O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTAÇAO - COEFA

BASE LEGAL
 Art. 208 da Constituição Federal de 1988 Alimentação
Escolar passa a ser direito constitucional.
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 1996

 Lei nº 11.947, de 16/6/2009
 Resolução FNDE/CD Nº 26 de 17/06/13

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

“Um direito dos
estudantes da educação
básica pública...
Resolução CD/FND nº 26/2013 (art. 1º, § único)

CLIENTELA ATENDIDA
LEI Nº 11.947/2009 (§ 4º, art. 5º) - RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26/2013 (art.4º)

“Serão atendidos pelo PNAE os alunos matriculados
na educação básica das redes públicas federal,
estadual, do Distrito Federal e municipal,..., em
conformidade com o Censo Escolar realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, no ano anterior ao
do atendimento.”
Poderão fazer parte do cômputo de estudantes atendidos pelo PNAE, aqueles
matriculados na educação básica das entidades filantrópicas, comunitárias e
confessionais.

ATENDIMENTO DAS ESCOLAS FILANTRÓPICAS, COMUNITÁRIAS E CONFESSIONAIS.

Os dados são coletados do Questionário “Cadastro de Escolar”.
COMO OS DADOS APARECEM NO QUESTIONÁRIO DO CENSO
Dependência administrativa – Privada (campo 20)
 Categoria da escola privada (campo 22)

Comunitária

Conveniada com o poder público (campo 22a)

Confessional

Mantida por Instituição sem fins lucrativos (campo 23)

Filantrópica

Somente assinalar o campo filantrópica

As três categorias precisam informar que oferecem alimentação escolar (campo 39)

ATENDIMENTO DAS ESCOLAS FILANTRÓPICAS, COMUNITÁRIAS E CONFESSIONAIS.

FNDE

Encaminhamento ofício às Entidades privadas comunicando
sobre o atendimento pelo PNAE.

ESCOLA

Entrar em contato com a Secretária Municipal de Educação
do município e solicitar o atendimento.

Caso não haja interesse pelo atendimento, a escola deverá encaminhar
ofício ao FNDE solicitando o descredenciamento do Programa.

O quantitativo de alunos da escola está disponível no portal do FNDE
juntamente com os dados das escolas do município.

ATENDIMENTO DAS ESCOLAS FILANTRÓPICAS, COMUNITÁRIAS E CONFESSIONAIS.

Resolução CD/FNDE Nº 26 (art. 9º)

OU

Se dinheiro = formalização de convênio
Parágrafo único. No caso de a EEx. optar em repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE às
escolas de que trata este artigo, somente poderá fazê-lo mediante formalização de termo de convênio, na forma
estabelecida na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, no prazo máximo
de cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Os alunos do AEE serão atendidos nas duas modalidades, no âmbito do
PNAE, desde que estejam matriculados no ensino regular público com
matrícula concomitante em instituição de Atendimento Educacional
Especializado – AEE em turno distinto, conforme § 4º, art. 4º, Resolução
CD/FNDE nº 26/2013. O aluno terá direito ao valor per capita referente à sua
etapa de ensino (R$ 0,30; R$ 0,50; R$ R$ 0,60; ou R$ 1,00) durante a sua
permanência no ensino regular e o valor per capita de 0,50 para o
atendimento durante a sua permanência no AEE.

Regras de atendimento:
Se o aluno estiver matriculado em mais de uma turma do AEE na mesma escola,
será considerada apenas uma matrícula, ou seja, será considerada apenas uma
matrícula para cada aluno em cada escola.

MAIS EDUCAÇÃO
Resolução CD/FNDE Nº 26/2013 (art. 54)
“O PNAE atenderá aos alunos inscritos no Programa Mais Educação em
consonância com os critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação Básica –
SEB/MEC, consoante o §4º do art. 5º da Lei nº 11.947/2009.”

 SEB/MEC - São atendidos como alunos do Programa Mais
Educação aqueles estudantes informados ao FNDE pela SEB/MEC
(alunos que aderiram ao Mais Educação no período após o
fechamento do Censo Escolar)
 CENSO ESCOLAR - São atendidos como alunos do Programa Mais
Educação aqueles estudantes que a soma da carga horária
(escolarização e atividade complementar), de no mínimo,
35h/semana.

Se a carga horária das turmas em que o estudante estiver matriculado for = ou > que 35hs, e;
 o campo “Turma participante do Programa Mais Educação/Ensino Médio Inovador” for assinalado o aluno é
considerado como participante do Programa Mais Educação.
 o campo “Turma participante do Programa Mais Educação/Ensino Médio Inovador” não for assinalado o aluno
será considerado como tempo integral.

