anos de idade e 19,5% entre 15 e 24 anos, ou 

seja, estão em idade escolar e da população total, 66,70% são alfabetizados. 

A rede de saúde dispõe de Hospital, Unidade Mista, Centro de Saúde, Posto 

de Saúde e 16 leitos. Na área educacional, o município possui cinco 

estabelecimentos de ensino, sendo um do ensino pré-escolar, três do ensino 

fundamental, um do ensino médio e uma escola de ensino pré-escolar. (IBGE, 

2010). 
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O município possui 920 domicílios permanentes: 739 na área urbana e 181 na 

área rural; Do total de residências permanentes 55% têm saneamento adequado, 

34% classifica-se em semi-adequado e 10,1% em inadequado. 

Os prédios públicos, tais como as escolas, posto de saúde e hospital são todos 

bem conservados e bem cuidados. Percebe-se que há zelo e apreço da população 

pela cidade também. 

As principais atividades econômicas são: agropecuária, extrativismo e 

serviços. Com relação à infraestrutura, o município possui 01 Pensão, 01 Agência 

dos Correios, 02 agências bancárias, além de 122 empresas com CNPJ, atuantes 

no comércio varejista.  IDEMA, 2001. 

 A cidade de Riacho da Cruz é conhecida por realizar a maior festa de todo o 

Estado do Rio Grande do Norte, em homenagem a São Pedro. São três dias de 

grande festividade e reúne gente de todas as partes do Estado e muitos turistas de 

outros Estados também. Procurou-se trabalhar levando em conta os hábitos 

alimentares da população, a produção local, e a participação da sociedade.  

 

4.2 COLETA DOS DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada na Prefeitura/Secretaria de Educação do 

município de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande de Norte, por meio da aplicação 

do instrumento adaptado pela pesquisadora, com questões semiestruturadas, 

respondidas pelo Prefeito, pela Secretária Municipal de Educação, pela nutricionista 

responsável técnico e pelo presidente do CAE do município.   

 Encontros com os participantes da pesquisa foram agendados, em seus 

locais de trabalho. As perguntas semiestruturadas foram formuladas pela 

pesquisadora e preenchidas pessoalmente com oportunidade de aprofundar 

diversas questões de interesse local e relacionadas aos objetivos da pesquisa.  

 Os pesquisados tiveram boa disponibilidade para responder as questões do 

formulário e quando indagados, forneceram, ainda, informações adicionais sobre a 

execução do programa no município, que foram relevantes para compreensão dos 

itens que compõem a contrapartida deste para a execução do programa.  

 Foi a partir dessas informações adicionais que foi possibilitado a 
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compreensão e a construção do instrumento elaborado para coletar dados sobre os 

custos/investimentos realizados, para a implementação do PNAE nos municípios, 

apresentado como produto dessa tese de mestrado profissional a ser aplicado em 

futuras pesquisas. O instrumento foi desenhado de forma abrangente, incluindo os 

diferentes itens necessários para a execução do PNAE e possibilita, ainda, a 

aplicação em todos os municípios do país. 

Para alcançar o objetivo geral deste estudo, o formulário continha questões 

que identificavam as diretrizes propostas nas normas do PNAE, bem como os 

aspectos da sua gestão, o contexto, a execução e os itens que compõem os 

custos/investimentos necessários à implementação; incluíram-se, também, as 

facilidades e as dificuldades encontradas e as sugestões para a execução desse 

Programa no município.  

O formulário utilizado para coletar os dados foi elaborado com base no 

formulário utilizado pela ONG “Ação Fome Zero”, que foi aplicado nos municípios 

inscritos ao Prêmio Gestão Eficiente da Merenda Escolar/2009. O objetivo dessa 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público é: 

 

(...) desenvolver o projeto Gestão Eficiente da Merenda Escolar que tem o 
objetivo de garantir que os recursos públicos destinados a merenda escolar 
sejam efetivamente gastos em merenda de qualidade, em quantidade e 
regularidade aos alunos do sistema público de ensino.14  

 

4.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 Este estudo seguiu todas as orientações do Conselho Nacional de Ética na 

Pesquisa, foi submetida à análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP antes de qualquer processo de coleta de dados. Há, também, a 

necessidade da formalização da anuência para participar da pesquisa por meio do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I), aprovado pelo Comitê de 

Ética, número CEP1696/09. 

                                                 
14 (fonte: www.acaofomezero.org.br). 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as 

informações colhidas no estudo realizado no Município de Riacho da Cruz 

evidenciando as perguntas e as respostas sintetizadas na Tabela 1 - Dados 

coletados , no subitem 5.1.  Em seguida, o item 5.2 e seus subitens, trazem a 

análise e as discussões dos resultados, em relação às diretrizes e aos objetivos do 

PNAE. 

 

5.1 RESULTADOS  

  

Tabela 1 – Dados coletados  
BLOCO I  IDENTIFICAÇÃO 
ID 330 

Município Riacho da Cruz 

UF RN 

DADOS DO PESQUISADOR  
Nome  Maria do Carmo de Jesus Botafogo 

E-mail Maria.botafogo@fnde.gov.br 

Data da visita 14 a 17/09/2009. 

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES DURANTE A VISITA  
Prefeito municipal 

Secretária Municipal de Educação 

Nutricionista (responsável Técnico) 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar – CAE 

 

BLOCO II  DESEMPENHO ADMINISTRATIVO-FINCANCEIRO 
 

FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DO PNAE  
Em 2008, a forma de gestão dos 

recursos do PNAE foi centralizada? Sim  

Para a prefeitura, quais as vantagens e 

as desvantagens dessa forma de 

Vantagens: 

A Prefeitura tem uma boa infraestrutura 
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gestão? tanto física como de recursos 

humanos, por isso é vantajosa essa 

forma de gestão. 

Desvantagens:  

Nenhuma desvantagem 

FORMA DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO LAR 

Em 2008, a alimentação escolar e 

distribuição foram realizadas na 

escola? 

Sim. 

As escolas recebem os alimentos 

suficientes para a utilização durante 

uma semana e lá as refeições são 

preparadas e distribuídas aos alunos  

CONTRAPARTIDA  

Em 2008, houve contrapartida da 

prefeitura para compra de gêneros 

alimentícios para o PNAE? 

Sim. 

Houve contrapartida da Prefeitura 

durante todo o ano letivo, pois a oferta 

é realizada de acordo com o cardápio 

elaborado pelo responsável técnico, de 

forma a atender aos valores 

nutricionais exigidos para todo 

alunado. 

Só com os recursos financeiros 

recebidos do FNDE não é possível 

realizar a oferta de uma alimentação 

que atenda as necessidades 

nutricionais de nossas crianças. 

Quais gêneros alimentícios forma 

adquiridos com recursos da 

contrapartida? 

Foram adquiridos: frango, costela 

bovina, leite, biscoite doce, biscoito de 

sal, pão, polpa de frutas, arroz 

parboilizado, flocos de milho pré-

cozido, açúcar, macarrão, proteína 

texturizada de soja, feijão, ovos, 

margarina vegetal, sal tempero caseiro, 

óleo de soja, coloral, achocolatado em 

pó, caldo de galinha, caldo de carne 
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bovina, carne de sol e bolo. 

Em 2008, houve contrapartida da 

prefeitura para outras despesas? 

Sim. 

Aquisição de equipamentos de cozinha 

e eletrodomésticos e uniformes para as 

merendeiras. 

LICITAÇÃO  
Em 2008, quantas licitações foram 

realizadas para a compra de gêneros 

alimentícios para a alimentação 

escolar? 

Foi realizada uma licitação no início do 

ano, na modalidade de Tomada de 

Preços.  

Na licitação os fornecedores 

apresentavam amostras dos produtos? 

Sim. 

A Prefeitura pediu e os fornecedores 

cumpriram o edital. 

DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  

Como e com que freqüência era feita a 

distribuição dos gêneros alimentícios 

perecíveis e não perecíveis às escolas? 

Os produtos foram entregues 

semanalmente. O Edital de licitação já 

previa a entrega dessa forma, em 

virtude do local de armazenamento ser 

pequeno e também porque os produtos 

foram adquiridos na própria região. 

O município enfrentou algum tipo de 

dificuldade para a distribuição dos 

alimentos em 2008? 

Não, porque o município é pequeno e 

as escolas são todas próximas. 

FORNECEDORES 
Em 2008, a prefeitura teve problemas 

com os fornecedores dos gêneros 

alimentícios para a alimentação 

escolar? 

Não. 

HORTAS ESCOLARES  
Em 2008, quantas escolas possuíam 

hortas? 

As duas escolas municipais possuíam 

hortas. 

Que foram os gêneros produzidos 

nessas hortas? 

Cheiro verde, cebolinha, alface, 

pimentão, pimenta de cheiro, berinjela, 

cenoura, jerimum e couve. 



