
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Ao vigésimo dia
do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, à distância,  uma vez que a cidade se
encontra em na fase laranja e com restri��es visando conter o avan�o da pandemia do Covid-19 ,
teve início a Septuagésima Sexta Reunião Ordinária do CAE, sob a coordena�ão da Presidente,
Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira.

Compareceram à reunião os membros: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da
rede municipal), Érica Speglich (sociedade civil – Fenacelbra), Marco Antonio de Paula (vice
presidente, representante pais de alunos da rede estadual)

Convidados: vereadora Sílvia Morales (PV – Piracicaba).

Justificaram ausência:  Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal).

Parte 1 – Aprecia�ão da Ata da 75a Reunião ordinária do CAE, o documento foi aprovados pelos
membros presentes.

Repasse dos acompanhamentos da abertura da chamada pública para fornecimento de gêneros

alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, realizados pela presidente Alessandra

e pelo conselheiro Antonio. As documenta��es das chamadas públicas encontram-se em anexo. As

compras de arroz e feijão foram resolvidas e a de gêneros de hortifruti ainda estão em aberto. A

presidente Alessandra comenta que há uma nova resolu�ão do PNAE para favorecimento de

produtores locais e regionais, porém não há produtores de arroz e feijão em nossa região, portanto

os escolhidos são do Paraná e Rio Grande do Sul.

A presidente Alessandra comenta sobre o  edital da terceiriza�ão da alimenta�ão escolar, cujo

pregão estava marcado para o dia 15 de janeiro de 2021 e foi adiado pois recebeu pedidos de

impugna�ão. Segundo a DAN, algumas quest�es técnicas foram respondidas e encaminhadas ao

jurídico e a presidente Alessandra verificará no dia 21 de janeiro, quando estará na DAN. A

vereadora Sílvia questiona quem pediu impugna�ão e a presidente Alessandra respondeu que foram

questionamento feitos por algumas das 13 empresas participantes do pregão mas o CAE também

não sabe, ainda, quais e porque. A vereadora Sílvia questiona sobre a qualidade do Edital de

terceiriza�ão. A conselheira Érica comenta que em termos de cardápios, de estratégias,

funcionamento está tudo muito correto, porém sabemos que não houve nenhum momento de

discussão com a comunidade escolar a respeito da escolha de ampliar a terceiriza�ão para mais

escolas municipais. O CAE, em 2020, convidou o maior número possível de pessoas e institui��es

para acompanhar esse edital e o pregão, para tentar minimizar essa falta e que isso foi tudo o que

conseguimos e que coube ao CAE fazer.

Parte 2 - A nutricionista da DAN Mariana Trovó convidou o CAE para participar das discuss�es

sobre o cardápio das Escolas Estaduais no dia 21 de janeiro, ainda em análise de como será o

cardápio para o início do ano letivo, se será o chamado “cardápio seco”.

A presidente Alessandra comentou que tentará conhecer o novo coordenador da DAN no mesmo dia

21 de janeiro e aproveitará para solicitar a estrutura de internet da DAN para facilitar a troca e

reuni�es virtuais com o CAE. Todos os participantes concordaram sobre a importância de convidar

o novo coordenador da DAN para uma reunião com o CAE para nos apresentarmos e discutirmos



algumas quest�es para 2021 como, por exemplo, a revisão a respeito da decisão da Secretaria

anterior de que  membros do CAE que são funcionários da própria Secretaria de Educa�ão não

podem sair no horário de trabalho para suas fun��es do CAE e a verba disponível da prefeitura para

apoio ao CAE.

Parte 3 - O conselheiro Marco comenta que as aulas da rede municipal estão marcadas para

retornar dia 08 de fevereiro, com merenda, mas com ocupa�ão de 25% da escola. A conselheira

Érica questiona o que acontecerá com a merenda, se haverá um  kit suplementar para os dias que as

crian�as não estarão na escola. A presidente Alessandra acredita que sim, que esse é um direito das

crian�as porém ainda não sabemos como isso acontecerá. A vereadora Sílvia comenta que já está

fazendo uma mo�ão municipal, com o apoio de vários vereadores para que continue a distribui�ão

dos kits. A conselheira Érica comenta a respeito do documento divulgado hoje pela Advocacia Geral

da União (em anexo) que analisa que é possível e válida a continuidade da distribui�ão de kits de

alimenta�ão enquanto perdurar a pandemia. A conselheira Érica relembra, ainda, que há verbas

recebidas em 2020 e que ainda não foram gastas pela Prefeitura, a presidente Alessandra relembra

que tiveram dois repasses não utilizados. A vereadora Sílvia pede que quando tivermos mais

detalhes passarmos para ela acompanhar.

