08/10/2021 21:46

SEI/PR - 2936122 - Nota SAJ

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
Nota SAJ nº 270 / 2021 / CGIP/SAJ/SG/PR

Interessado:
Assunto:
Processo :

Consultoria-Geral da União
ADPF 885/DF
00692.003294/2021-13

Senhor Subchefe,
I - RELATÓRIO
1.
Cuida-se do Ofício n. 00442/2021/CONSUNIAO/AGU, por intermédio do qual a
Consultoria-Geral da União solicita subsídios para elaboração de informações, a serem prestadas pelo
Senhor Presidente da República, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.
885/DF, com pedido cautelar, em trâmite no Supremo Tribunal Federal - STF e proposta pelo Conselho
Federal das Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, por meio da qual alega suposta violação a diversos
preceitos fundamentais, em especial do art. 1º, inciso III, art. 3º, incisos I a IV, art. 5º caput, art. 6º caput
c/c art. 196, art. 170 caput e inciso VII e art. 193 caput.
2.
Sustenta a inicial que o Poder Público Federal vem se omitindo no combate à fome e na
gestão da segurança alimentar. Neste sentido formula os seguintes pedidos cautelares:
1. Determinar, no que se refere ao CONSEA:
1.1. Revogação da Medida Provisória nº 870 promulgada no dia 1º de Janeiro de 2019, que
extinguiu na prática o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), órgão
responsável pela construção histórica de Políticas Públicas centradas no combate à fome, promoção
da SAN, e não violação do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
2. Determinar, quanto ao Programa Bolsa Família:
2.1) Inclusão automática das pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema a partir da
comprovação da elegibilidade pelo critério renda;
2.2) Reajuste do valor da renda per capita que define a elegibilidade do programa como dos valores
dos benefícios transferidos às famílias;
3. Determinar, quanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que:
3.1. O Governo Federal garanta o repasse do recurso financeiro suplementar destinado à aquisição
de alimentos aos estados, municípios e Distrito Federal e estipule reajuste anual;
3.2. O Governo Federal promova junto aos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal
ações que garantam, mesmo durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência da
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pandemia, que os estudantes da rede pública de ensino tenham acesso a uma alimentação
adequada até o regular o retorno às aulas presenciais nas escolas;
3.3. Reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e controle na aplicação
pelos estados, municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da Lei
nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e
Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser
utilizado na compra 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 as comunidades quilombolas
4. Determinar, quanto ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, que:
4.1. Seja assegurado imediatamente um investimento de R$ 1 bilhão e que esse recurso seja
anualmente atualizado pelo IPCA;

3.

No mérito são formulados os seguintes pedidos:
1. Retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$600,00;
2. Retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e dos conselhos
de participação social extintos, com a consequente revogação do Decreto nº 9.759 de 11 de abril de
2019;
3. Revogação do teto dos gastos e recomposição do orçamento para as políticas públicas de
segurança alimentar e nutricional: PAA, Cisternas, Assistência técnica rural, distribuição de
alimentos, Bolsa Verde, organização econômica de mulheres rurais, e desenvolvimento sustentável
de comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais;
4. Reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e controle na aplicação
pelos estados, municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da Lei
nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e
Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser
utilizado na compra 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 as comunidades quilombolas;
5. Aplicação emergencial no valor de 1 bilhão de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), conforme proposta apresentada por mais de 800 movimentos (dentre eles a Ação da
Cidadania), redes e organizações sociais do campo e da cidade, no dia 08/04, ao Governo Federal;
6. Recomposição dos estoques públicos de alimentos da CONAB com ações de controle de preços
para evitar falta de alimentos e inflação descompensada;
7. Garantia de acesso da população ao gás de cozinha por meio de uma adequada política de
preços;
8. Abertura de crédito adicional no orçamento de 2021 para a realização do Censo e garantia de
publicidade dos dados e resultados da pesquisa;
9. Fortalecimento das linhas de créditos para MPEs com fiscalização dos recursos liberados para as
mesmas na CPI da Pandemia.

4.

É o que o tinha a relatar.

II - ANÁLISE JURÍDICA
II.1. Preliminar. Da ausência de pressupostos processuais válidos para exame da ADPF.
5.
Há preliminares que impedem o processamento regular da ação de controle concentrado
em destaque.
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6.
Em primeiro lugar, a Lei 9.882, de 3 dezembro de 1999, em seu art. 3º, II, exige a indicação
do ato normativo específico questionado na ação, sendo a ADPF imprópria para questionar tão-somente
as políticas públicas vigentes, suas supostas falhas e insuficiências, ainda mais quando não revelam
qualquer quadro de lesão a direitos fundamentais, como é o caso em tela, que se baseia em ilações e
pesquisas científicas.
7.
A ADPF 885-DF não contesta qualquer ato normativo, mas sim as ações do Poder Executivo
Federal em matéria de “segurança alimentar”.
8.
Em arguição similar à ora sob julgamento, a ADPF 830/DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski, apesar de reconhecer a justa preocupação manifestada pelo partido político então
impetrante, ressaltou a impropriedade de usar a via abstrata da ADPF para buscar a determinação de
medidas de correção da política vigente e suas falhas e insuficiências, havendo outras formas legítimas
de fazer cessar eventual quadro de violação a preceitos fundamentais.
9.
Essa impropriedade processual decorreria, e de fato decorre, da própria natureza da ADPF,
cuja vocação, por ser ação de controle abstrato de constitucionalidade, é a defesa do ordenamento
jurídico, além de possuir, como será visto, caráter subsidiário, sendo cabível somente quando o
interessado demonstrar que houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos
em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade
danosa resultante dos atos estatais questionados.
10.
Busca o Conselho Federal da OAB, em via de caráter abstrato e objetivo que visa à defesa
do ordenamento jurídico, a determinação de medidas de correção da política de combate à fome,
apontando, ao menos sob seu enfoque, falhas e insuficiências e uma suposta omissão estatal em tomar
medidas concretas para cessar a lesão a preceitos fundamentais, o que não pode ser efetivado por
meio de ADPF.
11.
Certamente, o requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de
1999, legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade da ADPF, seja
quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a
insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva.
12.
À luz do caso concreto, ainda que eventualmente não alcançada o resultado pretendido
pelas demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando a lesão for
passível de ser neutralizada, com eficácia, por meio de outro instrumento processual. É, no mesmo
sentido, incompatível com a via da ADPF a dedução de pretensão de natureza subjetiva sob roupagem
de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de ato normativo.
13.
A teor do art. 4°, § 1°, da Lei 9.882, de 1999, a arguição não pode ser utilizada para a
resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras
medidas processuais cabíveis para impugnar atos comissivos ou omissivos tidos por ilegais ou abusivos
(princípio da subsidiariedade).
14.
Ocorre que, na hipótese versada, o sistema jurídico dispõe de outros instrumentos
judiciais capazes de reparar de modo eficaz e adequado a alegada ofensa a preceitos fundamentais, a
exemplo da ação popular e da ação civil pública.
15.
Não bastasse a possibilidade de uso dessas ações com abrangência coletiva, o arguente
utiliza-se de instrumento de controle abstrato para implementação de obrigações de fazer, o que não é
compatível com a natureza da ação.
16.
Deveras, o objetivo do autor, com o manejo da arguição, é instar, por via judicial tida como
inadequada, o Poder Executivo Federal a aumentar o valor do auxílio emergencial, retomar o
funcionamento do CONSEA, revogar teto de gastos, reajustar valores de programas de distribuição de
renda, dentre outros tantos outros pedidos. Trata-se, à toda evidência, de pleito com evidente caráter
concretista e que apenas visa a impor ao Poder Público, pela via judicial, a obrigação de elaborar
políticas públicas sociais, podendo-se constatar, além da ausência de respeito à natureza subsidiária da
arguição, o intento de impor obrigações de fazer que seriam mais eficazmente perseguidas em juízo
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por meio de instrumentos de jurisdição ordinária, como a ação de obrigação de fazer e de não fazer
(art. 497 do CPC).
17.
Sobre essas inconsistências processuais aqui identificadas e a impossibilidade de
imposição judicial de medidas de correção de política pública vigente, ainda mais pela via da ADPF,
imperiosa a reprodução de excertos da decisão do Ministro Ricardo Lewandowski prolatada na ADPF 682/
DF:
(...) Nesta via abstrata, portanto, o autor busca a determinação de medidas de correção da
política vigente, uma vez caracterizadas suas falhas e insuficiências, ao menos sob o seu enfoque,
agravadas pela omissão estatal em tomar medidas para cessar o quadro de grave lesão a
preceitos fundamentais.
Bem examinados os autos, verifico que a ação não merece seguimento. (...).
Como se sabe, trata-se de instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas,
mencionado no art. 102, § 1°, da Carta Magna, que não pode ser utilizado para a resolução de
casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas
processuais existentes para impugnar ações ou omissões tidas por ilegais ou abusivas. (...)