 

46 

Esses gêneros foram utilizados na 

alimentação escolar? 
Sim 

Com freqüência esses alimentos foram 

utilizados na alimentação escolar? 

Os alimentos foram utilizados 

diariamente na alimentação escolar e a 

sobra foi vendida ou doada à 

comunidade. 

PARCERIAS COM EMPRESAS E/OU OUTRAS ENTIDADES  
Com que empresas e/ou entidades 

foram estabelecidas parcerias? 
PAA, EMATER e CONAB. 

Para quais ações/projetos foram 

estabelecidas essas parcerias?  

Para contribuir na melhoria da 

qualidade da oferta de alimentação 

escolar no município.  

Que benefícios para a alimentação 

escolar foram obtidos com essas 

parcerias? 

Observamos maior variedade de 

gêneros alimentícios, incentivo ao 

desenvolvimento local, valorização dos 

produtos produzidos na região e 

respeito às hábitos alimentares. 

 

BLOCO III  DESENVOLVIMENTO LOCAL  
 

AGRICULTURA FAMILIAR, COMPRA LOCAL, PARCERIA  COM A CONAB  
Em 208, a prefeitura utilizou o PAA na 

alimentação escolar? 
Sim  

Quais produtos foram os produtos do 

PAA foram utilizados na alimentação 

escolar? 

Carne de caprino, mel, tapioca de 

goma de mandioca, batata doce, 

banana, doce de leite, jerimum e queijo 

coalho. 

Quantas escolas foram beneficiadas 

com o PAA? 
Todas as escolas municipais. 

Quantos produtores foram beneficiados 

com o PAA 
19 produtores da região. 

Qual o valor total (R$) dos produtos 

obtidos pelo PAA destinados à 

alimentação escolar em 2008? 

Aproximadamente R$ 40.000,00 
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BLOCO IV VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DAS 
MERENDEIRAS 

 

MERENDEIRAS 

Quantas merendeiras havia em 2008? 
9 merendeiras para 2 escolas 

municipais 

As merendeiras se dedicaram 

exclusivamente ao preparo dos 

alimentos? 

Sim 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
Em 2008, todas as merendeiras 

receberam equipamentos, (touca, 

avental, ou jaleco e sapatos fechados)? 

Todas possuíam toucas e aventais, 

quanto aos sapatos fechados elas não 

usam porque a região é muito quente. 

Com que freqüência foram distribuídos? 

Os aventais foram distribuídos 4 vezes 

no ano e as toucas foram distribuídas 

semanalmente. 

As merendeiras receberam orientação 

sobre como utilizar esses 

equipamentos? 

Sim. No começo do ano, a prefeitura 

realizou uma capacitação com uma 

semana de duração, com diversos 

conteúdos, inclusive, com as 

orientações sobre o uso dos 

equipamentos. 

Além dos equipamentos, as 

merendeiras receberam uniformes? 

Em 2008 as merendeiras optaram por 

fazer uma camiseta usando a como 

uniforme. 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO  

Quantos foram oferecidos em 2008? 

Foram realizados 2 cursos para as 

merendeiras, um de manipulação de 

alimentos e o outro sobre normas e 

responsabilidades técnicas. 

Todas as merendeiras participaram? Sim 

As merendeiras que participaram dos 

cursos melhoram seu desempenho? 

Sim, mas alguns hábitos ainda 

precisam mudar tais como o uso de 
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brincos, anéis.   

 

Se houver, relate outras iniciativas de 

valorização das merendeiras durante a 

visita. 

Sim.  

A prefeitura está financiando o curso 

superior para duas merendeiras, isso 

as fazem sentir-se valorizadas. 

 

BLOCO V EFICIÊNCIA NUTRICIONAL + EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR 

Em 208, qual foi a carga horária mensal 

do nutricionista? 
20 horas semanais 

Em 2008, o nutricionista foi responsável 

técnico por mais algum outro 

município? 

Sim. 

Foi responsável técnico pelo município 

de Itaú/RN. 

Além de ser responsável técnico do 

município, o nutricionista teve algum 

outro trabalho ou dedicou-se a outra 

atividade, em 2008? 

Sim. 

Fez pós-graduação em saúde pública. 

O nutricionista residia no município? 

Não. 

Residia no município de Apodi/RN, 

uma distância de 42 km de Riacho da 

Cruz. 

O nutricionista conseguiu elaborar e 

executar o cardápio da forma que 

desejava? 

Sim. 

“Não houve nenhuma resistência por 

parte da prefeitura, eles são muito 

organizados e respeitam a atuação do 

profissional. A prefeitura não mede 

esforços para investir na alimentação 

escolar”. 

Existiam alimentos regionais no 

cardápio? 

Sim. 

Carne de caprino, mel, tapioca de 

goma de mandioca, batata doce, 

banana, caju, doce de leite, jerimum e 

queijo coalho. 
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O nutricionista fez visita às escolas? Se 

sim, com qual freqüência? 

Sim. 

Semanalmente  

O que o nutricionista observava quando 

visitava as escolas? 

Observava a preparação dos 

alimentos, higiene pessoal das 

merendeiras, higiene dos alimentos, a 

forma de distribuição, se os alunos 

gostavam ou não dos alimentos 

ofertados, verificavam a apresentação 

dos pratos e fazia enquête com os 

alunos sobre quais alimentos eles 

gostavam mais 

TESTE DE ACEITABILIDADE  
Em 2008, foi realizado teste de 

aceitabilidade para a inclusão de novos 

alimentos? 

Sim. 

 

Qual o teste de aceitabilidade foi 

utilizado? 

Análise sensorial, observação e 

quantidade de sobra. 

Quantos alunos participaram do teste? 
Todos os alunos que estavam 

presentes. 

Quais os alimentos foram testados? 
Torta de legumes, risoto de frango e 

risoto de soja com legumes. 

Algum alimento ou preparação foi 

reprovado? 

Sim. 

A torta de legumes foi reprovada e por 

isso foi modificado o seu preparo para 

uma nova inserção.  

COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS  

Em 2008, existia cantina ou 

comercialização de alimentos nas 

escolas? Comente. 

Não. 

A Direção das escolas solicita aos pais 

que orientem seus filhos a não levarem 

lanche de casa. 

HORTAS ESCOLARES  

Quais atividades foram realizadas com 

os alunos nas hortas? 

Os professores realizam diversas 

atividades pedagógicas com os alunos 

nas hortas, desde o preparo da terra, o 
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plantio e a colheita dos alimentos. 

Quantos alunos participaram? Todos os alunos. 

O tema educação alimentar fez parte 

do currículo das escolas municipais em 

2008? 

No currículo não, na prática sim. O 

tema foi inserido, especialmente, nas 

aulas de ciências. 

Descreva as atividades desenvolvidas 

Todo ano a prefeitura realiza a feira de 

ciências com participação da 

comunidade. Os alunos apresentam as 

suas experiências à comunidade. 

CAPACITAÇÕES, CURSOS E SEMINÁRIOS SOBRE EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR.  

Quais os temas foram trabalhados? 
Projeto “Sabor e Saúde” na sala de 

aula 

Quem foram os beneficiados? 
Os alunos, os professores e diretores e 

os pais de alunos. 

Quantas pessoas foram beneficiadas? Toda a comunidade. 

Houve parceria com alguma entidade 

para organizar essas atividades? 

Não, somente a prefeitura investiu 

nesse projeto. 

Relate se houver outras iniciativas de 

educação alimentar observada durante 

a visita.  

Em conversa com a nutricionista 

observou-se que, pelo fato de ela 

trabalhar também na Secretaria de 

saúde do município ela consegue, em 

seus atendimentos, detectar as 

deficiências nutricionais dos alunos e a 

partir desse diagnóstico ela faz as 

recomendações aos pais e faz o 

acompanhamento do estado clínico até 

o problema ser resolvido;  

A nutricionista faz avaliação e 

orientação nutricional (dentro das 

possibilidades da família); e, 

A nutricionista procura orientar a 

família e orientá-la sobre a 

necessidade de mudanças nos hábitos 
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alimentares dos alunos. 

 

BLOCO VI PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
 

REUNIÕES 
Quantas reuniões o CAE fez em 2008? Duas 

Com que freqüência as reuniões foram 

realizadas? 

“As reuniões foram realizadas sempre 

que havia necessidade de discutir 

algum problema”. 

O que eram discutidos nas reuniões? 

Assuntos específicos do momento, 

conforme a necessidade e, 

principalmente, para discutir e aprovar 

a prestação de contas. 

Onde o CAE se reunia? 

Na escola Camila de Lelis, porque a 

presidente do CAE era professora 

dessa escola e isso facilitava a 

realização das reuniões nessa escola. 

VISITA ÀS ESCOLAS  
O CAE fez visitas às escolas em 2008? Sim  

Com que freqüência era feitas as visitas 

às escolas? 