Parte 4 - O conselheiro Marco questiona sobre o andamento da substitui�ão dos membros que

saíram, mas não tivemos resposta e encaminhamento da Secretária dos Conselhos a respeito. A

presidente Alessandra ficou responsável por retomar essa discussão.

Parte 5 - Calendário de reuni�es. As reuni�es de  2021 acontecerão preferencialmente às segundas

feiras da terceira semana do mês, às 19 horas, a saber: 15 de fevereiro, 15 de mar�o, 19 de abril, 17

de maio, 21 de junho, 19 de julho, 16 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro, 08 de novembro, 13

de dezembro. A conselheira Érica fica responsável por divulgar no Portal da Casa dos Conselhos. 

Parte 6 – Sobre as demandas levantadas em dezembro de 2020. Foram elaborados os ofícios de

resposta ao Coletivo Acolhimento Alimentar/Fenacelbra/Alergia Brasil; o convite para a discussão

dos Manuais elaborados pela DAN para recebimento das crian�as com Necessidades Alimentares

Especiais e a esposta ao Conselho de Educa�ão (em anexo) . A presidente Alessandra ficou

responsável por encaminhar os ofícios.

Parte 7 – com rela�ão ao Colégio Vivo, todos os membros presentes concordaram em questionar

novamente a DAN, visto que houve a mudan�a de mandato da Prefeitura. A conselheira Érica ficou

responsável por elaborar um ofício.

Parte 8 – A presidente Alessandra relembrou que a análise da presta�ão de contas de 2019: prazos

estabelecidos para EEx (01/03/2021) e para o CAE (01/05/2021). Repasse do convite da Secretaria

Municipal de Agricultura de sexta feira, dia 22 de janeiro, 14h30, para discutir alimenta�ão escolar.

O conselheiro Antonio acompanhará a reunião. 

Parte 9 – Sobre o plano de a�ão do CAE para 2021, foram levantadas as seguintes atividades: 1 –

substituir os membros que saíram (elei��es virtuais), 2 – revisar o estatuto e aumentar o CAE, 3 –

acompanhamento das escolas e dos kits de alimenta�ão suplementar. A conselheira Érica ficou

responsável por finalizar a elabora�ão do plano.



Esta ata foi elaborada pela secretária e será apreciada e assinada pelos membros presentes na
reunião em que a mesma for aprovada. 

Piracicaba, 20 de janeiro de 2021.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:







Piracicaba, 20 de janeiro de 2020

Ofício no. 001/2021

Prezado Senhor

Nivaldo Guidolin de Lima Filho

Conselho Municipal de Educação

Ref.:  Ofício CME 25/2020 - Informações sobre a entrega dos kits de alimentação.

Em primeiro lugar, o CAE agradece o contato do CME a respeito dessa temática tão essencial

neste período de pandemia. Vemos tal solicitação como uma oportunidade ímpar de colaboração

entre os dois Conselhos em busca de uma educação cada vez melhor para o município de

Piracicaba.

Com relação aos kits de alimentação suplementar distribuídos pela Prefeitura Municipal de

Piracicaba em 2020, gostaríamos de salientar alguns pontos. Em 7 de abril de 2020, foi publicada a

Lei no 13.987, que altera a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, marco legal do Programa

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para autorizar, em caráter excepcional, durante o período

de suspensão das aulas em razão de situação de emerg7ncia ou calamidade p8blica, a distribuição de

g7neros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas p8blicas de educação básica. Tal

distribuição, no entanto, é facultativa, ou seja, cabe à Entidade Executora (no caso, a Prefeitura de

Piracicaba) a decisão de distribuir ou não os alimentos. Dentro deste contexto, a primeira decisão da

Prefeitura Municipal foi pela não distribuição. O CAE batalhou por esse direito dos estudantes

desde o início da pandemia, após muitas discussões, conseguimos a distribuição do primeiro kit, já

em abril de 2020. A segunda entrega foi realizada em junho, a terceira em setembro e a 8ltima entre

novembro e dezembro (esta composta por itens de hortifruti da agricultura familiar local). Ainda

tivemos a distribuição de kits específicos para crianças com Necessidades Alimentares Especiais

(com itens que substituíam os itens do kit original que continham alérgenos).