18.
Quanto ao princípio da subsidiariedade na ADPF, assinala-se trechos do voto do Ministro
Gilmar Mendes, proferido na ADPF 33/DF:
“O desenvolvimento do instituto relativo à inexistência de outro meio eficaz, ou o princípio da
subsidiariedade, dependerá da interpretação que o STF venha a dar à lei. A esse respeito, destaquese que a Lei no 9.882, de 1999, impõe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental
somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4o , § 1o ).
[...]

19.
De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se
tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial. Uma leitura
mais cuidadosa há de revelar, porém, que na análise sobre a eficácia da proteção de preceito
fundamental nesse processo deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem
constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade – inexistência de outro meio
eficaz de sanar a lesão –, contido no § 1o do art. 4o da Lei no 9.882, de 1999, há de ser compreendido no
contexto da ordem constitucional global.
20.
Assim, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da arguição de
descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais processos
objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse caso, cabível a ação direta de
inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, não será admissível a arguição de descumprimento. Em
sentido contrário, não sendo admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade – isto é, não se verificando a existência de meio apto para solver a controvérsia
constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata –, há de se entender possível a utilização da
arguição de descumprimento de preceito fundamental.
21.
Vale registrar, a propósito, o entendimento manifestado pelo Ministro Marco Aurélio, a
respeito desse requisito de admissibilidade, nos autos da ADPF 245/DF:
“A amplitude do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental não significa
afirmar que todo e qualquer ato que não possua caráter normativo – pois então se mostraria
pertinente a ação direta – seja passível de submissão direta ao Supremo. A óptica implicaria o
desvirtuamento da sistemática de distribuição orgânica da jurisdição traçada pela Constituição
Federal.
De um lado, a mera possibilidade de discussão do tema mediante a formalização de demandas
individuais não deve conduzir ao esvaziamento da atividade precípua reservada ao Supremo – de
guardião maior da Carta da República. De outro, descabe utilizar a ação para desbordar as medidas
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processuais ordinárias voltadas a impugnar atos tidos como ilegais ou abusivos, ainda mais quando
o tema não representa risco de multiplicação de lides individuais.
Considero a arguição de descumprimento de preceito fundamental instrumento nobre de
controle de constitucionalidade objetivo, destinado à preservação de um preceito nuclear da
Carta Federal.
É inadequado utilizá-la para dirimir controvérsia atinente a pequeno número de sujeitos
determinados ou facilmente determináveis. Se isso fosse possível, surgiriam duas situações
incompatíveis com o texto constitucional. Primeira: ficaria transmudada a natureza da ação, de
objetiva para subjetiva. Segunda: estaria subvertida a ordem jurídico-processual, autorizando-se a
trazer a este Tribunal, sem a observância dos graus de recurso, causas que não possuem a
relevância necessária ao exercício da competência originária.”

22.
Assim, sob pena de se transformar o Supremo Tribunal Federal, no bojo de ação de
controle abstrato (de cunho objetivo), em instância para exame de casos de natureza nitidamente
subjetiva e em órgão judicial corretivo das políticas públicas vigentes, com o risco de desvirtuamento da
sistemática de distribuição orgânica da jurisdição traçada pela Constituição Federal, pugna-se pelo não
conhecimento da presente ação.
23.
Sem falar, como aqui defendido, que o arguente não observou pressupostos básicos para o
regular processamento da ADPF (art. 3º, II, e art. 4º, § 1º, da Lei 9.882, de 1999), dado o cabimento de
ações coletivas ou de ações ordinárias de cunho obrigacional previstas no art. 497, do Código de Processo
Civil.

II. 2. DO MÉRITO
II. 2.1. Da ausência dos requisitos para concessão de cautelar.
24.
A processualística constitucional e a jurisprudência desta Corte impõem como requisitos
de concessão de medida cautelar a comprovação de fumus boni iuris e de periculum in mora. O primeiro
requisito exsurge a partir de evidências diretas ou indiretas que demonstrem elevada probabilidade de
acolhimento futuro do direito alegado. Por sua vez, o segundo requisito consiste no perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo (Vide FUX, Luiz. Processo Civil Contemporâneo. Editora Forense, 2019).
25.

Busca o autor a concessão de medida cautelar para:
1. Determinar, no que se refere ao CONSEA:
1.1. Revogaçao da Medida Provisória nº 870 promulgada no dia 1º de Janeiro de 2019, que
extinguiu na prática o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), órgão
responsável pela construção histórica de Políticas Públicas centradas no combate à fome, promoção
da SAN, e não violação do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
2. Determinar, quanto ao Programa Bolsa Família:
2.1) Inclusão automática das pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema a partir da
comprovação da elegibilidade pelo critério renda;
2.2) Reajuste do valor da renda per capita que define a elegibilidade do programa como dos valores
dos benefícios transferidos às famílias;
3. Determinar, quanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que:
3.1. O Governo Federal garanta o repasse do recurso financeiro suplementar destinado à aquisição
de alimentos aos estados, municípios e Distrito Federal e estipule reajuste anual;
3.2. O Governo Federal promova junto aos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal
ações que garantam, mesmo durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência da
pandemia, que os estudantes da rede pública de ensino tenham acesso a uma alimentação
adequada até o regular o retorno às aulas presenciais nas escolas;
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3.3. Reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e controle na aplicação
pelos estados, municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da Lei
nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e
Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser
utilizado na compra 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 as comunidades quilombolas
4. Determinar, quanto ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, que:
4.1. Seja assegurado imediatamente um investimento de R$ 1 bilhão e que esse recurso seja
anualmente atualizado pelo IPCA;

26.
Certo é que não restaram demonstrados a existência dos requisitos para a concessão da
cautelar, o que restará fartamente demonstrado, devendo ser rechaçados tais pedidos.

II.2.2. CONSEA. Da competência privativa do Presidente da República. Organização administrativa.
27.