As visitas não foram realizadas 

sistematicamente. Mas sempre que 

havia algum problema, algum membro 

visitava a escolas e os membros 

decidiam sobre o assunto. 

O que era observado durante as visitas 

do CAE as escolas? 

Principalmente o armazenamento, a 

conservação e a higiene dos alimentos. 

Verificava-se também o preparo dos 

alimentos e como eram servidas as 

refeições e se os alunos gostavam dos 

alimentos servidos. 

Quais as providências foram tomadas 

quando alguma irregularidade ou 

problema foram detectados? 

As providências tomadas foram no 

sentido de orientar sobre os 

procedimentos legais. 

A prefeitura disponibilizava transporte Não, porque a cidade é pequena e as 
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para o CAE fazer visitas às escolas? escolas são muito próximas. 

ATIVIDADE DO CAE EM 2008  

O CAE deu sugestões para os 

cardápios ? 

Não. 

 O nutricionista apresentou o cardápio 

aos conselheiros e eles aprovaram.  

O CAE acompanhou o processo de 

licitação? 

Acompanhou desde o planejamento 

dos cardápios até a utilização dos 

recursos. 

O CAE realizou alguma atividade 

especial? 

Em relação às hortas escolares o CAE 

se reuniu com os pais dos alunos para 

discutir quem ficaria responsável por 

cada atividade. Registra-se, entre os 

responsáveis pelas hortas tinha um 

engenheiro agrônomo e uma 

coordenadora pedagógica. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Em 2008, o CAE teve acesso aos 

editais de licitação, extratos bancários, 

cardápios e notas fiscais de compras? 

Sim. 

O CAE teve acesso a toda a 

documentação, por ele solicitada. 

Em 2008, com que freqüência o CAE 

analisou a prestação de contas? 

Todo o processo foi acompanhado 

durante o ano inteiro. 

APOIO DA PREFEITURA  

A prefeitura apoiou o trabalho do CAE? 

Sim. 

“inclusive o prefeito cobra a 

participação do CAE”. 

MERENDA 

Qual é a opinião do CAE sobre a 

alimentação escolar oferecidas aos 

alunos pela prefeitura? 

“A merenda do município é de boa 

qualidade, no entanto, os recursos 

repassados pelo FNDE não são 

suficientes. Mesmo assim, a prefeitura 

entra com a contrapartida para atender 

o cardápio proposto pela nutricionista”. 

O que a prefeitura pode melhorar na 

execução do PNAE? 

Melhorar a infra-estrutura (ampliar os 

depósitos das escolas) fazer lavatórios, 
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colocar revestimento nas paredes e no 

piso, colocar portas nos armários para 

a guarda de alimentos e dos 

utilensílios; 

Realizar mais cursos de capacitação 

para os conselheiros. 

 

 

5.2 DISCUSSÃO 

 

A discussão dos resultados foi pautada pelo cumprimento da Legislação do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar com base nos resultados do gestor do 

Programa no município de Riacho da Cruz. Foram confrontadas as respostas das 

perguntas constantes na Tabela 1 com os princípios e as diretrizes estabelecidos na 

Resolução nº 32 de 2006, seguida da apresentação da resolução nº 38 de 2009, e 

da Lei 11947 também de 2009, para evidenciar não somente o cumprimento do 

município à Resolução vigente à época, mas também os avanços de 2006 a 2009. 

Dessa forma, segue-se a análise: 

 A Entidade Executora optou pela forma centralizada de gestão dos recursos, 

ou seja, os recursos financeiros são enviados diretamente às entidades executoras 

(EE) pelo FNDE. As EE executam as atividades, entre elas a compra dos alimentos, 

realizam o planejamento do cardápio, a supervisão e avaliação da alimentação 

escolar, armazenamento e distribuição. No município de Riacho da Cruz a 

distribuição dos gêneros alimentícios às escolas era feita semanalmente e nestas 

eram preparadas as refeições. (Tabela1, bloco II) 

a) Contrapartida em gêneros alimentícios – o PNAE é um programa de 

responsabilidade compartilhada entre o Governo Federal, Estados e Municípios; 

assume, portanto, um caráter complementar em relação aos recursos necessários 

para a aquisição de gêneros alimentícios. Sobre esse tema a EE afirma ter 

contribuído durante todo o ano letivo: 

 

Sim. Houve contrapartida da prefeitura durante todo o ano letivo, pois a 
oferta é realizada de acordo com o cardápio elaborado pelo responsável 
técnico, de forma a atender os valores nutricionais exigidos para todo 
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alunado. Só com os recursos financeiros recebidos do FNDE não é possível 
realizar a oferta de uma alimentação que atenda as necessidades 
nutricionais de nossas crianças”. (tabela 1, bloco II) 

  

A resolução nº 32 de 2006, estabelecia em seu Art. 6º que a Entidade 
Executura participava do PNAE: 

 

II - (...) como responsável pelo recebimento e complementação dos 
recursos financeiros transferidos pelo FNDE, bem como pela execução e 
prestação de contas do PNAE, representada por: (...) Estados, (...) Distrito 
Federal (...) e Municípios. 

 

Não obstante, a Lei 11.947 em 2009 veio regulamentar o PNAE e 
estabeleceu em seu art. 17: 

 

Art. 17 – Competem aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito 
de suas respectivas jurisdições administrativas, as seguintes atribuições, 
conforme disposto no § 1º do art. 211 da Constituição Federal; 

 

I – garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com 
as necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo, 
observando as diretrizes estabelecidas nesta Lei, bem como o disposto no 
inciso VII do art. 208 da Constituição Federal. 

 

Assim, a Resolução nº 38 de 2009, em seu art. 6º dispõe: 

 

II – a Entidade Executora – EE, (...) como responsável pela execução do 
PNAE, inclusive a utilização e complementação dos recursos financeiros 
transferidos pelo FNDE e a prestação de contas do Programa, bem como 
pela oferta de alimentação escolar por, no mínimo, 200 (duzentos) dias 
letivos, e pelas ações de educação alimentar e nutricional, a todos os 
alunos matriculados, representada pelos Estados, Municípios e Distrito 
Federal e as redes federais de educação básica ou suas mantenedoras, 
quando receberem os recursos diretamente do FNDE; 

 

b) Procedimentos de licitação – Licitação é o procedimento administrativo 

formal qual a administração pública convoca empresas, por meio de edital ou 

convite, para apresentar propostas de fornecimento de bens e serviços (TCU, 210).  

A Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 

constituem a legislação básica sobre licitações e contrato para administração pública 

brasileira. 

Quanto a compra de gêneros alimentícios a Resolução nº 32/2006 previa 

como princípio em seu art. 2º, inciso II, “o respeito aos hábitos alimentares, 
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considerados como tais, as práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da 

preferência alimentar local e saudável”,  e em seu art. 3º, inciso IV, “o apoio ao 

desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, preferencialmente produzidos e comercializados em 

âmbito local. 

 Já em 2009 a Lei 11.947, exigiu que 30% dos recursos oriundos do FNDE 

para compra de gêneros alimentícios fossem destinados para a compra proviniente 

da Agricultura Familiar. 

 

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 
do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de  suas organizações, priorizando-se os 
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas. 

 

A Resolução nº 38 de 2009, prevê em seu art. 18, § 1º “(...) poderá ser 

realizada dispensando-se procedimento licitatório”. 

 As modalidades de licitação adotadas para aquisição de gêneros alimentícios 

com recursos do PNAE são: carta convite, tomada de preços, concorrência pública, 

pregão, sistema de registro de preços e, em alguns casos específicos, há a 

possibilidade de dispensa de licitação, prevista em Lei.  

Foi realizada uma licitação no início do ano, na modalidade de Tomada de 

Preços, como apontado na resposta “... para aquisição dos gêneros alimentícios em 

2008, a prefeitura realizou uma licitação no início do ano, na modalidade de Tomada 

de Preços.” Evidencia apontada na tabela 1, bloco II. 

 Essa modalidade de licitação é indicada para contratações cujo valor dos 

recursos financeiros não ultrapasse R$ 650 mil reais. 

c) Sobre a distribuição dos gêneros alimentícios, a freqüência e o modo como 

era feita a distribuição às escolas, a resposta foi que acontecia semanalmente e as 

escolas eram responsáveis por preparar as refeições e distribuir aos alunos.  
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5.2.1 Universalidade do atendimento no município 

 

Todos os alunos matriculados na Escola Municipal Camila de Lellis 

receberam alimentação escolar durante os duzentos dias letivos, de acordo com as 

informações. A escola possuía 374 alunos matriculados, sendo que 295 deles 

freqüentavam o ensino fundamental regular no período diurno e 79 alunos estavam 

matriculados no período noturno e freqüentavam o EJA. 

