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JUSTIFICATIVA 

 

Por meio do Programa de Alimentação Escolar do PNAE, a 

Secretaria Municipal de Educação de Dom Eliseu atende, 

atualmente, cerca de 11.000(Onze mil), alunos matriculados nas 

Unidades Escolares, distribuídos nos atendimentos de Pré-Escola, 

Ensino Fundamental, Creches, Ensino Especial, Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos desta Rede de Ensino, podendo ter um 

aumento ou diminuição de número de alunos durante o ano letivo, 

em virtude de transferências e evasão escolar. 

A alimentação adequada é um direito fundamental do ser 

humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo 

inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização 

dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder 

público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para 

promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 

população, como disposto na Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 

2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - SISAN. 

A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica 

pública e dever do Estado. Será promovida e incentivada com vistas 

ao atendimento das diretrizes estabelecidas nas Resoluções 

CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, e nº 04, de 02 de abril de 

2015. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por 

objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de 

ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de 

refeições que atendam às suas necessidades nutricionais durante  
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os 200 (duzentos) dias letivos, havendo a necessidade de aquisição 

frequente e com renovação anual. 

Os cardápios da alimentação escolar são elaborados pela 

nutricionista responsável em conformidade com a Resolução CFN nº 

465/2010, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos 

alimentares, a cultura, a tradição alimentar da localidade e os 

recursos financeiros disponíveis. 

Com a aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis 

especificados no Edital de Chamada Pública, pretende-se aumentar 

a variabilidade do cardápio e melhorar a qualidade do carboidrato 

ofertado, bem como o aporte de vitaminas, fibras e minerais, os 

quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento 

do organismo. De acordo com a Lei Federal nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009 (Lei de Alimentação Escolar), art. 2º São diretrizes 

da alimentação escolar: 

 “I – o emprego da alimentação saudável e adequada, 

compreendendo 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 sua faixa etária e seu estado 

de saúde. “V – 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.” 

 

Além disto, a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, art. 

14 determina que 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. Já o § 1º do art. 14 orienta que 

a aquisição poderá ser realizada dispensando-se o procedimento 

licitatório desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes 

no mercado local e observados os princípios inscritos no art. 37  
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da Constituição Federal, e que os alimentos atendam às exigências 

do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que 

regulamentam os gêneros alimentícios em questão. 

Assim, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 

organizações visa criar oportunidades de geração de renda que 

poderão beneficiar famílias agricultoras, estimular a permanência 

do agricultor no campo, valorizar a produção local/regional e 

fomentar o desenvolvimento agrário sustentável. 

Finalmente, salientamos que a aquisição de gêneros 

alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de 

Cooperativas e/ou Associações constituídos em Grupos Formais está 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo FNDE, Lei Federal 

nº 11.947, de 16/06/2009, e regulamentado pela Resolução/CD/FNDE 

nº 26, de 17 de julho de 2013, art. 30, atualizada pela 

Resolução/CD/FNDE n° 04, de 02 de abril de 2015. 

 

 

Stenio Bezerra de Sousa 

Secretário de Educação 
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