Sobre as questões específicas levantadas pelo CME:



1. os tr7s primeiros kits foram organizados e entregues pela empresa Nutriplus. Pelo que

foi exposto ao CAE, parte do pagamento foi realizado com o saldo residual do contrato

com a empresa (responsável pela alimentação escolar terceirizada das Escolas Estaduais

de Piracicaba e parte das Municipais) e parte com verba do PNAE (sendo esta exclusiva

para a aquisição de g7neros alimentícios);

2. o CAE Piracicaba não foi previamente comunicado sobre a composição final do

primeiro kit de alimentação suplementar, esta decisão foi tomada de forma centralizada

pela Secretaria Municipal de Educação e divulgada, unilateralmente, no dia 03 de abril

de 2020. Fomos comunicados (porém não convidados a participar da decisão) sobre a

composição dos kits seguintes e a adequação dos mesmos para atender às crianças com

Necessidades Alimentares Especiais. Cabe lembrar, porém, que a Resolução CD/FNDE

no 2/2020 conferiu autonomia ao nutricionista responsável técnico pelo PNAE e à

equipe de nutricionistas na elaboração do kit.

3. o quarto e 8ltimo kit foi organizado pela própria Divisão de Alimentação e Nutrição e

com as empresas/cooperativas de agricultores familiares, também encarregados da

distribuição dos g7neros diretamente às escolas. Lembrando que o fornecimento de

frutas in natura e hortaliças é obrigatório pela Resolução CD/FNDE no 26/2013.

4. todas as informações de quantidade de kits distribuídos, entrega nas unidades de ensino e

acompanhamento realizado in loco pelo CAE estão detalhados nas atas das reuniões

ordinárias e extraordinárias de 2020, disponíveis no Portal da Casa dos Conselhos -

http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cae/ 

5. a prestação de contas dos recursos repassados pelo FNDE durante o período da

pandemia, no Dmbito do PNAE, será realizada em 2021, junto com a prestação de contas

dos repasses regulares do exercício de 2020. A data ainda não foi definida pelo FNDE.

Gostaríamos de reforçar que, dada a forma planejada de volta às aulas em 2021, em apenas

parte dos estudantes estará na escola a cada dia, o CAE considera essencial que os kits de

http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cae/


alimentação suplementar continuem a ser distribuídos. Esperamos poder contar com CME nesta

discussão.

Atenciosamente,



Piracicaba, 20 de janeiro de 2021

Ofício no. 002/2021

Prezadas Senhoras,

Coletivo Acolhimento Alimentar 

Alergia Alimentar Brasil 

Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil 

Ref.:  "Manual para Atendimento de Alunos com Necessidades Alimentares Especiais (NAE)"

produzido pela Divis"o de Alimenta#"o e Nutri#"o da Prefeitura de Piracicaba. 

Nos últimos anos muitos foram os avanços para o atendimento às crianças com NAE nas escolas

de Piracicaba: as fichas médicas dos estudantes foram atualizadas de maneira colaborativa entre a

Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN), CAE e famílias; pregões para compras de alimentos

especiais já fazem parte do calendário regular da DAN e duas nutricionistas da DAN foram

designadas para a melhor definição de cardápios, orientações às merendeiras e substituições de

alimentos com qualidade. O município de Piracicaba já havia se transformado em referência na

inclusão de crianças com NAE na alimentação escolar. 

Por isso, foi com muita surpresa que o CAE recebeu os Manuais de Atendimento de Alunos com

Necessidades Alimentares Especiais, elaborados pelas DAN. A supresa se deu por três fatos:

primeiro, por esse documento ter sido elaborado sem qualquer diálogo com o CAE. Em segundo

lugar, porque tais Manuais desconsideraram os avanços já realizados no município para

atendimento das crianças com NAE e, em terceiro lugar, porque trazem proposições que afetam

diretamente a acessibilidade e permanência das crianças com NAE nos ambientes escolares.