Pretende a inicial:
1. Determinar, no que se refere ao CONSEA:
1.1. Revogação da Medida Provisória nº 870 promulgada no dia 1º de Janeiro de 2019, que
extinguiu na prática o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), órgão
responsável pela construção histórica de Políticas Públicas centradas no combate à fome, promoção
da SAN, e não violação do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
(...)
2. Retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e dos conselhos
de participação social extintos, com a consequente revogação do Decreto nº 9.759 de 11 de abril de
2019;

28.
De pronto, tem-se que o pedido é a toda evidência impossível de ser cumprido. Não há
como revogar uma Medida Provisória convertida em Lei. Tal fato, por si só, já é suficiente para ocasionar
a perda do objeto do pedido em tela. Nada obstante, cumpre tecer breves comentários para que possa
ser esclarecido o plexo normativo que atualmente está em vigor.
29.
A Medida Provisória nº 870 foi editada no dia 01/01/2019 e inaugurou a nova organização
administrativa do atual Governo, eleito democraticamente. Como é de praxe, todo novo Chefe de
Governo ao iniciar seus trabalhos, determina como será a disposição, a organização e o funcionamento
da administração direta, o que não foi diferente no presente Governo, em especial, tendo em vista o
compromisso firmado em campanha no sentido de tornar a máquina pública mais enxuta e funcional.
30.
Referida Medida Provisória, após regular trâmite no Poder Legislativo, foi convertida na Lei
nº 13.844, de 2019.
31.
Assim, é de ser apontado que a organização do Poder Executivo Federal se insere no
âmbito da competência privativa do Presidente da República prevista nos seguintes dispositivos
constitucionais:
"Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República,
ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
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(...)
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;
(...)
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no
art. 84, VI;
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
(...)
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;
(...)
VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
(...)
XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; (destacamos)

32.
Como consequência natural da Lei nº 13.844, de 2019 foi necessário ajustar os colegiados
integrantes da estrutura dos Ministérios, adaptando-os ao novo desenho político-institucional do
Poder Executivo. Considerando a fusão e extinção de pastas ministeriais, não se pode arbitrar
informalmente quem serão os novos membros de determinados colegiados. A título exemplificativo,
imagina-se um colegiado inicialmente composto por membros do Ministério da Fazenda, do Ministério
do Planejamento e do Ministério da Indústria. Estando o feixe de atribuições desses Ministérios
parcialmente aglutinados no Ministério da Economia, não se pode prever que todos os integrantes desse
colegiado serão oriundos do Ministério da Economia.
33.
No tocante ao CONSEA, ainda que não haja expressa menção na Lei n. 13.844, de 2019 é
preciso esclarecer que o seu plexo de competências foi todo redirecionado para o Ministério da
Cidadania, consoante se verifica no dispositivo abaixo reproduzido:
"Art. 23. Constituem áreas de competência do Ministério da Cidadania:
(...)
II - política nacional de segurança alimentar e nutricional;
(....)
VIII - articulação entre os governos federal, estaduais, distrital e municipais e a sociedade no
estabelecimento de diretrizes e na execução de ações e programas nas áreas de desenvolvimento
social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de cidadania e de assistência social;
IX - orientação, acompanhamento, avaliação e supervisão de planos, programas e projetos relativos
às áreas de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de cidadania e
de assistência social;
X - normatização, orientação, supervisão e avaliação da execução das políticas de desenvolvimento
social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de cidadania e de assistência social;"

34.
A estrutura regimental do Ministério da Cidadania é reflexo desta incorporação, conforme
comprovam os dispositivos abaixo reproduzidos:
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3281362&infr…

7/23

08/10/2021 21:46

SEI/PR - 2936122 - Nota SAJ

"Art. 1º O Ministério da Cidadania, órgão da administração pública federal direta, tem como área
de competência os seguintes assuntos:
I - política nacional de desenvolvimento social;
II - política nacional de segurança alimentar e nutricional;
III - política nacional de assistência social;
(...)
VIII - articulação entre os governos federal, estaduais, distrital e municipais e a sociedade no
estabelecimento de diretrizes e na execução de ações e programas nas áreas de desenvolvimento
social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de cidadania e de assistência social;
IX - orientação, acompanhamento, avaliação e supervisão de planos, de programas e de projetos
relativos às áreas de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de
cidadania e de assistência social;
X - normatização, orientação, supervisão e avaliação da execução das políticas de desenvolvimento
social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de cidadania e de assistência social;
Art. 28. À Secretaria Especial do Desenvolvimento Social compete:
I - assessorar o Ministro de Estado na supervisão e na coordenação da política nacional de:
a) desenvolvimento social;
b) segurança alimentar e nutricional, instituída pelo Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010;
Art. 39. À Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva compete:
(...)
III - planejar, implementar, coordenar, supervisionar e acompanhar programas, projetos e ações
relativas à Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nos termos do disposto na Lei nº
11.346, de 15 de setembro de 2006, e no Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010;
IV - promover:
a) o acesso à alimentação adequada e saudável;
b) o fomento à produção, à comercialização, à distribuição e ao consumo de alimentos;
c) a educação alimentar e nutricional;
d) a segurança alimentar e nutricional dos grupos e populações tradicionais e específicos do
Cadastro Único;
e) o acesso à água; e
f) o monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada;
V - fomentar e manter integração com outros órgãos e entidades do Governo federal para a
execução das ações de desenvolvimento social decorrentes das diretrizes da Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional;
VI - fomentar e manter parcerias com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as cooperativas
e as organizações da sociedade civil para a execução das ações:
a) relacionadas à inclusão social e produtiva rural; e
b) decorrentes das diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
VII - fomentar a oferta de bens e serviços públicos para as populações em vulnerabilidade social e
insegurança alimentar e nutricional, consideradas a diversidade étnica, cultural e regional da
população brasileira;
VIII - prestar suporte técnico e assessoramento à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional;
IX - apoiar a estruturação e a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, de forma coordenada com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional;
X - apoiar a estruturação dos sistemas estaduais, distrital e municipais de segurança alimentar e
nutricional, nos termos do disposto na Lei nº 11.346, de 2006;
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XI - planejar, acompanhar e avaliar programas, projetos e ações de inclusão social e produtiva rural
e de segurança alimentar e nutricional;
XII - coordenar e secretariar o Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar, nos termos do disposto no art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, e no Decreto nº
7.775, de 4 de julho de 2012;
XIII - mapear a população em vulnerabilidade devido à insegurança alimentar e nutricional do país;
Art. 40. Ao Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural compete:
I - coordenar ações de fomento à inclusão produtiva rural e o acesso à alimentação adequada e
saudável da população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar;
II - implementar ações com vistas à inclusão social e produtiva da população inscrita no Cadastro
Único e beneficiária do Programa Bolsa Família para fortalecer a segurança alimentar;
III - implementar e coordenar ações de ampliação do acesso à água para o consumo humano e para
a produção de alimentos;
IV - implementar e coordenar ações para a promoção do fomento rural;
V - implementar e coordenar ações para a promoção do serviço de acompanhamento familiar para
a inclusão social e produtiva;
VI - propor as diretrizes:
a) do Programa Cisternas;
b) do serviço de acompanhamento familiar para a inclusão social e produtiva; e
c) do Programa Fomento Rural;
VII - planejar, coordenar e acompanhar a implementação de ações de inclusão social e produtiva
rural e segurança alimentar e nutricional, nas estratégias de desenvolvimento regional;
VIII - apoiar a difusão e a multiplicação de iniciativas inovadoras para a inclusão social e produtiva
rural e segurança alimentar e nutricional; e
IX - planejar, implementar e coordenar ações, projetos e programas voltados à inclusão produtiva
rural e segurança alimentar e nutricional das comunidades, dos grupos e das populações
tradicionais e específicos inscritos no Cadastro Único.
Art. 41. Ao Departamento de Compras Públicas para a Inclusão Social e Produtiva Rural compete:
I - promover o apoio à produção, à comercialização e à distribuição de alimentos dos agricultores
familiares, principalmente do público do Cadastro Único e do Programa do Bolsa Família;
II - articular-se com os entes federativos com vistas à implementação de sistemas locais de
abastecimento;
III - planejar e acompanhar a distribuição de cestas de alimentos às pessoas em situação de
vulnerabilidade social;
IV - propor as diretrizes do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, com vistas à
ampliação do foco no público do Cadastro Único;
V - implementar e supervisionar a execução do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar quanto ao atendimento às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e ao
fomento da inclusão socioeconômica dos agricultores familiares;
VI - implementar os sistemas de acompanhamento da execução do Programa de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar;
VII - planejar e acompanhar as iniciativas de compras institucionais de agricultura familiar para o
abastecimento alimentar; e
VIII - articular-se com outros órgãos responsáveis pelas políticas e ações governamentais com vistas
à potencialização de ações nas regiões com maior índice de insegurança alimentar e nutricional.
Art. 42. Ao Departamento de Estruturação de Equipamentos Públicos compete:
I - apoiar, desenvolver e implementar ações de formação e educação alimentar e nutricional de
forma integrada com a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e
com as ações de inclusão social e produtiva rural e segurança alimentar e nutricional;
II - planejar, coordenar e acompanhar a execução de iniciativas de sistemas descentralizados de
segurança alimentar e nutricional;
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III - fomentar a realização de compras públicas da agricultura familiar e tradicional para o
abastecimento de entidades integradas às redes de proteção social e de equipamentos públicos de
segurança alimentar e nutricional;
IV - apoiar a implementação, estruturação e consolidação de sistemas públicos agroalimentares
locais;
V - apoiar as ações de agricultura urbana e periurbana para a inclusão social com vistas ao
fortalecimento da segurança alimentar;
VI - apoiar a estruturação de redes de equipamentos públicos urbanos para assegurar o direito à
alimentação adequada das famílias em situação de insegurança alimentar;
VII - apoiar a implementação da estratégia intersetorial para a redução de perdas e de desperdícios
de alimentos;
VIII - implementar ações para promoção da alimentação saudável e combate à má nutrição; e
IX - coordenar as ações de implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional.