MAIS EDUCAÇÃO
Resolução CD/FNDE Nº 26/2013 (art. 54)

2014

2015

Os estudantes do Programa Mais Educação,
declarados no Censo Escolar, receberam recursos
financeiros juntamente com os recursos do ensino
fundamental.

Recursos repassados separados do ensino fundamental.

A soma da carga horária da turma de escolarização e atividade
complementar é fundamental na definição do Programa Mais
Educação (estudantes declarados no Censo Escolar).

ETAPAS DE ENSINO/MODALIDADE

a - Educação infantil: Creche (0 a 3 anos) e Pré-escola (4 a 5 anos);
b - Ensino fundamental: (8 anos) séries: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e (9 anos);

c - Ensino médio:
séries - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª;
Ensino médio integrado - séries - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª;
Ensino médio – normal/magistério (Turma para formação, em nível médio, de
professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental);
Educação profissional - concomitante e subsequente (Turmas de curso de
educação profissional técnica de nível médio concomitante ou subsequente
ao ensino médio (modalidades de ensino regular ou EJA)).

Educação de jovens e adultos (presencial e semi-presencial):

Ensino fundamental anos iniciais;
Ensino fundamental anos finais;
EJA integrada à Educação Profissional de Nível Fundamental (FIC);
Ensino fundamental – Projovem Urbano;
Ensino médio;
EJA integrada à Educação Profissional de nível médio.

Critério para atendimento das escolas indígenas e quilombolas:

Escolas Quilombolas - Será considerada como quilombola a escola
que estiver localizada em área remanescente de quilombos (campo 45
do questionário do Censo Escolar 2014, Cadastro de Escola);
Escolas Indígenas - Será considerada como indígena a escola que
estiver localizada em terra indígena e/ou que ofereça educação
indígena, independente da sua localização (campo 45 ou campo 47 do
questionário do Censo Escolar 2014, Cadastro de Escola).

CÁLCULO DE REPASSE
PER CAPITA
Número de dias X número de alunos X per capita = Repasse
Etapas de Ensino

Per capita

Parcial

Integral

Creche

R$ 1,00

R$ 1,00

Pré escola

R$ 0,50

R$ 1,00

Ensino Fundamental

R$ 0,30

R$ 1,00

Ensino Médio

R$ 0,30

R$ 1,00

EJA

R$ 0,30

R$ 1,00

Quilombola

R$ 0,60

R$ 1,00

Indígena

R$ 0,60

R$ 1,00

Atendimento Educacional Especializado

R$ 0,50

DELEGAÇÃO DE REDE
Resolução nº 26/2013 (art. 6º)
 Termo de anuência assinado pelo gestor municipal
 Responsabilidades previstas na Resolução
§3º A Secretaria Estadual de Educação que delegar a rede permanece responsável:

I – pelas ações de educação alimentar e nutricional;
II – pela estrutura física das escolas;
III – pelos recursos humanos da unidade de alimentação escolar; e
IV – Complementação de recursos.

§4º É de competência do CAE do município exercer suas atribuições nas escolas de
educação básica estadual, localizadas em seu limite territorial, permanecendo o CAE
estadual responsável pelo acompanhamento das atividades previstas nos incisos I, II e
III do parágrafo anterior.
§5º 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.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Resolução nº 26/2013 (art. 19)
 Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios para serem utilizados no
Programa.

 A aquisição de qualquer item ou serviço deverá ser desvinculada do
processo de compra do PNAE.

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO
 Lei nº 11.947, de 16/6/2009 (§ 3º, art. 5º)
 Resolução nº 26, de 17/6/2013 (inciso XX, art. 38)
 Resolução nº 21, de 13/10/14 ( art. 2º)

Resolução nº 26/2013

Resolução nº 21/2014

XX – o saldo dos recursos recebidos à conta
do PNAE existente em 31 de dezembro de
cada ano será reprogramado para o
exercício seguinte, e a critério do FNDE, o
aceite poderá ser condicionado à análise de
informações referentes à execução do
Programa;

Art. 2º ...os saldos existentes nas contas
bancárias dos programas educacionais no final
do período de execução são reprogramados
para
o
período
subsequente
independentemente da anuência do FNDE e
sem prejuízo das demais normas e critérios
estabelecidos na resolução que regulamenta o
cada programa.

ESCOLAS FEDERAIS

CAE;
PRESTAÇÃO DE CONTAS;

AGRICULTURA FAMILIAR;
NUTRICIONISTA.

QUANTITATIVO DE ALUNOS DISPONIVEL NO PORTAL DO FNDE

Contatos
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DE
FINANCEIRA DA ALIMENTAÇÃO - COEFA
•

Correio eletrônico: coefa@fnde.gov.br

