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Atualização sobre as legislações 



Base legal 

 Constituição Federal 1988 

 Portaria Interministerial 1.010/2006 

 Lei nº 11.947/2009 

 Resolução nº 38/2009 

 Resolução CFN 465/2010 

 Resolução nº26/2013 

 Resolução nº4/2015 

 



Resolução nº 26/2013 

Estabelece as normas para execução técnica, administrativa e 

financeira do PNAE aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades federais 

 

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos 

da educação básica no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) 



Diretrizes do PNAE 

EAN 

Universalidade 

Desenvolvimento 
sustentável 

Controle 
Social 

Segurança 
alimentar e 
nutricional 

Alimentação 
saudável e 
adequada 



Resolução nº 26/2013 

 Nutrição e Controle de Qualidade 

 Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

 Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

 Execução Financeira 

 



Usuários do programa (Art. 4º §1º) 

 

 

Todos os 
alunos 

matriculados 
na educação 

básica  
 

Rede estadual, 
municipal e 

distrital; 
 

Entidades 
filantrópicas, 
comunitárias, 

confessionais e 
educação especial; 

 
Atendimento 
Educacional 

Especializado 
(AEE). 

 

Entidades filantrópicas, 
confessionais e comunitárias 
precisam declarar no Censo 

Escolar o interesse em oferecer 
alimentação escolar. 



Transferência de recursos (art.38) 

• R$ 0,30 – ensino fundamental, ensino médio e EJA; 

• R$ 0,50 – pré-escola, excetos indígenas e quilombolas; 

• R$ 0,60 – escolas indígenas e quilombolas; 

• R$ 1,00 – escolas/turmas de tempo integral; 

• R$ 1,00 – creches, inclusive indígenas e quilombolas; 

• R$ 0,90 -  Programa Mais Educação; 

• R$ 0,50 – Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

• EJA Semipresencial: 20% dos recursos destinados ao EJA 

Presencial 

 



Educação Alimentar e Nutricional- EAN 

Art. 13 Será considerada EAN o conjunto de ações 

formativas, de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional; 

objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e 

escolhas alimentares saudáveis que colaborem para 

a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a 

qualidade de vida do indivíduo. 

 



Educação Alimentar e Nutricional- EAN 

EAN/PNAE 

Saúde 

Educação 

MDA 

MAPA 

MDS 

Ministério 
Fazenda 

Sociedade 
Civil 

Esporte, 
Cultura, 
Pesca 

Transdisciplinar 

Intersetorial  

Multiprofissional 



Das ações de EAN 

 Art 13  §1º As Eex. poderão considerar ações de EAN:  

 

I- promovam a oferta de alimentação adequada e 

saudável na escola; 

II- promovam a formação de pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com a alimentação escolar; 

III- articulem as políticas municipais, estaduais, distritais e 

federais no campo da alimentação escolar; 

IV- dinamizem o currículo das escolas, tendo por eixo 

temático a alimentação e nutrição; 

 



Ações de EAN 

V- promovam metodologias inovadoras para o trabalho 
pedagógico; 

VI- favoreçam os hábitos alimentares regionais e culturais 
saudáveis; 

VII- estimulem e promovam a utilização de produtos 
orgânicos e/ou agroecológicos e da 
sociobiodiversidade; 

VIII- estimulem o desenvolvimento de tecnologias sociais, 
voltadas para o campo da alimentação escolar;  

IX- utilizem o alimento como ferramenta pedagógica nas 
atividades de EAN. 

 



Educação Alimentar e Nutricional- EAN 

 Art. 13 §2º As ações de educação alimentar e 

nutricional deverão ser planejadas, 

implementadas, avaliadas e documentadas, 

considerando a faixa etária, as etapas e as 

modalidades de ensino. 