Agradecemos a carta enviada, as providências tomadas e o apoio oferecido. Informamos que já

entramos em contato com a DAN sobre os problemas dos referidos Manuais e agendamos uma

reunião para procurar resolver a questão.

Entraremos em contato com o resultado desses diálogos e contamos com a participação e apoio

de vocês para a continuar trilhando um caminho de excelência no atendimento a todas as crianças



no município de Piracicaba.

Atenciosamente,

 



Piracicaba, 20 de janeiro de 2021

Ofício no. 003/2021

Prezado Senhor,

Divisão de Alimentação e Nutrição

Ref.:  Manuais de Atendimento de Alunos com Necessidades Alimentares Especiais

Foi com muita surpresa que o Conselho de Alimentação Escolar recebeu os Manuais de

Atendimento de Alunos com Necessidades Alimentares Especiais, elaborados pelas DAN. A supresa

se deu por três fatos: primeiro, por ter sido elaborado sem qualquer diálogo com o CAE. Em

segundo lugar, porque tais Manuais desconsideraram os avanços já realizados no município para

atendimento das crianças com NAE e, em terceiro lugar, porque trazem proposições que afetam

diretamente a acessibilidade e permanência das crianças com NAE nos ambientes escolares.

Entidades da Sociedade Civil diretamente relacionadas ao tema foram consultadas a respeito do

conteúdo de tais Manuais e a análise é de que tais propostas são inconstitucionais e promovem a

exclusão das crianças ao dificultar o acesso às escolas (vide anexo). 

Por esse motivo, o CAE vem solicitar a reavaliação urgente dos Manuais divulgados e a

adequação dos mesmos à legislação vigente. 

Nos últimos anos muitos foram os avanços para o atendimento às crianças com NAE nas escolas:

as fichas médicas dos estudantes foram atualizadas de maneira colaborativa entre a DAN, CAE e

famílias; pregões para compras de alimentos especiais já fazem parte do calendário regular da DAN

e duas nutricionistas da DAN foram designadas para a melhor definição de cardápios, orientações

às merendeiras e substituições de alimentos com qualidade. O município de Piracicaba já havia se

transformado em referência na inclusão de crianças com NAE na alimentação escolar. Esperamos

que esse caminho continue a ser trilhado e, como sempre, o CAE está à disposição para auxiliar no

que for necessário.

Solicitamos, portanto, uma reunião entre membros do CAE e as nutricionistas responsáveis pela



elaboração dos Manuais citados, preferencialmente na primeira semana de fevereiro de 2021.

Aguardamos um retorno,
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO

 
PARECER n. 00004/2021/CGJUR/PFFNDE/PGF/AGU

 
NUP: 23034.007940/2020-90
INTERESSADOS: GABIN - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS E OUTROS

 
CONSULTA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL. VIGÊNCIA DA
PORTARIA MS N. 188/2020. LEI N. 13.979/2020. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS.
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 6/2020.
RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 20/2020. REPASSE DE PARCELA EXTRA. POSSIBILIDADE.
I. Juridicamente, persiste a situação de emergência em saúde pública de importância nacional, uma
vez que a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, ainda se encontra vigente. Tal situação
autoriza a adoção das medidas previstas no art. 21-A da Lei n. 11.947/2009.
II. Dada a continuidade da situação de emergência em saúde pública de importância nacional, o FNDE
poderá proceder ao repasse de parcela extra, tendo em vista o que estabelece o inciso IX-A do
art. 47 da Resolução CD/FNDE nº 6/2020, incluído pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020.
 

 
Senhor procurador-chefe,
 
 

I. RELATÓRIO
 

1. Trata-se de consulta realizada pela Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE) acerca da existência de
declaração de estado de emergência em saúde pública, em âmbito nacional, de modo a viabilizar a distribuição imediata aos
pais ou responsáveis dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), conforme autoriza o art. 21-A da Lei n. 11.947/2009. Indaga-se, ainda, se o FNDE poderá
proceder ao pagamento de parcela extra, tendo em vista o que estabelece o inciso IX-A do art. 47 da Resolução CD/FNDE nº
6/2020, incluído pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020.