35.
Deste modo, resta evidente que as atribuições do CONSEA continuam a ser
desempenhadas no atual Governo, ocorrendo tão somente o seu deslocamento para o Ministério da
Cidadania. Assim, as atribuições que antes eram executados por este órgão, foram todas redirecionadas
para a referida Pasta. E, conforme exposto acima, tais arranjos institucionais são constitucionalmente
atribuídos ao Presidente da República, não havendo nenhuma correção a ser realizada.
36.
Igualmente, não deve prosperar o pleito no sentido de “retorno dos conselhos de
participação social extintos com a revogação do Decreto nº 9.759.” Nessa toada, passa-se a analisar as
questões que motivaram a edição do Decreto nº 9.759, de 2019, que cuida da extinção dos colegiados.
Conforme exposição de motivos do Decreto nº 9.759/2019 (EM nº 19/CC/PR), o referido ato foi pensado
com o intuito de racionalizar o funcionamento da administração pública. Em suas palavras:
Trata-se de proposta que busca controlar a incrível proliferação de colegiados no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional por meio da extinção em massa de
colegiados criados antes de 1º de janeiro de 2019 cuja recriação não seja proposta de imediato e
segundo rígidas regras destinadas a evitar colegiados supérfluos, desnecessários, de resultados
práticos positivos desconhecidos e com superposição de atribuições com as de autoridades
singulares ou de outros colegiados.

37.
Ainda segundo a exposição de motivos, o excessivo número de colegiados foi responsável
por não permitir um levantamento confiável sobre o total existente no âmbito da administração federal.
Nesse intuito, buscando ser um novo marco para a criação desses órgãos, o Presidente da República
editou o Decreto nº 9.759. Esquematicamente, o referido Decreto, além de prever a futura extinção dos
colegiados, normatiza a criação desses órgãos e trata de aspectos relacionados a duração de reuniões e
votações.
38.
Nessa linha, ao contrário do que se imaginaria, o excesso de colegiados não acarreta
apenas um aumento do gasto com diárias e passagens. Dentre os prejuízos que não se cogita num
primeiro momento, destacam-se: (i) grande gasto homem/hora de agentes públicos em constantes
reuniões; e (ii) elevado número de normas produzidas pelos colegiados de forma atécnica e com
sobreposição de competências. Percebe-se, portanto, a existência de prejuízo não só econômico como
também de ordem administrativa e organizacional.
39.
A propositura do Decreto nº 9.759, de 2019 está em legítima consonância com a atribuição
de promover a organização e o funcionamento da Administração Federal. Trata-se, portanto, de legítima
atuação do Presidente da República, consistente em modificações das estruturas públicas destinadas ao
atingimento dos objetivos governamentais e estatais.
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40.
Embora o intuito do Decreto nº 9.759, de 2019, tenha sido, nos termos do seu artigo
1º, caput e § 1º, a extinção de colegiados inativos e/ou que gerassem gastos excessivos para o Poder
Executivo sem qualquer contrapartida em termos de resultados, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, deferiu parcialmente medida cautelar na ADI 6121 para, suspendendo a eficácia do § 2º do
artigo 1º do Decreto nº 9.759/2019, na redação dada pelo Decreto nº 9.812/2019, afastar, até o exame
definitivo da ação, a possibilidade de ter-se a extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do
Executivo, de colegiado cuja existência encontre menção em lei em sentido formal, ainda que ausente
expressa referência "sobre a competência ou a composição", e, por arrastamento, suspendeu a eficácia
de atos normativos posteriores a promoverem, na forma do artigo 9º do Decreto nº 9.759/2019, a
extinção dos órgãos.
41.
Assim sendo, diante das transcrições dos dispositivos legais alhures indicados, verifica-se
que a questão afeta à segurança alimentar e combate à fome estão em pleno funcionamento na atual
estrutura do Poder Executivo Federal. Deste modo, o que se tem é a organização administrativa
constitucionalmente deferida ao Chefe do Poder Executivo, não havendo autorização constitucional para
retorno do CONSEA ou de outros colegiados, ou tampouco revogação de uma Medida Provisória editada
há quase 3 anos e já convertida em Lei.