Da oferta da alimentação nas escolas 

 Art. 14  §2º Os cardápios deverão atender as 

necessidades nutricionais: 

 30% creches em período parcial  2 refeições 

70% creches em período integral, inclusive 

indígenas e quilombolas  

3 refeições 

30% escolas indígenas e quilombolas - 1 refeição 

20% educação básica  1 refeição 

30% educação básica  2 refeições 

70% Programa Mais Educação e escolas de 

tempo integral 

3 refeições 



Da oferta da alimentação nas escolas 

  §3º Nutricionista RT: definição do horário e do 

alimento adequado a cada tipo de refeição, 

respeitando a cultura alimentar; 

 

  §4º Porção ofertada diferenciada por faixa dos 

alunos; 

 

  §10º Os cardápios deverão ser apresentados para 

o CAE para conhecimento; 

 

 



Da oferta da alimentação nas escolas 

  §7º Cardápios devem ser elaborados a partir da Ficha 

Técnica de Preparo: 

 

 

 

 Deve apresentar a identificação (nome e CRN) e a assinatura 

do nutricionista. 

  § 8º Os cardápios com as informações nutricionais deverão 

estar disponível em locais visíveis nas Secretarias de Educação 

e nas escolas. 

nome da preparação, consistência, lista de ingredientes, valores de 

energia, macro e micronutrientes prioritários (vitaminas A e C, magnésio, 

ferro, zinco e cálcio) e fibras, identificação e assinatura do nutricionista 

responsável por sua elaboração.  



Da oferta da alimentação nas escolas 

 As instituições de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) deverão atender as 

necessidades nutricionais dos alunos no 

contraturno, ofertando no mínimo 1 refeição, 

conforme suas especificidades.  

 



Da oferta da alimentação nas escolas 

  §9º 3 porções de frutas e hortaliças (200g/aluno/semana) 

 

 

 

 

  §9º As bebidas à base de frutas não substituem a 

obrigatoriedade da oferta de frutas in natura. 

 

 X 



Da oferta da alimentação nas escolas 

Art. 16 Recomendações nutricionais: 

I- 10% de açúcar simples adicionado; 

II- 15 a 30% de gorduras totais; 

III- 10% de gorduras saturada; 

IV- 1% de gorduras trans;  

V- 400 mg de sódio per capita, período parcial (1 
refeição); 

VI- 600 mg de sódio per capita, período parcial (2 
refeições); 

VII- 1.400 mg de sódio per capita, período integral  

(3 ou mais refeições).  

 

 



Da oferta da alimentação nas escolas 

 Parágrafo único. A oferta de doces ou preparações 

doces fica limitada a duas porções por semana (110 

kcal/porção*) 

 



Da oferta da alimentação nas escolas 

 São considerados doces e preparações doces 

aquelas que têm a maioria de sua composição de 

açúcar, como por exemplo: frutas em compotas, doces 

em pasta, geleia, mel, pudins, sorvetes, gelatinas, 

mousses, bolo com cobertura, biscoitos recheados, 

entre outros 

* Referência do Guia Alimentar para a População Brasileira 

Nota Técnica nº 01/2014- Restição da oferta de doces e preparações doces na 

alimentação escolar. 

 



Das proibições 

 Art. 22 É vedada a aquisição de bebidas de baixo valor 

calórico tais como: 

 refrigerantes 

 refrescos artificiais; 

 bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou 

groselha; 

 chás prontos para consumo; 

 outras bebidas similares. 

 



Das restrições  

 Alteração da lista de alimentos restritos, agora classificados 

independentes do seu valor de sódio e gordura saturada. 

 

 Art. 23 É restrita a aquisição de alimentos enlatados, 

embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais alimentos 

embalados separadamente para consumo conjunto), 

preparações semi prontas ou prontas para o consumo, ou 

alimentos concentrados (em pó ou desidratados para 

reconstituição).  