 
2. Para instruir os autos, foram juntados os seguintes documentos:

Informação 33 (2184153);
Despacho Dijur 2184433;
Informação 54 (2184965);
Despacho (AGU) 1 (2185218);
Despacho Dijur 2185491;
Parecer n. 00001/2021/DICAD/PFFNDE/PGF/AGU (2190381);
Despacho n. 00003/2021/PF-FNDE/PFFNDE/PGF/AGU (2190384);
Despacho Dirae 2191150;
Ofício 872 (2194629);
Informação 185 (2197081).
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3. Registre-se que a DIRAE realizou consulta anterior, indagando sobre o seguinte: i) se as Entidades
Executoras ainda poderiam realizar a distribuição dos alimentos adquiridos com os recursos financeiros federais do PNAE às
famílias dos estudantes de educação básica pública; ii) se a Resolução CD/FNDE nº 2/2020 ainda estaria vigente, e iii) se
seria possível repassar a parcela extra do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em janeiro de 2021, diante do
término da vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no país em razão da
pandemia de COVID-19.

 
4. Em resposta à consulta realizada, a Procuradoria Federal junto ao FNDE emitiu o PARECER n.
00001/2021/DICAD/PFFNDE/PGF/AGU e Despacho de Aprovação nº 00003/2021/PF-FNDE/PFFNDE/PGF/AGU,
concluindo o seguinte:

No que  se refere aos alimentos adquiridos com os recursos financeiros federais do PNAE no período
abarcado pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, ou seja, até 31/12/2020, entende-se pela possibilidade das
Entidades Executoras realizarem a distribuição desses alimentos às famílias dos estudantes de educação
básica pública.
Tendo em vista que a Resolução FNDE nº 02/2020 se fundamenta no estado de calamidade estabelecido
pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, e este não produz mais efeitos, entende-se que a Resolução perdeu
vigência após 31/12/2021.
Perdida a vigência da norma, perde-se, por conseguinte, o fundamento jurídico que amparava a matéria,
restando, pois, inviabilizada a autorização para novos repasses, ainda que em caráter excepcional, como se
daria no caso da parcela extra proposta pela área técnica demandante.
No que se refere à análise da legalidade de repasse da parcela extra do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) em janeiro de 2021, diante do término da vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 e a
ausência de sua prorrogação, reitera-se a ausência de fundamento jurídico para tal medida.
 A Administração deverá seguir as orientações de futura Medida Provisória ou Decreto Legislativo sobre
a prorrogação do estado de calamidade pública, caso editado pelo Congresso Nacional (CN), nos termos do
art. 62º, §3º e §11º, da Constituição Federal , que retomaria o vigor jurídico para aplicação da Resolução
CD/FNDE nº 02/2020.

5. Por meio da Informação n° 185 /2021- Coefa/Cgpae/Dirae/FNDE, a DIRAE teceu algumas considerações
sobre a orientação do PARECER n. 00001/2021/DICAD/PFFNDE/PGF/AGU e elaborou novas questões a respeito do
assunto:

 
A despeito de concordar com a Procuradoria Federal sobre os itens "b" a "d" citados no item 3.13
desta Informação, a CGPAE entende que a Lei nº 13.987/2020 ainda produz seus efeitos, tendo em
vista que não está vinculada ao Decreto Legislativo nº 6/2020, cujo término da vigência se deu em 31
de dezembro de 2020.
Como já registrado nesta Informação, a referida Lei autoriza, em caráter excepcional, durante o
período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.
Ressalta-se que a decisão em suspender as aulas presenciais é de competência de cada rede ensino, já
que cada sistema de ensino possui liberdade de organização, conforme estabelecem o Art. 211 da
Constituição Federal e o §2º do Art. 8º da Lei 9.394/1996:
 
Constituição Federal de 1988
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de
ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de
forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do
ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
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§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e
médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
 
Lei 9.394/1996
Art. 8º (...)
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei.
 