Os dados desta pesquisa indicaram que o principio do PNAE referido à 

universalidade do “atendimento da alimentação escolar gratuita foi alcançado no 

município de Riacho da Cruz no ano de 2008, o qual consiste na atenção aos alunos 

da educação infantil e ensino fundamental da rede pública de ensino”. 

De acordo como previu a Resolução 32/2006, em seu art. 2º, inciso I: “a 

universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, o qual consiste na 

atenção aos alunos da educação infantil e ensino fundamental da rede pública de 

ensino”. 

Como aponta atualmente o Art. 2º, inciso II da Lei 11947/2009: 

 

Art. 2º São diretrizes da alimentação escolar: 
II – a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede 
pública de educação básica. 
 

 E como prevê a Resolução 38 de 2009: 

 

Art. 1º, § 1º - A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica 
pública e dever do Estado, e será promovida e incentivada, com vista ao 
atendimento dos princípios e das diretrizes estabelecidas nesta Resolução. 
 

5.2.2 Respeito aos hábitos alimentares 

 

As práticas alimentares estão associadas aos fenômenos socioculturais 

historicamente derivados, que possuem suas raízes em convenções sociais, 

condições históricas, acúmulos de vivências. O indivíduo se habitua a alimentar-se 

no cotidiano da cultura a qual está inserido, sendo o hábito alimentar, enquanto 

inscrição da cultura, revelador de identidades e valores que se referenciam no 

cotidiano próprio da estrutura social.  
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Como já afirmava a Resolução nº 32, o Art. 3º, inciso I, também é diretriz do 

PNAE: 

 

I– O emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso 
de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e as tradições 
alimentares, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos 
alunos em conformidade com sua faixa etária, sexo e atividade física e o 
estado de saúde dos mesmos, inclusive os que necessitam de atenção 
específica. 

 

Somente a partir dos anos 90 as políticas públicas relacionadas à 

Alimentação e Nutrição no Brasil passaram a adotar a perspectiva do direito humano 

com vistas à promoção da saúde e a prevenção de doenças, apesar do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA), estar previsto na Declaração do 

Universal de Direitos Humanos de 1948 e no Pacto internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC, de 1966.  

Esse direito é resguardado pela Constituição Federal que afirma, em seu Art. 

220, Inciso II, haver a necessidade de se proteger a população de propaganda de 

produtos e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Ainda, 

complementa no Artigo 227, de forma clara: 

 

 ... É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação , à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
(grifo nosso) 
 

Soma-se a isso a ressalva constitucional de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, 

as políticas públicas relacionadas à Alimentação e Nutrição no Brasil têm sido 

orientadas, nos últimos anos, respeitando a diversidade cultural, os hábitos e 

tradições alimentares. Os alimentos estão vinculados às crenças e padrões sociais 

de uso e restrições, os quais sugerem um apelo a mudanças na endocultura 

alimentar do indivíduo, voltadas para a melhoria da saúde.  

O respeito à cultura e aos hábitos alimentares regionais e tradicionais também 

são princípios do Direito Humano à Alimentação, que devem estar presentes 

constantemente, no atendimento do PNAE em todo o Brasil. 
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Em razão do aprimoramento dos direitos sociais, a Resolução nº 38 (2009) 

prevê em seu art. 3º, inciso I: 

 

I – o emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso 
de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 
hábitos alimentares saudáveis , contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar , 
em conformidade com a faixa etária, o sexo, a atividade física e o estado de 
saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. (grifo nosso) 
 

No município de Riacho da Cruz constatou-se o respeito aos hábitos 

alimentares locais, com a presença de alimentos regionais, como Carne de caprino, 

mel, tapioca de goma de mandioca, batata doce, doce de leite, jerimum e queijo 

coalho, especialmente revelado no Bloco III, da Tabela 1. 

 

5.2.3 Equidade  

 

O acesso à alimentação escolar de forma igualitária é um Direito de todos os 

alunos matriculados na rede de ensino básica. Em razão disso, devem ser 

respeitadas as diferentes faixas etárias, as condições de saúde dos alunos que 

necessitam de atenção específica e os que se encontram em estado de 

vulnerabilidade social. (RESOUÇÃO Nº 32, 2006) 

 

III – a eqüidade, que compreende o direito constitucional à alimentação 
escolar, com vistas à garantia do acesso ao alimento de forma igualitária, 
respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos 
alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontra em 
situação de insegurança alimentar; 

 

De acordo com a Resolução nº 38 (2009) a equidade “... compreende o direito 

constitucional à alimentação escolar, com vistas à garantia do acesso ao alimento de 

forma igualitária”; 

 Nesse sentido, a pesquisa apontou uma integração entre a escola e o posto 

de saúde, onde a mesma nutricionista responsável técnica do Programa atende 

também a comunidade do município. O fato de ser um município com um número de 

habitantes relativamente pequeno, Riacho Cruz, proporciona esse trabalho de 
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integração entre a educação e a saúde. Esses dados confirmam - se ainda na 

seguinte fala:  

 

... As crianças que apontaram algum tipo necessidade alimentar especial 
foram encaminhados a tratamento e a família chamada para orientação 
sobre a alimentação dessa criança também em seu âmbito familiar. 

 

5.2.4 Descentralização 

 

O movimento de descentralização baseou sua trajetória na busca de caminhos 

que aliassem eficiência e eficácia das ações do Estado à participação popular. 

Dessa forma, este processo pressupôs, de acordo com Lobo (1990), alterações nos 

núcleos de poder, levando a maior distribuição do poder decisório até então 

centralizado em poucas mãos. Este movimento prevê, também, o envolvimento das 

classes populares e a revitalização do poder legislativo como canais de expressão 

da população, quase sempre incapacitada de se adaptar às exigências “tecnificadas” 

e burocratizada dos aparelhos do Estado. Conforme disposto no art. 208 da 

Constituição Federal: 

 

IV – a descentralização das ações, pelo compartilhamento da 
responsabilidade pela oferta da alimentação escolar entre os entes 
federados. 

 

Quanto ao Governo Federal, apenas a partir de 1993, durante o governo do 

Presidente Itamar Franco (1993-1994), houve início da descentralização 

administrativa do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Isso diminui a 

atuação do Estado e estimulou a participação popular no conjunto das ações de 

gestão do citado programa. Além disso, entre os objetivos da descentralização 

desse Programa constavam à busca da regularidade no fornecimento da merenda, 

melhoria da qualidade das refeições, atendimento aos hábitos alimentares, 

diversificação da oferta de alimentos, incentivo à economia local e regional, 

diminuição dos custos operacionais e estímulo à participação da comunidade local 

na execução e controle do Programa.  
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Com esses objetivos promulgou-se a Lei Federal 8.913/94, a qual 

regulamentou a descentralização do PNAE e normatizou o repasse dos recursos do 

programa para Estados e Municípios. 

Esses recursos deveriam ser transferidos mediante a celebração de 

convênios entre a União e os Estados ou entre a União e os municípios, sendo 

previsto um valor que deveria ser gasto, exclusivamente, na aquisição de gêneros 

alimentícios, correspondendo a R$0,13 por aluno matriculado no ensino fundamental 

e em pré-escolas das redes pública e filantrópica de ensino, durante 200 dias letivos. 

A contrapartida financeira para compra de gêneros alimentícios é de 

fundamental importância para o atendimento das necessidades nutricionais, além 

disso, o PNAE é uma política de responsabilidade compartilhada entre os três entes 

federados. 

 Em 2008, a prefeitura de Riacho da Cruz complementava os recursos 

financeiros repassados pelo FNDE, para aquisição de gêneros alimentícios, pois 

conforme se verifica nas respostas dadas as questões da Tabela I, do Bloco II, o 

valor repassado pelo FNDE, não era suficiente para atender as necessidades 

nutricionais dos alunos: 

 

Em 2008, houve contrapartida da prefeitura durante todo o ano letivo, pois a 
oferta é realizada de acordo com o cardápio elaborado pelo responsável 
técnico, de forma a atender os valores nutricionais exigidos para todo 
alunado. 
“Só com os recursos financeiros recebidos do FNDE não é possível realizar 
a oferta de uma alimentação que atenda as necessidades nutricionais de 
nossas crianças”. 

 

5.2.5 Participação Social 

 

A redemocratização do estado brasileiro, na década de 80, trouxe profundas 

modificações nas políticas sociais brasileiras, rumo à descentralização 

administrativa, diminuição do papel do Estado e estimulo à participação da 

população no conjunto das ações sociais.  

 Fazendo um resgate sobre a existência do Controle Social e suas atribuições, 

percebe-se que sua criação se deu a partir da Lei nº 8.913/94 que trata da 

descentralização dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE. Segundo essa Lei, os conselhos deveriam ser compostos por: 
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representantes da administração pública local, representantes da área de educação, 

professores, pais de alunos e trabalhadores rurais. Tinham como atribuições 

fiscalizar os recursos e participar da elaboração do cardápio da alimentação escolar. 