II. 2.3. Do Auxílio Emergencial.
42.
Em relação ao pedido feito para o pagamento do auxílio emergencial no montante de
R$600,00, é necessário trazer à baila toda os esforços trazidos pelo Poder Executivo Federal para amparar
os vulneráveis no período de pandemia.
43.
Inicialmente intitulado de "coronavoucher", o auxílio emergencial foi instituído por meio
da Lei nº 13.982, de 2020, que dispôs o seguinte:
Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio
emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra
cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação dada
pela Lei nº 13.998, de 2020)
II - não tenha emprego formal ativo;
III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do segurodesemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e
2º, o Bolsa Família;
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar
mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos;
V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte
e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e
VI - que exerça atividade na condição de:
a) microempreendedor individual (MEI);
b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma
do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ; ou
c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza,
inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o
requisito do inciso IV.
§ 1º O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma família.
§ 1º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)
§ 1º-B. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)
§ 2º Nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial substituirá, temporariamente e
de ofício, o benefício do Programa Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo
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familiar. (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020)
§ 2º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)
§ 2º-B. O beneficiário do auxílio emergencial que receba, no ano-calendário de 2020, outros
rendimentos tributáveis em valor superior ao valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do
Imposto de Renda Pessoa Física fica obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2021 e deverá acrescentar ao imposto devido o valor do referido auxílio recebido por
ele ou por seus dependentes. (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)
§ 3º A pessoa provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio emergencial,
independentemente do sexo, observado o disposto nos §§ 3º-A, 3º-B e 3º-C deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.171, de 2021)
§ 3º-A Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família e houver duplicidade na
indicação de dependente nos cadastros do genitor e da genitora realizados em autodeclaração na
plataforma digital de que trata o § 4º deste artigo, será considerado o cadastro de dependente feito
pela mulher, ainda que posterior àquele efetuado pelo homem.
(Incluído pela Lei nº 14.171, de
2021)
§3º-B No caso de cadastro superveniente feito pela mulher na forma prevista no § 3º-A deste
artigo, o homem que detiver a guarda unilateral dos filhos menores ou que, de fato, for responsável
por sua criação poderá manifestar discordância por meio da plataforma digital de que trata o § 4º
deste artigo, devendo ser advertido das penas legais em caso de falsidade na prestação de
informações sobre a composição do seu núcleo familiar. (Incluído pela Lei nº 14.171, de 2021)
§ 3º-C Na hipótese de manifestação de que trata o § 3º-B deste artigo, o trabalhador terá a renda
familiar mensal per capita de que trata o inciso IV do caput deste artigo calculada provisoriamente,
considerados os dependentes cadastrados para aferir o direito a uma cota mensal do auxílio
emergencial de que trata o caput deste artigo, e receberá essa cota mensal, desde que cumpridos
os demais requisitos previstos neste artigo, até que a situação seja devidamente elucidada pelo
órgão competente. (Incluído pela Lei nº 14.171, de 2021)
§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o caput serão verificadas
por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração, para os não
inscritos, por meio de plataforma digital.
§ 5º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados com contrato
de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os agentes
públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função
temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato
eletivo.
§ 5º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)
§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade
nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que
contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.
§ 7º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo, os
rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na Lei nº 10.836,
de 9 de janeiro de 2004 , e em seu regulamento.
§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na
família.
§ 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações mensais, por
instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por
meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a
qual possuirá as seguintes características: (Vide Medida Provisória nº 982, de 2020)
I - dispensa da apresentação de documentos;
II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação específica
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;
III – ao menos, 3 (três) transferências eletrônicas de valores ao mês, sem custos, para conta mantida
em instituição autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil; (Redação dada pela Lei nº 14.075,
de 2020)
IV - (VETADO); e
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V – não passível de emissão de cheques ou de ordens de pagamento para a sua
movimentação. (Redação dada pela Lei nº 14.075, de 2020)
§ 9º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)
§ 10. (VETADO).
§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação dos requisitos
para concessão do auxílio emergencial, constantes das bases de dados de que sejam detentores.
§ 12. O Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que trata este artigo.
§ 13. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a
redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar
dívidas preexistentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta
bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.998, de
2020)

44.
Percebe-se, portanto, que primeiramente ele foi estipulado para pagamento em três
parcelas, no valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), aos informais, Microempreendores
Individuais (MEI), desempregados e beneficiários do Programa Bolsa-Família. Posteriormente,
fora editado o Decreto nº 10.412, de 2020, acrescendo o pagamento de novas parcelas, mantendo o
valor conferido pela Lei nº. 13.982, de 2020.
45.
Neste aspecto, é importante esclarecer que no ano de 2020 foi reconhecido o estado de
calamidade pública previsto no art. 65 da LRF por meio do Decreto Legislativo nº 6, de março de 2020. A
edição deste Decreto Legislativo possibilitou ao Poder Executivo Federal a abertura de inúmeros créditos
extraordinários, permitindo a realização destes gastos necessários e excepcionais.. É salutar fazer este
esclarecimento para que fique claro que os pagamentos de R$600,00, bem como inúmeras despesas
realizadas no contexto da pandemia, só foram possíveis em face deste regime fiscal extraordinário.
46.
A partir de setembro de 2020[1], foi possível notar uma diminuição do número de óbitos e
contaminados, o que permitiu a adoção de medidas de flexibilização nos estados e municípios. Contudo,
tal diminuição não foi suficiente para encerrar o pagamento do auxílio emergencial, o que ensejou a
edição da Medida Provisória nº 1000, trazendo novos pagamentos do auxílio emergencial, desta vez com
valores diversos do anteriormente pago.
47.
A Exposição de Motivos da MP nº 1.000 justificou os valores a serem pagos a título da nova
rodada, a saber:
A primeira diferença fundamental estabelecida na proposta de Medida Provisória é o valor, que
passa a ser de R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, metade do valor do auxílio emergencial pago por
força do caput do art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020. O novo valor é derivado da conjugação de dois
fatores principais, quais sejam: (i) a necessidade de dar continuidade à proteção excepcional de
renda, uma vez que a população brasileira ainda lida com as consequências sociais e econômicas
da Covid-19; e (ii) a capacidade de financiamento do Governo Federal, isto é, a necessidade de
manter a dívida pública dentro de patamares administráveis. (destacamos)

48.

Por sua vez, a Nota Técnica que embasou a sua edição esclareceu que:
4.1.19. Dessa forma, como proposta para enfrentar a questão apontada, o art. 1º da Medida
Provisória institui até o dia 31 de dezembro de 2020 o Auxílio Emergencial Residual, no valor de R$
300,00 (trezentos reais) mensais aos trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial criado pelo
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, a ser pago em até 4 parcelas.
4.1.20. O valor proposto mostra-se compatível com o gap ainda existente nos rendimentos
domiciliares habitual e efetivo do trabalho, em especial na camada dos 30% mais pobres da
população, aliado à forte dependência verificada do auxílio emergencial, conforme demonstrado.
Mantendo-se como público potencialmente elegível os beneficiários do auxílio emergencial, não
será necessário realizar novo processo de seleção de beneficiários, que já estão definidos, o que
concede celeridade à implementação da medida. Ademais, como os beneficiários do auxílio
emergencial começaram a receber o benefício em momentos diferentes, devido a sua
operacionalização e ao calendário de pagamentos adotado, nem todos receberão 4 parcelas do
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auxílio emergencial residual, uma vez que este somente será pago de forma subsequente àquele,
por isso a ressalva constante no caput do art. 1º de que serão "até 4 parcelas".
4.1.21. Não obstante, haverá melhorias no processo de verificação de elegibilidade e manutenção
do auxílio emergencial residual, decorrentes de apontamentos do Tribunal de Contas da União
(TCU), em seus relatórios técnicos, visando ao aprimoramento da focalização do programa e à maior
eficiência na alocação dos recursos públicos, conforme se propõe adiante.
4.1.22. A Medida Provisória propõe instituir o Auxílio Emergencial Residual até o dia 31 de
dezembro de 2020, uma vez que o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece
para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado
de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Assim, caso o referido decreto seja
alterado em virtude de revisão de cenário, o Auxílio Emergencial Residual poderá ser cessado antes
do prazo previsto.
4.1.23. No § 1º do mesmo artigo, a proposta estabelece que a parcela do Auxílio Emergencial
Residual será paga de forma subsequente à última parcela do auxílio emergencial previsto no art. 2º
da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, independente de requerimento, quando atendidos os
requisitos da Medida Provisória, o que busca evitar que os trabalhadores que já estavam recebendo
o auxílio emergencial fiquem desassistidos em meio à pandemia de Covid-19.
4.1.24. O § 2º estabelece que o referido auxílio é devido até a data de 31 de dezembro de 2020,
independentemente do número de parcelas recebidas pelo beneficiário.