Nesse sentido, a CGPAE entende que a situação de emergência ainda permanece, conforme a
declaração do próprio Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de
fevereiro de 2020, ainda vigente, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
A situação de emergência também é corroborada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ainda
vigente, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Nesse sentido, considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde - OMS de emergência em
saúde pública em decorrência da infecção humana pelo coronavírus  (COVID-19) e a declaração
de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria GM/MS nº 188/2020GM/MS; a
CGPAE entende que a situação de emergência de saúde pública permanece e que, por isso, a
autorização estabelecida pela Lei nº 13.987/2020 se mantem para aquelas Entidades Executoras que
optem em manter ou iniciar a suspensão das aulas presenciais.  
Entende-se também ser fundamental uma análise jurídica quanto à legalidade de se pagar parcela extra
em 2021. Isso porque, segundo o inciso IX-A, do art. 47, da Resolução CD/FNDE nº 6/2020, incluído
pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020, "nos anos em que houver decretação de estado de emergência
ou de calamidade pública, em âmbito nacional, poderão ser repassadas parcelas extras dos recursos
financeiros federais do PNAE, condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira.
Nesse sentido, caso a PF-FNDE entenda que há a caracterização de emergência em saúde pública
nacional, esta CGPAE indaga, ainda, se poderá proceder ao pagamento de parcela extra, conforme
determina o Inciso IX-A, do art. 47, da Resolução CD/FNDE nº 6/2020. A dúvida existe, pois o
dispositivo utiliza o termo "decretação", podendo ser entendido de forma genérica como sendo
"declaração" ou de forma mais restrita sendo compreendida apenas quando há decreto publicado.
No entanto, no caso de a Procuradoria Federal do FNDE entender que não há caracterização de estado
de emergência pública nacional, a CGPAE questiona se a distribuição dos gêneros alimentícios
adquiridos com os recursos financeiros federais do PNAE às famílias dos estudantes da educação
básica poderia ser realizada nos estados e municípios, em que há declaração ou decretação  local de
emergência ou calamidade pública. 
Esse questionamento faz sentido na medida que a Lei nº 13.987/2020 não se baseia em declaração ou
decretação de emergência ou calamidade pública em âmbito nacional e poderia, em tese, seus efeitos
serem produzidos localmente, de acordo com cada realidade.
  DA CONCLUSÃO 
Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde - OMS de emergência em saúde pública
em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-19) e a declaração de Emergência em
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria GM/MS nº 188/2020GM/MS, consulta-se essa
Procuradoria Federal junto ao FNDE se há a caracterização de estado de emergência em saúde
pública, em âmbito nacional, e, por consequência, se a autorização estabelecida pela Lei nº
13.987/2020 se mantem para aquelas Entidades Executoras que optem em manter ou iniciar a
suspensão das aulas presenciais.
Caso a PF-FNDE entenda que há a caracterização de estado de emergência em saúde pública, em
âmbito nacional, consulta-se se o FNDE poderá proceder ao pagamento de parcela extra, tendo em
vista o que estabele o Inciso IX-A, do Art, 47, da Resolução CD/FNDE nº 6/2020, incluído pela
Resolução CD/FNDE nº 20/2020.
Além disso, no caso de a Procuradoria Federal do FNDE entender que não há caracterização de estado
de emergência pública, em âmbito nacional,  questiona-se se há previsão legal para distribuição
dos gêneros alimentícios adquiridos com os recursos financeiros federais do PNAE às famílias
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dos estudantes da educação básica pelos estados e municípios, onde há declaração ou
decretação local de emergência ou calamidade pública. 

 
6. Em seguida, o processo foi encaminhado à Procuradoria Federal para análise.

 
7. Registro que há pedido de urgência.

 
II. FUNDAMENTAÇÃO

 
II.1. Da atividade de consultoria jurídica: fundamentos e limites

 
8. O art. 131 da Constituição de 1988 previu como competência da AGU as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico ao Poder Executivo. A Lei Complementar n.º 73/1993 (Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União) estabeleceu, dentre outras, a competência para "assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade
administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados" (art. 11, V; art. 17, II, e art. 18).