(BRASIL, 1994). 

  A Resolução nº 32 (2006) previa, em seu art. 2º, inciso V: 

 

 “a participação social no controle e acompanhamento das ações realizadas 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para garantir a oferta da 
alimentação escolar saudável e adequada.” 

 

E como prevê a Lei 11.947 (2009), em seu artigo 2º: 

 

IV – a participação social no controle e acompanhamento das ações 
realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para garantir a 
oferta da alimentação escolar saudável e adequada. 

   

 A composição do CAE sofreu alteração com a aprovação da Medida Provisória 

2.100-31/2001, passando a ter um representante do Poder Executivo, um do 

legislativo, dois representantes de professores, dois de pais de alunos e um da 

social civil, sendo de dois anos a duração do mandato dos membros do CAE.  

 Quanto às atribuições do conselho, a Medida Provisória definiu: acompanhar a 

aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, zelar pela qualidade dos 

produtos, analise da prestação de contas e enviar o parecer conclusivo ao FNDE 

(BRASIL, 2001). 

 No entanto, com a Resolução C/FNDE nº 32/2006, o número de atribuições do 

CAE aumentou. Logo, além das três atribuições anteriores, o CAE passou a ser 

responsável por: orientar sobre o armazenamento, comunicar à Entidade Executora 

sobre as irregularidades em relação aos gêneros alimentícios, divulgar em locais 

públicos os recursos do PNAE, acompanhar a execução físico-financeira do PNAE, 

comunicar o FNDE e o Ministério Público Federal qualquer irregularidade na 

execução do PNAE e fornecer informações sempre que solicitado (FNDE, 2006). 

 Em 2009, entrou em vigor a Resolução CD/FNDE nº 38, a que alterou 

novamente a composição do CAE, ficando: 01 representante do executivo; 02 de 

trabalhadores da educação, professores ou alunos; 02 de pais de alunos e 02 da 
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sociedade civil organizada. Além disso, a resolução alterou o tempo de mandato dos 

conselheiros de dois para quatro anos (FNDE, 2009). 

Quanto às atribuições a Resolução nº 38 determina que o CAE deve: 

acompanhar e fiscalizar o cumprimento do disposto nos art. 2º e 3º desta Resolução; 

acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar; 

zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto as condições higiênicas, 

bem como à aceitabilidade dos cardápios oferecidos; receber o Relatório Anual de 

Gestão do PNAE, conforme previsto no art. 34 e emitir parecer conclusivo acerca da 

aprovação ou não da execução do Programa pela EE; comunicar ao FNDE, aos 

Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e aos 

demais órgãos de controle qualquer irregularidade identificada na execução do 

PNAE, inclusive em relação ao apoio para o funcionamento do CAE, fornecer 

informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do 

PNAE; realizar reunião específica para apreciação da  prestação de contas com a 

participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares; elaborar o 

Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução (FNDE, 2009). 

De acordo com LIMA et al (2006), o Conselho de Alimentação Escolar foi 

criado para acompanhar a execução do Programa de Merenda Escolar e é um 

instrumento que viabiliza o chamado “controle social”. É a existência desse conselho 

que garante o recebimento do dinheiro público destinado à merenda. Se o CAE for 

atuante estará no caminho certo, em direção ao uso correto deste recurso. 

Em 2008 o CAE do município de Riacho da Cruz estava constituído e regular, 

de acordo com as normas estabelecidas e atuantes, como pode ser observado no 

Bloco V, da tabela I.  
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6 DIRETRIZES DO PNAE NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ  

 

Este tópico corresponde à análise realizada em relação à presença das 

diretrizes estabelecidas para o Programa no município. Essas diretrizes estavam 

estabelecidas no Art. 3º Resolução/CD/FNDE nº 32/2006, que previa as normas 

para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, da 

seguinte forma: 

 

Art. 3º. São diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE: 
 
I – O emprego da alimentação saudável e adequada, que compreendendo o 
uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições 
alimentares, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos, 
em conformidade com a faixa etária, o sexo e a atividade física e o estado 
de saúde dos mesmos, inclusive os que necessitam de atenção específica; 
 
II - a aplicação da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
III – a promoção de ações educativas que perpassem transversalmente pelo 
currículo escolar, buscando garantir o estabelecido no inciso I deste artigo; 
 
IV – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a 
aquisição de gêneros alimentícios diversificados, preferencialmente 
produzidos e comercializados em âmbito local. 

 

6.1 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA 

 

A primeira diretriz do Programa compreende o emprego da alimentação 

saudável nas escolas para todos os alunos, conforme previa a Resolução nº 

32/2006: 

 

I – O emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o 
uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e 
os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em 
conformidade com sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que 
necessitam de atenção específica; 
 

Além do texto da Resolução nº 32/2006, houve um grande debate sobre esse 

aspecto pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA 
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no ano de 2008, o que culminou na criação de um grupo de trabalho, para que 

construíssem o conceito de “alimentação adequada e saudável”, como segue: 

 

A alimentação adequada e saudável é o direito ao acesso e a garantia 
permanente de alimentação variada, equilibrada, moderada, prazerosa, livre 
de contaminantes físicos, químicos, biológicos e de organismos 
geneticamente modificados, pautada no referencial tradicional e cultural 
local, provida de forma socialmente justa e ambientalmente sustentável, 
capaz de transmitir pelo ato de comer as propriedades nutritivas e quimio-
protetora dos alimentos. 

 

Verificou-se o cumprimento dessa diretriz no município, tendo em vista o 

acompanhamento de um responsável técnico, que produz o cardápio com per capita 

nutricional de acordo com as necessidades dos alunos, respeitando os hábitos 

regionais e aplicação de teste de aceitabilidade. O responsável técnico afirma não 

ter problema em implementar o cardápio, uma vez que o gestor adquire os produtos 

indicados no cardápio. 

 

6.2 APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

A necessidade da aplicação da educação alimentar no âmbito escolar visa 

garantir a segurança alimentar e nutricional dos escolares, e, também, a formação 

de hábitos alimentares saudáveis para a vida toda. Esse tema está previsto na Lei 

11.947, de 2009, em seu art. 2º da seguinte forma: 

 

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. 

 

No município de Riacho da Cruz a educação alimentar é abordada por meio 

do desenvolvimento de hortas nas escolas; desde o preparo da terra, plantio, 

cuidado diário da horta, colheita e o consumo dos alimentos perpassando pela a 

discussão sobre a composição nutricional e o papel desses nutrientes no organismo 

humano, com a participação de todos os alunos. 

 



 

65 

6.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS 

 

A realização de ações educativas no âmbito escolar, prevista na legislação do 

PNAE, Lei 11.947/2009, art. 2º: 

 

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. 

 

 As escolas municipais realizaram algumas ações educativas no ano de 2008, 

por meio das aulas de Ciências e também com a implementação das hortas 

escolares.  

Foi por meio dessas ações que os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar 

os alimentos, desde o preparo da terra até a colheita. Acredita-se que, com isso, 

esses alunos aprenderam a valorizar os alimentos que eles mesmos cultivaram, a 

saber: cheiro verde, cebolinha, alface, pimentão, pimenta de cheiro, berinjela, 

cenoura, jerimum e couve. 

 

6.4 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  

De acordo com a Resolução nº 38/2009, uma das diretrizes do PNAE é a 

promoção do desenvolvimento sustentável, utilizando, preferencialmente, os 

gêneros alimentícios produzidos no próprio município e ou região. 

 

IV – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a 
aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito 
local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 
remanescentes de quilombos. 

 

O município promoveu o desenvolvimento local realizando compra de gêneros 

alimentícios, em parceria com a CONAB, beneficiou todas as escolas do município 

com o PAA. As respostas dadas as questões do Bloco III mostram que 19 

produtores locais foram beneficiados com a venda dos seguintes produtos: Carne de 
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caprino, mel, tapioca de goma de mandioca, batata doce, banana, doce de leite, 

jerimum e queijo coalho. 
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7 COMPOSIÇÃO DOS ITENS COM GASTOS/INVESTIMENTOS COM O 

PROGRAMA NO MUNICÍPIO 

 

Para alcançar o objetivo principal desta pesquisa “Identificar os itens que 

compõem os custos/investimentos do município, necessários para a implementação 

do PNAE ” foi necessário caracterizar a efetiva  gestão no município em relação ao 

cumprimento da legislação vigente. Isso foi realizado por meio da coleta de 

respostas ao instrumento aplicado. 

Em 2008, a forma de gestão dos recursos do PNAE foi centralizada.  A 

compra dos gêneros alimentícios, a produção e distribuição nas escolas bem como a 

contratação de recursos humanos foram realizadas pela Prefeitura. 