49.
Deste modo, resta clara a preocupação do Poder Executivo Federal em apresentar uma
resposta de amparo aos vulneráveis, preocupação esta que necessariamente deve ser atrelada à
responsabilidade fiscal.
50.
Além disso, os esforços do Poder Executivo Federal não se encerraram com o ano fiscal de
2020. Assim, mesmo sem a existência de regras fiscais mais flexíveis para o presente ano de 2021, novas
medidas foram tomadas, especialmente no que diz respeito ao pagamento do auxílio emergencial.
51.
Para tanto, foi promulgada a Emenda Constitucional 109/2021 estabelecendo que para o
exercício financeiro de 2021 a proposição legislava com o propósito exclusivo de conceder auxílio
emergencial para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19, fica
dispensada da observância das limitações legais quanto a criação, a expansão ou ao aperfeiçoamento de
ações governamentais que acarrete aumento de despesa.
52.
Assim, as despesas decorrentes da concessão do auxilio emergencial de que trata a
Medida Provisória que se editou foi limitada, para fins de apuração da meta de resultado primário
estabelecida no caput do art. 2° da Lei n° 14.116, de 31 de dezembro de 2020 e do limite para despesas
primárias estabelecido no inciso I do art. 107 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, até o
limite de R$ 44.000.000.000,00 (quarenta e quatro bilhões de reais) e ao exercício financeiro de 2021.
53.
Com isto, uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial foi retomada por meio
da edição da Medida Provisória nº 1.039.
54.
Importante esclarecer que a EC 109 estabeleceu o valor de R$ 44 bilhões para o
pagamento desta nova rodada, de modo que foi possível o pagamento de mais 3 parcelas, condicionados
ao montante trazido pela Emenda Constitucional, o que deixa claro o compromisso do Governo Federal
em atender a população brasileira mais necessitada, cumprindo o mandamento constitucional de
erradicar a pobreza e todas as formas de desigualdade.
55.
Ao término das 3 parcelas, sentiu-se a necessidade de prorrogar o pagamento, o que só foi
possível com a edição do Decreto nº 10.740 de 2021. Desta vez, também foram fixadas mais 3 parcelas à
todos aqueles que atendessem os requisitos listados na Medida Provisória nº 1039. Para honrar com este
pagamento, é importante esclarecer que foi necessária a abertura de um crédito extraordinário, o que se
deu com a edição de outra Medida Provisória.
56.
É importante lembrar que dentro de um contexto fiscal como o brasileiro, a existência de
recursos financeiros é finita. É preciso fazer escolhas e alocações de modo que seja plenamente
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possível atender as infinitas necessidades da população brasileira, com escassos recursos financeiros. E
é neste sentido a atuação do Poder Executivo Federal.
57.
Diante de todo o cenário acima descrito, apenas tendo como o foco o auxílio emergencial,
e ainda desconsiderando todas as outras medidas adotadas, tem-se hialino que o Poder Executivo
Federal vem adotando todas as medidas possíveis para reduzir a fome e a pobreza.
58.
Ainda, é necessário destacar que a flexibilização das medidas adotadas para
enfrentamento da pandemia da covid-19 pelos estados e municípios, com a retomada das atividades
presenciais em razão do excelente programa de imunização em franco andamento em todo
país. Atualmente, quase 45% da população elegível para recebimento das vacinas já se encontra
totalmente imunizada, sendo que 72% da população já recebeu pelo menos uma dose[2]. O sucesso
deste programa de imunização, que vem possibilitando a retomada das atividades, está sendo possível
graças aos infindáveis esforços do Governo Federal que já destinou cerca de R$20 bilhões de reais para
aquisições de insumos e vacinas. Esta realidade impacta diretamente no pagamento do auxílio
emergencial.
II.2.4. Do Auxílio Brasil
59.
Assim, em continuidade aos esforços diuturnos do Governo Federal no combate à fome,
foi apresentado um novo Programa social, Auxílio Brasil, instituído pela Medida Provisória nº 1.061. Deve
ser esclarecido que tal Programa, conforme o disposto na MP 1.061 encerra o Programa Bolsa Família,
inaugurando um novo e substancioso programa social.
60.
Quanto a este aspecto, a Mensagem Presidencial que encaminhou o Projeto de Lei
Orçamentária 2022[3] esclarece que:
Outra iniciativa importante é o Programa Auxílio Brasil de transferência direta de renda, que tem
orçamento previsto, no ano de 2022, de R$ 34,7 bilhões e objetiva atender 14,7 milhões de famílias
em situação de pobreza e extrema pobreza. O Programa Auxílio Brasil, instituído pela Medida
Provisória nº 1.061, de 9 de agosto de 2021, consiste na integração de diversas políticas públicas de
assistência social, saúde, educação e emprego, com foco em famílias em situação de
vulnerabilidade. Além da transferência de renda, o Auxílio Brasil utiliza ferramentas de emancipação
socioeconômica para que as famílias beneficiárias tenham autonomia e exerçam a cidadania plena.
Assim, foram estabelecidos três benefícios básicos: a) Benefício Primeira Infância, para crianças de
até 36 meses; b) Benefício Composição Familiar, para gestantes e pessoas de 3 a 21 anos; e c)
Benefício de Superação da Extrema Pobreza, para as famílias cuja renda familiar mensal se situe
abaixo da linha de extrema pobreza após computados os demais benefícios do Programa.
Para fomentar o desenvolvimento das potencialidades das crianças e dos adolescentes das famílias
beneficiárias, foram criados o Auxílio Esporte Escolar e a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, os quais
buscam incentivar a melhoria do desempenho esportivo e científico. Outra inovação é o Auxílio
Criança Cidadã, que consiste no pagamento de mensalidade em creches, a fim de aumentar o
acesso de responsáveis por famílias monoparentais ao mercado de trabalho e de estimular o
desenvolvimento da criança durante a primeira infância.
O Auxílio Brasil também contempla iniciativas que visam promover a inclusão produtiva, instituindo
o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, para os beneficiários que comprovarem vínculo de emprego
formal, e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, para o incentivo à produção, à doação e ao consumo de
alimentos saudáveis pelos agricultores familiares do Programa. Além disso, o Programa Alimenta
Brasil, também instituído pela Medida Provisória nº 1.061, de 2021, contribui para a segurança
alimentar e nutricional, reforçando a importância das compras públicas da agricultura familiar como
componente emancipatório para os agricultores familiares. Dessa forma, o Auxílio Brasil e o
Alimenta Brasil buscam incentivar a empregabilidade e o empreendedorismo, bem como oferecer
trilhas de emancipação aos beneficiários da política pública de transferência de renda.
Por fim, o Auxílio Brasil estabelece outras duas inovações importantes: a Regra de Emancipação,
que garante a manutenção no Programa por um período de até 24 meses às famílias que tiverem
aumento da renda, além de assegurar o retorno automático, sem enfrentar fila, às famílias que
deixarem o Programa mas em seguida perderem renda; e o Benefício Compensatório de Transição,
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destinado às famílias beneficiárias do Bolsa Família que tiverem redução no valor recebido em
virtude da nova estrutura de benefícios financeiros.