 
9. Registro que a presente análise restringe-se aos aspectos jurídicos da minuta encaminhada, não sendo de
competência desta Procuradoria Federal o exame dos aspectos técnicos relacionados à discricionariedade administrativa. A
esse respeito, vale ressaltar a orientação contida em enunciado do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral
da União:

 
BPC nº 7
Enunciado
A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em
aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos
conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,administrativos ou de conveniência ou
oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que
enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.
Em sua fonte expressa:
É oportuno que os Órgãos Consultivos prestigiem os conhecimentos técnicos alheios ao Direito,
adotando cautela, por exemplo, ao dissentir da classificação feita por agente público competente
acerca do objeto licitatório.
A prevalência do aspecto técnico ou a presença de juízo discricionário determinam a competência e a
responsabilidade da autoridade administrativa pela prática do ato.
A responsabilidade na tomada de decisão é sempre da autoridade administrativa. E, pelo conteúdo de
seu Parecer o subscritor responde exclusivamente perante as instâncias da Advocacia-Geral da União.

 
II.2. Da consulta

 
10. A DIRAE indaga se "há a caracterização de estado de emergência em saúde pública, e, por consequência, se
a autorização estabelecida pela Lei nº 13.987/2020 se mantem para aquelas Entidades Executoras que optem em manter ou
iniciar a suspensão das aulas presenciais". No caso de estar caracterizado o estado de emergência em saúde pública, em
âmbito nacional, consulta-se, ainda, se "o FNDE poderá proceder ao pagamento de parcela extra, tendo em vista o que
estabelece o inciso IX-A, do Art, 47, da Resolução CD/FNDE nº 6/2020, incluído pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020".

 
11. No que toca ao estado de "emergência de saúde pública de importância nacional" (ESPIN), lembro que a
matéria é regulamentada pelo Decreto n. 7.716/2011, que define tal condição como as "situações que demandem o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública" (art. 2º). A autoridade
competente para o reconhecimento da ESPIN é o ministro da Saúde (art. 4º). Foi com base no Decreto n. 7.716/2011 que foi
editada a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou situação de emergência em saúde pública de importância
nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Registro que a mencionada
portaria não previu o prazo de duração da situação de emergência.
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12. Ainda em fevereiro de 2020, posteriormente à promulgação do texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional (Decreto n. 10.212, de 30 de janeiro de 2020), foi promulgada a Lei n. 13.979/2020, dispondo sobre as
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII) decorrente do COVID-
19. Na lei, foi mantida a competência do ministro da Saúde para a decretação da ESPII, vinculando, no entanto, a sua duração
ao prazo da declaraçao de emergência da Organização Mundial de Saúde (art. 1º, § 3º). No que toca à vigência da Lei n.
13.979/2020, lembro que o art. 8º deixou expresso que as regras emergenciais vigorariam enquanto estivesse vigente o
Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 (redação dada pela Lei n. 14.035, de 11 de agosto de 2020). Contudo, tal
dispositivo foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ADI 6625), com
questionamentos em relação à limitação da vigência da lei até 31 de dezembro. O relator, ministro Ricardo Lewandowski,
deferiu parcialmente o pedido liminar, com a seguinte argumentação:

 
Em face da proximidade da perda de vigência do Decreto Legislativo n° 6/2020, a qual, como se viu,
está atrelada a da Lei n° 13.979/2020, três projetos de prorrogação do prazo de validade daquele
primeiro diploma normativo foram protocolados no Congresso Nacional: dois no Senado Federal,
sendo um de iniciativa do Senador Rogério Carvalho (PDL n° 565/2020)1 e outro do Senador
Alessandro Vieira (PDL 545/2020),2 além de um terceiro na Câmara dos Deputados, de autoria do
Deputado Paulo Teixeira (DPL 566/2020),3 todos ainda pendentes de apreciação.
(...)
Na espécie, embora a vigência da Lei n° 13.979/2020, de forma tecnicamente imperfeita, esteja
vinculada àquela do Decreto Legislativo n° 6/2020, que decretou a calamidade pública para fins
exclusivamente fiscais, repita-se, vencendo em 31 de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste
juízo precário e efêmero, próprio da presente fase processual, a conjectura segundo a qual a
verdadeira intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas profiláticas e
terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele diploma normativo, pelo tempo necessário à
superação da fase mais crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes era
dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença.
Tal fato, porém, segundo demonstram as evidências empíricas, ainda está longe de materializar-se.
Pelo contrário, a insidiosa moléstia causada pelo novo coronavírus segue infectando e matando
pessoas, em ritmo acelerado, especialmente as mais idosas, acometidas por comorbidades ou
fisicamente debilitadas. Por isso, a prudência - amparada nos princípios da prevenção e da
precaução,14 que devem reger as decisões em matéria de saúde pública - aconselha que as medidas
excepcionais abrigadas na Lei n° 13.979/2020 continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das
autoridades sanitárias para combater a pandemia.
Em face do exposto, defiro parcialmente a cautelar requerida, ad referendum do Plenário desta
Suprema Corte, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei n° 13.979/2020,
com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas
extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive
dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas.