Perguntados quais eram as vantagens e as desvantagens dessa forma de 

gestão, a resposta foi que: 

 

“As vantagens são: a prefeitura tem boa infra-estrutura física e de recursos 
humanos suficientes para fazer a gestão do programa. No caso desse 
município existem mais vantagens do que desvantagens”. 

 

Considerando o alcance dos objetivos específicos definidos para esta 

pesquisa, apresentados no capitulo 5 e após a constatação do atendimento dos 

princípios e diretrizes do PNAE, discutidos no referido capítulo, percebeu-se que os 

recursos repassados pelo FNDE, para o Programa, são destinados exclusivamente 

à aquisição de gêneros alimentícios. 

No entanto, entende-se que o município também é responsável pela 

complementação dos recursos para essa finalidade, bem como, para com os demais 

itens necessários à execução do Programa. Sendo assim, após análise do bom 

desenvolvimento do Programa no município, perpassando pelo cumprimento das 

normas, em todas as fases, e do cumprimento das diretrizes estabelecidas, passa-

se a descrever o resultado dos itens encontrados na pesquisa, em relação ao 

objetivo principal, que é o de conhecer a composição dos custo/investimentos 

necessários para o funcionamento do PNAE.   

Desta forma, além dos recursos financeiros utilizados pela Prefeitura para a 

compra de gêneros alimentícios em quantidade suficiente para a realização de uma 

alimentação saudável, durante os 200 dias letivos, ela também utilizou recursos 
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financeiros próprios para a aquisição e distribuição dos alimentos; para as despesas 

administrativas; despesas com recursos humanos; despesas com o CAE, dentre 

outros. Verificou-se a seguinte composição dos custos/investimentos da 

implementação do PNAE no município de Riacho da Cruz em 2008, conforme tabela 

abaixo: 

 

Tabela 2: Itens que compõem custos/investimentos co m PNAE do município 
BLOCO 1  Aquisição de gêneros alimentícios  
1.1 Com recursos do FNDE 
1.2 Com recursos próprios; 
1.3 Doações de gêneros alimentícios 
1.4 Produção local (hortas escolares e outros gêneros) 
1.5 Outros (quais)? 
BLOCO 2  Despesas com distribuição de gêneros alimentícios  
  
BLOCO 3  Despesas administrativas/ Aquisição de utensílios  
3.1 Aquisição de imóveis 
3.2 Aluguel de imóveis 
3.3 Aquisição de gás de cozinha; 
3.4 Energia elétrica 
3.5 Água potável 
3.6 Material de limpeza 
3.7 Aquisição de móveis (mesas, cadeiras, outros) 
3.8 Aquisição de utensílios de cozinha (pratos, copos, talheres, outros) 
3.9 Aquisição de eletrodomésticos (geladeira, freezer, fogão, 

liquidificador; microondas, forno elétrico, batedeira, filtro, outros 
3.10 Gastos com combustível 
3.11 Gastos com manutenção móveis e utensílios 
BLOCO 4  Despesas com Recursos humanos  
4.1 Salários e encargos (nutricionistas; merendeiras) 
4.2 Despesas com cursos e treinamentos, congressos e seminários 
4.3 Despesas com viagens para técnicos atuantes no PNAE local 
4.4 Alimentação dos funcionários 
4.5 Aquisição de uniformes (toucas, avental, jaleco, sapatos, outros) 
BLOCO 5  Despesas com o CAE  
5.1 Equipamentos de informática 
5.2 Material de escritório 
5.3 Apoio pessoal 
5.4 Transporte 
5.5 Despesas administrativas 
5.6 Outros 
BLOCO 6  Outros gastos/investimentos realizados para realiza ção do 

Programa no município.  
6.1 Com Educação alimentar 
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8 CONCLUSÃO 

 

Para  alcançar o objetivo principal desta pesquisa, foi realizado a coleta de 

dados na Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte. É 

importante ressaltar que, durante o período da coleta de dados, o Prefeito, a 

Secretária de educação a nutricionista e o presidente do Conselho de Alimentação 

Escolar foram responsáveis, acessíveis e prestaram todas as informações referentes 

ao desenvolvimento do PNAE no município, no ano de 2008.  

Apesar das dificuldades financeiras de um município pequeno do semiárido 

nordestino, ficou evidenciado o cuidado que o gestor público tem com a população 

local. A cidade é limpa e bem conservada, conta com graciosas palmeiras logo na 

chegada e um açude que, além de embelezar, ajuda a melhorar o clima local.  

A análise dos dados possibilitou a confirmação da efetiva impletentação do 

PNAE no município de Riacho da Cruz, em acordo com a legislação vigente a época 

e os princípios do Programa, bem como a confrontação com a legislação atual, 

permitindo visualizar as principais mudanças. 

A forma de gestão dos recursos do PNAE, naquele município, foi executada 

de forma centralizada. A compra dos gêneros alimentícios foi realizada pela 

prefeitura; o preparo e a distribuição das refeições foram realizados nas escolas, por 

recursos humanos contratados pelo gestor municipal, para esta finalidade. As 

escolas recebiam os gêneros alimentícios suficientes para a utilização durante uma 

semana. Os gêneros alimentícios eram armazenados em um pequeno depósito e as 

refeições elaboradas e distribuídas todos os dias. 

Na visão do gestor local, há vantagens nessa forma de gestão centralizada, 

pois necessita de pouca infraestrutura física e tem recursos humanos suficientes 

para fazer a gestão do programa.  

Essa disponibilidades de dados ajudaram a alcançar os objetivos específicos, 

a conhecer qual o contexto em que o Programa é desenvolvido e finalmente, a 

alcançar o objetivo principal.  

O gestor afirmou ter realizado a contrapartida financeira para aquisição de 

gêneros alimentícios durante todo o ano letivo de 2008, a fim de fornecer a 

alimentação de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista responsável 
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técnico pelo Programa e de forma a atender os per capitas nutricionais exigidos nas 

normativas do PNAE.  

Dentre os gêneros adquiridos com recursos da contrapartida do município, 

constataram-se diversos itens, tais como: carne de frango, costela bovina, leite, 

biscoito doce, biscoito de sal, pão, polpa de frutas, arroz parboilizado, flocos de 

milho pré-cozido, açúcar, macarrão, proteína texturizada de soja, feijão, ovos, 

margarina vegetal, sal, tempero caseiro, óleo de soja, coloral, achocolatado em pó, 

caldo de galinha, caldo de carne bovina, carne de sol e bolo. 

Sobre a contrapartida realizada pela Prefeitura com outras despesas para a 

realização do Programa, a resposta foi sim; houve compra de equipamentos de 

cozinha, e eletrodomésticos e uniformes para as merendeiras. 

Quanto às licitações e modalidades, foi realizada uma licitação no começo 

2008, para aquisição de gêneros alimentícios na modalidade de tomada de preços. 

Os fornecedores apresentaram amostras dos produtos na no ato da licitação. Os 

produtos foram entregues semanalmente, de acordo com o previsto no edital de 

licitação, em virtude de o local de armazenamento ser pequeno e porque os mesmos 

são adquiridos na região. Uma Comissão aprovava os produtos, quando da entrega, 

inclusive com a participação do CAE. 

 Os gestores locais foram solícitos no fornecimento dos dados e 

disponibilizaram tudo que foi necessário para a realização desta pesquisa, inclusive 

foram realizadas visitas às escolas, o que foi importante para comprovar o cuidado e 

dedicação que todos têm com as crianças do município e para conferir o 

funcionamento do Programa. 

 Após constatar que os princípios e as diretrizes do PNAE foram cumpridos no 

município de Riacho da Cruz, na gestão de 2008, concluiu-se que o objetivo 

principal desta pesquisa foi alcançado possibilitando a construção de um formulário 

contendo os itens que compuseram os custos/investimentos naquele ano. No 

entanto, como se trata de um município pequeno e que necessita de pouca 

infraestrutura para a implementação do programa, achou-se importante aplicar esse 

formulário em outro município, com grandes necessidades de infraestrutura, como 

teste, para implementar o Programa.  

 Assim, em 2010 o referido Formulário foi aplicado, como teste, no município 

de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas. Houve a necessidade de 

adaptações para que esse Formulário fosse apresentado como um Instrumento de 
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pesquisa que poderá ser desenvolvida a partir de 2012, pelo FNDE, com o objetivo 

de coletar dados sobre os custos/investimentos realizados para a implementação do 

PNAE nos municípios de todo o Brasil.   