61.
Assim, resta demonstrado todos os esforços contínuos do Governo Federal no combate à
fome e na busca incessante da segurança alimentar para a população brasileira.
II. 2.5. Do Apoio às Micros e Pequenas Empresas.
62.
Neste aspecto, é formulado um pedido desconexo e inepto, sem qualquer justificativa,
apenas pleiteando o “Fortalecimento das linhas de créditos para MPEs com fiscalização dos recursos
liberados para as mesmas na CPI da Pandemia”.
63.
É necessário esclarecer que ainda que não esteja diretamente relacionado ao contexto da
segurança alimentar, o Governo Federal foi diligente com as empresas de pequeno porte. Para tanto
foram criados diversos programas, podendo ser exemplificado o PRONAMPE e o BEM.
64.
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(PRONAMPE) é destinado ao desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte,
instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, alterado pela Lei nº 14.161, De 2 de Junho de 2021
para permitir o uso do (Pronampe), de forma permanente, como política oficial de crédito, de modo a
conferir tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às pequenas empresas, com vistas a
consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de desenvolvimento
da economia nacional.
65.
Também deve ser mencionado o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda –
BEM, instituído pela Lei nº. 14.020 e pela Medida Provisória nº 1.045, cujo foco é a manutenção do
emprego e da renda. Referido Programa no ano de 2020, permitiu a preservação de mais de 10 milhões
de empregos mediante a realização de mais de 20 milhões de acordos de redução proporcional de
jornada e de salário e de suspensão de contrato de trabalho, com o recebimento do Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
66.
Mais uma vez, equivoca-se o autor quanto às adoções de medidas pelo Governo Federal.
Todos os esforços foram envidados para minorar os impactos da pandemia.

II. 2.6. Das Regras Fiscais e da sua Observância na execução das políticas públicas.
67.
Pretende o autor, por meio de audaciosos pedidos, expandir os gastos com políticas
públicas voltadas à segurança alimentar. Para tanto, são formulados os seguintes pedidos:
(e) a procedência do pedido de mérito, para:
1. Retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$600,00;
(...)
3. Revogação do teto dos gastos e recomposição do orçamento para as políticas públicas de
segurança alimentar e nutricional: PAA, Cisternas, Assistência técnica rural, distribuição de
alimentos, Bolsa Verde, organização econômica de mulheres rurais, e desenvolvimento sustentável
de comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais;
4. Reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e controle na aplicação
pelos estados, municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da Lei
nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e
Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser
utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor
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familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas;
5. Aplicação emergencial no valor de 1 bilhão de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), conforme proposta apresentada por mais de 800 movimentos (dentre eles a Ação da
Cidadania), redes e organizações sociais do campo e da cidade, no dia 08/04, ao Governo Federal;
6. Recomposição dos estoques públicos de alimentos da CONAB com ações de controle de preços
para evitar falta de alimentos e inflação descompensada;
7. Garantia de acesso da população ao gás de cozinha por meio de uma adequada política de
preços;
8. Abertura de crédito adicional no orçamento de 2021 para a realização do Censo e garantia de
publicidade dos dados e resultados da pesquisa;
9. Fortalecimento das linhas de créditos para MPEs com fiscalização dos recursos liberados para as
mesmas na CPI da Pandemia.

68.
Ocorre que o autor se omite acerca da existência de regras fiscais que disciplinam tais
gastos públicos e que norteiam o orçamento anual e e a aplicação dos recursos públicos.
69.
Assim, é necessário contextualizar as regras orçamentárias para que reste demonstrado
que o acolhimento dos pedidos iniciais trará consequências incalculáveis para as já combalidas contas
públicas.
70.
Desde a sua promulgação, a Constituição Federal tem se preocupado com as finanças
públicas, conforme demonstra trecho do art. 167 abaixo reproduzido:
Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

71.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 95/2016 instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, a vigorar por vinte exercícios financeiros. A
referida sistemática estabelece limites individualizados para as despesas primárias dos Poderes e
Órgãos autônomos, no intuito de estabilizar as contas públicas. A fixação desses limites
individualizados não tem o condão de ofender o núcleo essencial de nenhum direito social. Busca-se
estabelecer uma disciplina fiscal de modo a não comprometer as contas públicas e as gerações
vindouras.
72.

Vale destacar também a regra insculpida no art. 113 do ADCT in verbis:
"Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita
deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro."

73.
A regra trazida no ar. 113 do ADCT é de uma clareza solar. Não há como realizar novos
gastos sem ter ciência do seu valor e o respectivo impacto no orçamento.
74.
Quanto a este aspecto, o Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade
de dispositivos legais que infrinjam o comando previsto no artigo 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, senão vejamos:
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO
DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO
DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO
RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A
TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA
AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação
orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no
respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade.
Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da
Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os
entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas
obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta
legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT,
aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato normativo, não
obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das
verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da
decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé
objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do
Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento. (ADI
nº 6102, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em
21/12/2020, Publicação em 10/02/2021;

75.
transcrito:

Também é pertinente a reprodução do dispositivo que disciplina o teto de gastos, abaixo

"Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas
primárias:
I - do Poder Executivo;
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça,
da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça
do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário;
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, no âmbito do
Poder Legislativo;
IV - do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público; e
V - da Defensoria Pública da União.
§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá:
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a
pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e
dois décimos por cento); e
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente
anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a
substituí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se
refere a lei orçamentária.
§ 2º Os limites estabelecidos na forma do inciso IV do caput do art. 51, do inciso XIII do caput do
art. 52, do § 1º do art. 99, do § 3º do art. 127 e do § 3º do art. 134 da Constituição Federal não
poderão ser superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo.
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§ 3º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máximos
de programação compatíveis com os limites individualizados calculados na forma do § 1º deste
artigo, observados os §§ 7º a 9º deste artigo.
§ 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites de que trata
este artigo não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do § 3º deste
artigo.
§ 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total
autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo. (destacamos)

76.
Ou seja, há um limite para o gasto público, o teto dos gastos. Ainda que ele seja reajustado
anualmente, o seu objetivo é impedir gastos desordenados. E resta claro que, ante a escassez de
recursos, o aumento de gastos com uma determinada política pública dependerá da compensação com a
redução do custeio de outras ações.
77.
Não bastassem as regras constitucionais, também devem ser considerada as regras
trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal que assim dispõe:
"Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não
infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia
de cálculo utilizadas.
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista
no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução
permanente de despesa.
§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as
demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
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§ 5o

A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no § 2o, as

quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de
remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