 
13.  Como se pode observar, grande parte da Lei n. 13.979/2020 continua produzindo efeitos por força da decisão
do STF. Observa-se, também, que o presidente da República e os ministros de Estado continuam editando normas com
fundamento na continuidade da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, como se nota da
Medida Provisória nº 1.026, de 6.1.2021 (aquisição de vacinas), da Medida Provisória nº 1.024, de 31.12.2020 (medidas
emergenciais no âmbito da aviação civil), da Portaria GM/MS Nº 79, de 18 de janeiro de 2021 (ampliação emergencial do
Programa Mais Médicos) etc.

 
14. De todo modo, ainda que a referida lei tivesse perdido a vigência, a declaração da situação de ESPIN feita por
meio da Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, ainda continua em vigor. Portanto, em resposta ao primeiro
questionamento da DIRAE, conclui-se que, juridicamente, ainda persiste a situação de emergência em saúde pública de
importância nacional. Abre-se, assim, a possibilidade de utilização das medidas previstas no art. 21-A da Lei n. 11.947/2009
(incluído pela Lei nº 13.987/2020):

 
Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em
razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional,
em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas
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matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos
financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.

 
15. Quanto ao pagamento de parcela extra, é necessário verificar o que determina a Resolução CD/FNDE n.
6/2020, que regulamenta o PNAE. O inciso IX-A do art. 47 dispõe o seguinte (incluído pela Resolução CD/FNDE nº
20/2020):

 
Art. 47. (...)
IX-A - nos anos em que houver decretação de estado de emergência ou de calamidade pública, em
âmbito nacional, poderão ser repassadas parcelas extras dos recursos financeiros federais do
PNAE, condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira.

 
16. Com base no dispositivo acima transcrito, considerando o item 14 deste parecer, conclui-se pela
possibilidade do repasse de parcela extra no âmbito do PNAE, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.
Em relação ao tema, lembro que o repasse da parcela extra deve atentar para as considerações feitas no DESPACHO n.
00124/2020/CGJUR/PFFNDE/PGF/AGU (SEI 2081721).

 
17. Considerando a argumentação até aqui adotada, entendo, com o devido respeito, que algumas conclusões
do PARECER n. 00001/2021/DICAD/PFFNDE/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação nº 00003/2021/PF-
FNDE/PFFNDE/PGF/AGU, devam ser parcialmente reconsideradas. Sugere-se a modificação do entendimento ali adotado,
nos seguintes termos: (a) a Resolução CD/FNDE n. 2/2020 ainda continua em vigor, uma vez que o seu fundamentao de
validade não é simplesmente o Decreto Legislativo n. 6/2020, mas também a Lei nº 13.987/2020 e a Portaria MS nº 188, de 3
de fevereiro de 2020; (b) uma vez que o repasse da parcela extra prevista na Lei nº 13.987/2020 pode ser realizado tanto em
razão de situação de emergência quanto de calamidade pública, entende-se pela sua possibilidade, uma vez que a Portaria MS
nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou situação de ESPIN, ainda se encontra vigente.

 
III. CONCLUSÃO

 
18. Ante o exposto, opina-se no seguinte sentido:

a. juridicamente, persiste a situação de emergência em saúde pública de importância nacional, uma vez
que a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, ainda se encontra vigente. Tal situação autoriza a
adoção das medidas previstas no art. 21-A da Lei n. 11.947/2009;

b. o FNDE poderá proceder ao repasse de parcela extra, tendo em vista o que estabelece o inciso IX-A do
art. 47 da Resolução CD/FNDE nº 6/2020, incluído pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020.

 
Brasília, 19 de janeiro de 2021.
 
 

Raphael Peixoto de Paula Marques
procurador federal

coordenador-geral de Acompanhamento Jurídico (substituto)
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23034007940202090 e da chave de acesso 0a9500a0
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