 Esse Formulário contém questões semiestruturadas, divididas em 6 grandes 

blocos com subitens, que poderá ser utilizado para organizar todos os 

gastos/investimentos realizados nos municípios, a partir do exercício de 2012, 

quando do início da implementação do PNAE. Acredita-se, a partir daí, que os 

gestores: central e municipal poderão dispor de dados importantes sobre a 

necessidade de financiamento desse Programa, bem como, contribuir para a 

transparência no uso dos recursos públicos e ainda tornar a gestão mais eficiente, 

mais eficaz e mais efetiva.  
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I APRESENTAÇÃO 

 

 Trata-se de um Formulário para coleta de dados, elaborado a partir do 

resultado da pesquisa intitulada: “FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: um estudo sobre a contrapar tida do município” ,  

Realizada no Município de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte que teve 

como objetivo principal conhecer os intens que compõem  os custos/ investimentos 

necessários para implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar no 

municipio. 

A proposta será apresentada ao gestor do PNAE para que seja providenciada 

a criação de um campo específico no Sistema “SIM PNAE”, que contenha os dados 

do referido Formulário para obtenção de informações relativas aos 

gastos/investimentos realizados para à implementação do Programa nos municípios. 

Os gestores municipais deverão fornecer esses dados durante todo o exercício em 

vigência 

A implementação desse Instrumento pelo FNDE é fundamental para o avanço 

nos estudos sobre a contrapartida dos municípios, de modo a facilitar a 

implementação do Programa, mensurando, de maneira clara, o valor per capita 

necessário para a execução do PNAE, com vistas à garantia do Direito Humano a 

Alimentação Adequada e Saudável aos escolares de todo País. 

 O Município de Riacho da Cruz possui infraestrutura de pequeno porte, que 

atende a demanda do Programa necessitando de pequena infraestrutura. Por esta 

razão, houve a necessidade de aprimoramento do formulário para ser utilizado em 

outros municípios. Realizou-se um teste em outra localidade que necessitava de um 

aporte maior no que tange a infraestrutura. Assim, foi escolhido o Município de 

Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas para aplicação desse teste. 

 Este processo permitiu acrescentar itens, não considerados na primeira 

etapa, bem como avançar na configuração do instrumento de coleta de dados 

tornando-o mais abrangente para a aplicação em todos os municípios brasileiros, 

uma vez que ele possui campos abertos que permitem considerar a realidade local. 
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II OBJETIVO:  

 

Geral 
 

Mensurar o valor do per capita necessário para implementação do PNAE. 

 

Específicos  

 

1) Conhecer os gastos e investimentos, de iniciativa local, para execução do 

PNAE; 

2) Obter parâmetros para discutir a política de financiamento do PNAE; 

3) Acompanhar os resultados e a implementações do PNAE nos municípios; 

4) Mobilizar dos gestores e os CAEs municipais sobre a importância da 

disponibilização de dados com vistas à melhoria da execução do PNAE; 

5) Criar ferramenta no sistema SIM PNAE de modo que possibilite o Gestor 

municipal fornecer as informações de gastos e investimentos; 

6) Subsidiar a gestão do Programa por parte do Governo Federal. 
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III METODOLOGIA: 

 

 A coleta de dados poderá ser realizada nos municípios a partir do ano de 

2012, por meio do Sistema “SIM PNAE”. 

 

Tipo de Pesquisa : 

 

É uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem quali/quantitativa, na 

qual os dados serão coletados por meio de informações disponibilizadas pelos 

Gestores municipais sobre os custos/investimentos realizados para a implementação 

do PNAE durante todo o exercício em vigência. 
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IV REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a realização desse estudo, buscou-se embasamento teórico em três 

grandes eixos: 

 

� O histórico do programa mostrando a evolução e o contexto em que se 

desenvolveu, desde sua criação até os dias atuais; 

 

� A gestão do PNAE, principalmente, a descentralização, o formato das 

políticas públicas na época da descentralização, as lutas sociais pela 

transparência pública ocorridas nos anos 80 e 90, bem como o novo modelo 

administrativo nacional surgido após CF/88 e a divisão de responsabilidades 

entre os entes federados; 

 

� Por fim, buscou respaldo legal na Constituição Federal de 1988,  onde o 

PNAE se insere  no contexto dos Direitos Sociais, e na garantia da Cidadania 

e a Dignidade da Pessoa Humana, que deverá ser assumido pelos governos 

como política pública, tanto na saúde como na educação e nas normativas do 

PNAE. 
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VI ANEXOS 

 

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DOS GASTOS/INVESTIMENT OS 
REALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DO PNAE A PARTIR DO E XERCÍCIO DE 
2012.  
 

Marque os gastos/investimentos realizados, especificando cada um deles nos 
Blocos a seguir:  

 

 

BLOCO  1  - Aquisição de gêneros alimentícios 
 

1.1 Com recursos do FNDE (     ) 
 
Quais/quantidade --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor por produto--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.2 Com recursos próprios  (     ) 
 
Quais/quantidade --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor por produto--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.3 Doações de gêneros alimentícios  (       ) 
 
Quais/quantidade --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor por produto--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.4 Produção local (hortas escolares e outros gêneros)   (      ) 
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Quais/quantidade --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor por produto--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  1.5 Outros (       ) 
   

Quais/quantidade --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor por produto--------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BLOCO 2 – Despesas com distribuição de gêneros alim entícios 
 

2.1 o município teve despesas com distribuição? (       )  
Se afirmativo: 
 
Quais/quantidade --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BLOBO 3 – Despesas administrativas 
 

3.1 gastos com aquisição de imóveis (     ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2 aluguel de imóveis  (     ) 
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Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.3 Aquisição de gás de cozinha          (     ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.4 Gastos com energia elétrica (      ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.5 Gastos com água potável (    ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.6 Material de limpeza (      ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor total ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.7 aquisição de móveis (mesas, cadeiras, outros) (     ) 



 

85 

 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.8 aquisição de utensílios de cozinha (pratos, copos, talheres, outros) (     ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.9 aquisição de eletrodomésticos (geladeira, freezer, fogão, liquidificador; 
microondas, forno elétrico, batedeira, filtro, outros (      ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.10 gastos com combustível (       ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor total ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.11 Gastos com manutenção de utensílios  (       ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
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BLOCO 4 – Despesas com Recursos humanos 
 

4.1 Salários e encargos (nutricionistas; merendeiras e outros)  
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor total ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
4.2 Despesas com cursos e treinamentos, congressos e seminários (       ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.3 Despesas com viagens para técnicos atuantes no PNAE local (    ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.4 Alimentação para os técnicos que atuam no PNAE (       ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor total ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.5 aquisição de uniformes (tocas, avental, jaleco, sapatos, outros) (    ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Valor unitário ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
valor total------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BLOCO 5 – Despesas com o CAE  
 

5.1 equipamentos de informática (      ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.2 material de escritório (    ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.3 apoio pessoal (     ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.4 transporte para os membros do CAE (    ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.5 despesas administrativas com o CAE (    ) 
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Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.6 outros (     ) 
 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BLOCO 6 – Outros investimentos/custos  (    ) 
 

Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Despesas com Educação Alimentar (     ) 

 
 

Especifique ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Contamos com sua participação para que possamos obter subsídios com 

vistas a aprimorar a execuação do PNAE. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecid o 
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Anexo II – Questionário Semi-Estruturado 
 

ANEXO II – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO  

COLETA DE DADOS SOBRE A CONTRAPARTIDA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA 
CRUZ/RN, PARA A EXECUÇÃO DO PNAE EM 2008  

ID  

Município  

UF  

DADOS DO(S) PESQUISADOR (ES) 

Nome do(s) pesquisador (es):  

Telefone:  

E-mail:  

Data   

NOME E CARGO DOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES PRE STADAS  

 Nome Cargo 

1.   

2.   

3.   

I - DESEMPENHO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO 

Tema / Pauta 
Respostas, impressões, comentários e 

observações 

Forma(s) de gestão dos recursos do PNAE 
- Em 2008, a forma de gestão dos recursos do PNAE 
foi centralizada ? 
- Para a prefeitura, quais são as vantagens e 
desvantagens dessa forma de gestão? 

 

Forma(s) de preparo e distribuição da alimentação 
escolar 
- Em 2008, a forma de preparo e distribuição da 
merenda escolar foi preparada nas escolas? 
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Contrapartida 
- Em 2008, houve contrapartida da prefeitura para a 
compra de gêneros alimentícios para a merenda 
escolar? 
Caso a resposta seja negativa 
- Por que não houve a contrapartida? 
 Caso a resposta seja positiva 
- Com que freqüência a prefeitura dava a 
contrapartida? 
- A contrapartida foi suficiente? 
- Quais gêneros alimentícios foram comprados com a 
contrapartida? 
 
- Em 2008, houve contrapartida da prefeitura para 
outras despesas? 
a) equipamentos de cozinha e/ou 
eletrodomésticos? 
b) utensílios de cozinha? 
c) uniformes para as merendeiras? 
Se sim, o que foi adquirido? 