 



Delegação de rede 

 Art. 6 Para atender aos parâmetros numéricos e às  demais 

ações previstas na Resolução do Conselho Federal de Nutrição 

– CFN nº 465,  de 23 de agosto de 2010, o Estado e o 

Município poderão atuar em regime de colaboração 

 



Controle de qualidade  

Art. 33  §1º  Termo de Compromisso (Anexo V): inclusão da 

Secretaria de Agricultura  



Controle de qualidade  

 Art. 33 §3º Os relatórios de inspeção sanitária dos alimentos 

utilizados no PNAE deverão permanecer à disposição do 

FNDE por um prazo de cinco anos. 

 

 Art.33 §5º A EEx ou a Uex, poderá prever em edital de 

licitação ou na chamada pública a apresentação de amostras 

pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, 

para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as 

quais deverão ser submetidas a análises necessárias, 

imediatamente após a fase de homologação. 

 



Controle de qualidade  

 Art. 55 Programa Mais Educação 
As Eex, que possuam escolas que participem do Programa 

Mais Educação, deverão cumprir os seguintes critérios 
para que possam ser atendidas com recursos financeiros 
do PNAE previstos nessa resolução: 

 I – ter nutricionista que assuma a responsabilidade técnica do 

Programa; 
 II – possuir cozinhas e refeitórios adequados para o 

fornecimento de no mínimo, 3 refeições diárias; 
 III – inserir em seu plano pedagógico o tema Segurança 

Alimentar e Nutricional, especialmente quanto à Alimentação 
Saudável e Adequada, correlacionada com a alimentação 
escolar.  

 



Agricultura Familiar 

 



Do Conselho de Alimentação Escolar 



Do Conselho de Alimentação Escolar 

Poder Executivo 

Pais de alunos 

Trabalhadores da 

educação,  Professores  

e discentes 

Entidade civil 

organizada  

CAE 

Art.34 

http://cade.drs.yahoo.com/S=96141118/K=REUNI%c3O/v=2/SID=e/l=II/R=313/*-http:/br.cade.busca.yahoo.com/search/img_cade/view?back=http://br.cade.busca.yahoo.com/search/img_cade?srch=1&p=REUNI%c3%83O&ei=UTF-8&n=10&fl=0&b=301&h=247&w=447&imgurl=64.177.137.149/diocese/setubal/imagens/reuniao.jpg&name=<b>reuniao</b>.jpg&p=REUNI%c3%83O&rurl=http://64.177.137.149/diocese/setubal/orgaos.htm&type=&no=313&tt=12.500


Do Conselho de Alimentação Escolar 

 Art. 34 

 

 II - dois representantes das entidades de 
trabalhadores da educação e de discentes, indicados 
pelos respectivos órgãos de representação, a serem 
escolhidos por meio de assembleia específica para tal 
fim, registrada em ata; 

 

 §2º Preferencialmente, um dos representantes a que se 
refere o inciso II deste artigo deve pertencer à 
categoria de docentes. 

 



Do Conselho de Alimentação Escolar 

 Art. 34  

 10 Os dados referentes ao CAE deverão ser informados 

pela EEx. por meio do cadastro disponível no portal do FNDE 

(www.fnde.gov.br) e, no prazo máximo de 20 dias, a contar da 

data do ato de nomeação, deverão ser encaminhados ofício de 

indicação do representante [...] 



Do Conselho de Alimentação Escolar 

 Art. 35 Atribuições do CAE: 

 monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos; 

 

 analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, 
emitido pela EE, contido no SIGECON Online; 

 

 analisar a prestação de contas do gestor e emitir Parecer 
Conclusivo acerca da execução do Programa no SIGECON Online; 

 

 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; 

 



Do Conselho de Alimentação Escolar 

 Art. 35 Atribuições 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; 

 

 elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim 
de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de 
ensino, contendo previsão de despesas necessárias para o exercício 
de suas atribuições e encaminhá-lo à EEx. antes do início do ano 
letivo. 

 



Do Conselho de Alimentação Escolar 

 Art. 35 

§1º O Presidente é o responsável pela assinatura do Parecer 

Conclusivo do CAE.No seu impedimento legal, o               Vice-

Presidente o fará. 