 

Licitação 
- Em 2008, quantas licitações foram feitas para a 
compra de gêneros alimentícios para a merenda 
escolar? 
- Qual foi o modelo de licitação utilizado? 
- Com que freqüência a licitação foi feita? 
- Na licitação, os fornecedores apresentavam amostras 
dos produtos? 

 

Distribuição dos gêneros alimentícios 
- Como e com que freqüência era feita a distribuição 
dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 
para as escolas? 
- O município enfrentou algum tipo de dificuldade para 
distribuição dos alimentos (distância das escolas, 
estradas de má qualidade etc.)? Se sim, de que forma 
influenciou a execução do PNAE? O que foi feito para 
superar essas dificuldades? 

 

Fornecedores 
- Em 2008, a prefeitura teve problemas com os 
fornecedores dos gêneros alimentícios para a merenda 
escolar? 
- Se sim, com quais fornecedores e qual foi o tipo de 
problema? 
- O que foi feito para que os problemas com os 
fornecedores fossem resolvidos? 
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Hortas escolares 
- Em 2008, quantas escolas possuíam horta? 
- Que gêneros foram produzidos nessas hortas? 
- Esses gêneros foram utilizados na alimentação 
escolar? 
- Com que freqüência esses alimentos foram utilizados 
na merenda escolar? 

 

Parcerias com empresas e/ou outras entidades 
- Com que empresas e/ou entidades foram 
estabelecidas parcerias? 
- Para quais ações/projetos foram estabelecidas essas 
parcerias? 
- Que benefícios para a alimentação escolar foram 
obtidos com essas parcerias? 
- Qual foi o valor financeiros dessa parceria? 
 

 

 

II - DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Tema / Pauta 
Respostas, impressões, comentários e 

observações 

Utilização do PAA (também conhecido como 
compra direta da agricultura familiar, compra local , 
parceria com a Conab) 
- Em 2008, a prefeitura utilizou o PAA na alimentação 
escolar? 
Caso a resposta seja negativa 
- Por que a prefeitura não utilizou o PAA? 
 Caso a resposta seja positiva 
- Quais produtos advindos do PAA foram utilizados na 
alimentação escolar? 
- Com que freqüência os produtos advindos do PAA 
eram recebidos? 
- Quantas escolas foram beneficiadas com o PAA? 
- Quantos produtores foram beneficiados pelo PAA? 
- Qual o valor total (R$) dos produtos obtidos pelo PAA 
e destinados à alimentação escolar em 2008? 

 

- Se houver, relate outras iniciativas de 
desenvolvimento local observadas durante a visita. 

 

 

III – VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DAS MERENDEIRAS 

Tema / Pauta 
Respostas, impressões, comentários e 

observações 
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Merendeiras 
- Quantas merendeiras havia em 2008? 
- Qual foi o valor do salário de cada uma das 
merendeiras, incluindo os encargos e décimo terceiro? 
 

 

Equipamentos de proteção individual (ex.: touca, 
avental ou jaleco, sapato fechado) 
- Todas as merendeiras receberam esses 
equipamentos em 2008? 
- Com que freqüência eles foram distribuídos? 
- As merendeiras receberam orientação sobre como 
utilizar esses equipamentos? 
- Além dos equipamentos, as merendeiras receberam 
uniformes? 
- quais foram os custos desses equipamentos? 

 

Cursos de capacitação 
- Quantos foram oferecidos em 2008? 
- Quais os temas trabalhados? 
- Qual a carga horária? 
- Todas as merendeiras participaram? 
- quais foram os recursos utilizados e quais foram os 
custos? 

 

- Se houver, relate outras iniciativas de valorização das 
merendeiras observadas durante a visita, e quais foram 
os custos. 

 

IV - NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PNAE: E FICIÊNCIA NUTRICIONAL + 
EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Tema / Questões 
Respostas, impressões, comentários e 

observações 

* Carga horária mensal  do nutricionista em 2008: 

Qual s alário da(o) nutricionista, incluindo os 
encargos e o décimo terceiro salário? 

 

 

* O nutricionista foi responsável técnico por mais algum 
outro município em 2008? 

 Sim  Não 

 
Se sim, qual (is)? 
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* Além de ser responsável técnico do município, o 
nutricionista teve algum outro trabalho ou dedicou-se a 
outra atividade custeada pelo município (ex: cursos, 
pós-graduação, viagens, seminários, etc)? 

 

 Sim  Não 

 
Se sim, comente: 

 

 

* O nutricionista residiu no município? 

 

 

 

 

 

 

A prefeitura teve gastos com o deslocamento do 
nutricionista para desempenhar suas atividades, em 
2008?  

 

 

 Sim  Não 

 
Se não, em que município reside?  

Qual é à distância em relação ao município onde 
trabalha? 

 

 

 

Se sim, quais? 

 

 

* O nutricionista conseguiu elaborar e executar o 
cardápio da forma que desejava? 

 

 Sim  Não 

 
Comente: 

 

 

* Existiam alimentos regionais no cardápio? 

 

 

 

 

 

Quanto foi gasto com alimentos regionais? 

 

 Sim  Não 

 

Se sim, quais? 

 

Comente 
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* O nutricionista fez visitas às escolas? 

 

 

 

 

Houve dificuldades financeiras para realização das 
visitas? 

 Sim  Não 

 
Se sim, com que frequência?  

 

Comente. 

 

 

Teste de aceitabilidade 
- Em 2008, foi feito teste de aceitabilidade com os 
alunos para a inclusão de novos alimentos, novas 
preparações, e/ou para verificar a aceitação dos 
cardápios frequentemente praticados? 
Caso a resposta seja negativa 
- Por que não houve aplicação de teste de 
aceitabilidade? 
Caso a resposta seja positiva 
- Qual tipo de teste de aceitabilidade foi usado? 
- Quantos alunos participaram do teste? 
- Quais alimentos/preparações foram testados? 
- Algum alimento/preparações foi reprovado? 

 

Comercialização de alimentos nas escolas 
- Em 2008, existia cantina ou comercialização de 
alimentos para creches/escolas municipais? 
Caso a resposta seja positiva 
- Quais alimentos eram comercializados? 
- Há algum projeto para fechar a cantina? 

 

Hortas escolares 
- Quais atividades pedagógicas realizadas com os 
alunos na horta? 
- Quantos alunos participaram? 
- Quais recursos utilizados? 
- Houve despesa financeira extra? 

 

O tema educ ação alimentar fez parte do currículo 
das escolas municipais em 2008? 
Caso a resposta seja positiva 
- Descreva as atividades desenvolvidas. 
- Houve investimentos financeiros para essas 
atividades? 

 

 

 

Comente: 
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Capacitações, cursos e seminários sobre educaç ão 
alimentar 
- Que temas foram trabalhados? 
- Quem foram os beneficiários? 
- Quantas pessoas foram beneficiadas? 
- Houve parceria com alguma entidade para organizar 
essas atividades? Se sim, relate quais foram às 
entidades. 

 

 

 

 

 

- Quais foram os recursos utilizados e quais os custos? Comente: 

V – PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Tema / Pauta 
Respostas, impressões, comentários e 

observações 

Reuniões 
- Quantas reuniões o CAE fez em 2008? 
- Com que freqüência eram feitas as reuniões? 
- Onde o CAE se reunia? 

 

Visitas às escolas 
- O CAE fez visitas às escolas em 2008? 
- Com que freqüência eram feitas visitas às escolas? 
- Quais providências eram tomadas quando alguma 
irregularidade ou algum problema eram detectados? 
- A prefeitura disponibilizava transporte para o CAE 
fazer visitas às escolas? 
- Quais são os gastos que a prefeitura tem  

 

Atividade do CAE em 2008 
- O CAE deu sugestões para os cardápios? 
- O CAE acompanhou o processo de licitação? 
- O CAE realizou alguma atividade em especial? 
 

 

Apoio da prefeitura 
- A prefeitura apoiou o trabalho do CAE em 2008? 
- Quais os investimentos financeiros realizados pela 
prefeitura para apoiar o CAE em 2008? 

 

VI – QUESTÕES ADICIONAIS 

Além das informações relatadas, a prefeitura gostaria de 
descrever alguma outra atividade relacionada ao PNAE 
desenvolvida em 2008. Quais os custos? 
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Comentários e observações adicionais do(s) 
pesquisador(es), (se necessários). 

 

   Observação  

Total de escolas públicas Número    

Localização das escolas 
Urbana    

Rural    

Água filtrada consumida pelos 
alunos 

Possui    

Não possui    

Abastecimento de água – 
Rede pública 

Possui    

Não possui    

Poço artesiano 
Possui    

Não possui    

Cacimba / Cisterna / Poço 
Possui    

Não possui    

Fonte / Rio / Igarapé / Riacho / 
Córrego 

Possui    

Não possui    

Inexistente 
Possui    

Não possui    

Cozinha na escola 
Possui    

Não possui    

 
 
 
 