 



Do Conselho de Alimentação Escolar 

 Art. 36 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem: 

 

I- garantir ao CAE a infraestrutura necessária à plena execução 
das atividades de sua competência: 

 

a) local apropriado para as reuniões; 

b) equipamentos de informática; 

c) transporte; 

d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no 
Plano de Ação do CAE. 

 



Do Conselho de Alimentação Escolar 

 Art. 36  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem: 

 

III – realizar, em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros 
sobre a execução do PNAE e temas que possuam interfaces com 
este Programa; e 

 

IV – divulgar as atividades do CAE por meio de comunicação oficial 
da EEx. 

 

§2º Quando do exercício das atividades do CAE, previstos no art. 19 
da Lei nº 11.947/2009 e art. 35 desta Resolução, recomenda-se a 
liberação dos servidores públicos para exercer suas atividades 
no Conselho, de acordo com o Plano de Ação elaborado pelo 
CAE, sem prejuízo de suas funções profissionais. 

 



Execução Financeira 



Execução Financeira 

 Art. 38 

VIII- O FNDE abrirá uma conta corrente única para 
movimentação dos recursos; 

 

XI- Anualmente, prioritariamente em janeiro, será 
permitida a alteração dos dados bancários por 
solicitação da EE; 

 

XVII- Movimentação dos recursos será realizada 
exclusivamente por meio eletrônico. 

 



Execução Financeira 

 Art. 40 Devoluções de Recursos Financeiros 

1º Nos casos em que a EEx. receber os recursos do PNAE em conta 
corrente aberta na Caixa Econômica Federal, a devolução de que 
trata o caput deste artigo deverá ser realizada por meio de 
Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Documento de Ordem 
de Crédito - DOC para a agência 1607-1, conta corrente 
170.500-8, com os seguintes códigos: 

  

I – 1531731525366666-1, no campo “nome do destinatário”, se a 
devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos às EEx.; 
ou 

 

II – 1531731525318858-1, no campo “nome do destinatário”, se a 
devolução for decorrente de repasse ocorrido em anos anteriores 
ao da devolução.  

 



Execução Financeira 

 Art. 41 Suspensão dos Recursos do Pnae 

É facultado ao FNDE  suspender o repasse dos recursos financeiros à 
conta do PNAE quando a Entidade Executora: 

 

I - não constituir o respectivo CAE ou deixarem de sanar suas 
pendências no prazo estipulado pelo FNDE 

II - não apresentar a prestação de contas dos recursos anteriormente 
recebidos nas formas e prazos estabelecidos nos atrs.44 e 45; 

III- Não apresentarem as justificativas a que se refere o art. 47, ou, 
ainda, quando estas não forem aceitas pelo FNDE; 

IV – não executarem o Programa de acordo com as legislações 
pertinentes; e/ou 

V – não obtiverem  a aprovação da prestação de contas do FNDE. 

 



Execução Financeira 

Art. 41 

 

Parágrafo único. Ocorrendo a suspensão prevista neste artigo, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão garantir a 

oferta da alimentação escolar, de acordo com o estabelecido 

no inciso I do art. 17 da Lei nº 11.947/2009. 

 



Execução Financeira 

 Art. 42 Restabelecimento dos Recursos do PNAE 

O restabelecimento do repasse dos recursos do PNAE ocorrerá quando: 

I - a prestação de contas dos recursos recebidos for apresentada nas formas 

previstas no art. 45; 

II - sanadas as irregularidades motivadoras da rejeição das contas; 

III - regularizadas as situações que motivaram a suspensão dos repasses com 

base no inciso III do artigo 37; 

IV - aceitas as justificativas de que trata o § 2º do art. 35; 

V - motivada por decisão judicial, após apreciação pela Procuradoria Federal 

no FNDE. 
 

 



OBRIGADA ! 