78.
Diante dos dispositivos acima transcritos, é importante deixar consignado que a criação ou
expansão de programas sociais, representam despesas continuadas, e demandam, desta forma, devem
ser realizados dentro das possibilidades orçamentárias. E quanto a isto, o autor se omite ao não indicar a
origem dos recursos para fazer frente às despesas pretendidas.
79.
E mais, é preciso ter responsabilidade fiscal e não criar um déficit intergeracional, de modo
que as próximas gerações não possam usufruir de nada, pois estarão pagando a conta da atual. Com este
aspecto, o autor não se preocupa.
II. 2.7. Da autocontenção do Poder Judiciário em matéria de políticas de assistência social.
80.
De saída, tem-se, em respeito à Separação de Poderes, competir ao Presidente da
República a chefia da administração pública federal (art. 84, II, CF) no planejamento e na execução de
políticas públicas de âmbito nacional.
81.
No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de
conveniência e oportunidade, podendo, dentre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher
aquelas que entende como as melhores para o interesse público nos âmbitos da saúde, da educação, da
econômica, da assistência social, como entendeu o STF no julgamento da ADPF 672.
82.
É cediço que a formulação e execução de políticas públicas é atribuição do Poder
Executivo (e do Legislativo também quanto à formulação), respeitando-se as limitações cogentes
estabelecidas na Constituição Federal e nas Leis Orçamentárias, de Finanças Públicas e de
Responsabilidade Fiscal, para a consecução dos seus fins.
83.
Deveras, a execução e a gestão da política de assistência social, orientadas pelo arcabouço
normativo constitucional e infraconstitucional em vigor, são de competência dos Poderes Executivo e
Legislativo, instâncias dotadas de representatividade popular e, até mesmo, integrada por órgãos,
entidades e pessoal com essa expertise técnica específica.
84.
Com efeito, em relação à assistência social, a Constituição Federal consagra a existência de
competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, X da
CF/88).
85.
As ações e serviços de assistência social são prestadas a quem dela necessitar e tem como
princípio a descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estaduais e municipais e
entidades de assistência e beneficência (art. 204, I, CF).
86.
Como muito bem salientado pelo Ministro Marco Aurélio, Relator na ADPF 769-DF, ao
versar sobre a impropriedade do uso dessa ação para o fim aqui almejado, ao STF não cabe substituir-se
ao Executivo federal, implementando política neste ou naquele sentido.
87.
Não merece guarida, portanto, a ideia de ser de competência do STF firmar tese
constitucional quanto à definição de valores de benefícios sociais, retorno de colegiados extintos, ou
aumento de valores para benefícios sociais, posto que a Constituição Federal e a legislação correlata
deferiram a competência de planejamento e coordenação das ações de assistência social ao Poder
Executivo.
88.
De qualquer modo, no exercício do mister constitucional de execução e a gestão da
política, bem como da defesa e proteção do combate à fome e à desigualdade social, o Executivo, em
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especial por intermédio do Ministério da Cidadania, tem adotado, especialmente neste período de
calamidade pública, diversas medidas para o efetivo combate à pobreza e redução das desigualdades
sociais, sempre de forma estratégica e prudente, uma vez que é consabido que nenhum benefício pode
ser criado sem a corresponde fonte de custeio. Em outras palavras, aumentar valores de benefícios
sociais demanda apontar a respectiva fonte de financiamento, o que o Poder Executivo tem a todo
instante cumprido e respeitado.
II. 2.8. Da reserva do possível e da comprovação do impacto nas contas públicas
89.
O autor, conforme depreende-se da petição inicial, despreza os esforços do Poder
Executivo Federal em minorar as mazelas decorrentes da pobreza e da fome e o impacto de medidas,
como a ora pleiteada, nas contas públicas.
90.
A procedência da demanda ainda terá por consequência a inobservância da teoria
da reserva do possível, como ver-se-á.
91.
De acordo com a denominada “reserva do possível”, o efetivo cumprimento dos direitos
sociais a prestações materiais, os quais, por sua própria natureza, dependem de custeio pelos cofres
públicos, deve respeitar as capacidades financeiras do Estado, pois os recursos públicos são escassos
(todo orçamento público possui um limite) e, por outro lado, as necessidades humanas são infinitas.
92.
Se referido postulado, em tempos de normalidade, norteia as escolhas “trágicas” do
Legislativo e do Executivo, sendo no âmbito desses Poderes que se estabelecem limitações, desde que
por lei e com a correspondente política pública, esgotadas todas as demais alternativas possíveis, na
maior medida do possível.
93.
Dado o cenário hodierno, é preciso, em matéria de direitos sociais, que se identifique
quais são as prioridades de gastos que o poder público deverá escolher para fazer frente às
necessidades da sociedade, sendo o “veículo” para dar publicidade e concretude a essas prioridades o
orçamento público.
94.
É importante consignar que a transferência de verbas federais para a assistência social,
ou para políticas públicas voltadas à segurança alimentar, deve ocorrer com observância do modelo de
responsabilidade fiscal estabelecido na Constituição Federal, em um conjunto de Emendas
Constitucionais e demais legislações que cuidam do assunto.
95.
Quanto à consequente violação à teoria da reserva do possível, tem-se que a efetividade
dos direitos sociais a prestações materiais encontra-se sob a reserva das capacidades financeiras do
Estado, uma vez que seriam direitos fundamentais dependentes de prestações financiadas pelos cofres
públicos.
96.
Nesse sentido, tendo como pressuposto importante a atual situação fiscal deficitária em
que se encontra a União, não se pode dar primazia a efetividade de certos direitos em detrimento de
outros de igual estatura constitucional, sob pena de frustrar o desenvolvimento das diversas ações e
políticas planejadas e adotadas pelo Poder Executivo no desempenho de sua função constitucional.
97.
Por fim, a cláusula da reserva do possível é sabidamente inoponível à concretização do
“mínimo existencial”, em face da preponderância dos valores e direitos que nele encontram seu
fundamento legitimador. Contudo, no caso vertente, não se vislumbra desrespeito ao mínimo
existencial, pois o Estado, por intermédio do Executivo Federal, tem, como aqui demonstrado,
garantido os meios necessários para o gozo dos direitos individuais básicos, a exemplo, mas
logicamente não somente, do auxílio emergencial.
98.
Destarte, fundando-se na teoria da reserva do possível e tida esta como mais um
importante argumento a refutar as alegações constantes da exordial, além dos demais aqui trazidos,
impõe-se o julgamento de improcedência da presente ação.
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III - CONCLUSÃO
99.
Deste modo, por todo o exposto, impende salientar que o Estado Brasileiro não tem sido
omisso na concretização de direitos fundamentais sociais individuais e coletivos, seja em matéria de
combate à pobreza, segurança alimentar, saúde pública, o que será com toda certeza demonstrado nas
respectivas manifestações dos Ministérios setoriais.
100.
Diante do exposto, pelos aspectos processuais aqui aventados, deve-se extinguir
prematuramente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 885-DF, sem a apreciação
de seu mérito. No mérito, requer a sua improcedência.
101.
São estas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral da
União, a título de subsídios, para atuação nos autos da ação em epígrafe.
Brasília, na data da assinatura eletrônica.

LÍVIA GERVÁSIO BRAGA
Assessora
DE ACORDO.
RENATO DE LIMA FRANÇA
Subchefe Adjunto
APROVO.
HUMBERTO FERNANDES DE MOURA
Subchefe Adjunto Executivo
APROVO.
PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA
Subchefe para Assuntos Jurídicos

[1] https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/02/brasil-termina-setembro-com-22371-mortes-pela-covid-19-apontam-secretarias-desaude.ghtml (acessado em 07/10/2021)
[2] https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao (acessado em 07/10/2021)
[3] https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentosanuais/2022/ploa/MENSAGEMPRESIDENCIALPLOA2022.pdf (acessado em 07/10/2021)

Documento assinado eletronicamente por Lívia Gervásio Braga, Assessor(a), em 08/10/2021, às
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS CONTENCIOSOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 720 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7476/ 2022-7471

INFORMAÇÕES n. 01646/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU
NUP: 00692.003294/2021-13 (REF. 0061817-44.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS:
I. RELATÓRIO
1.
Através do OFÍCIO n. 00445/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU a Consultoria-Geral da
União solicita subsídios de fato e de direito para apresentação das Informações do Sr. Presidente da
República na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 885/DF (Processo Judicial
n. 0061817-44.2021.1.00.0000).
2.
Na ação judicial, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(CFOAB), e no que toca às competências deste Ministério da Educação, postula-se o seguinte:
a ) quanto ao PNAE, que o Governo Federal garanta o repasse do recurso ﬁnanceiro
suplementar destinado à aquisição de alimentos aos estados, municípios e Distrito Federal
e estipule reajuste anual,
b) promova junto aos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal ações que
garantam, mesmo durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência da
pandemia, que os estudantes da rede pública de ensino tenham acesso a uma alimentação
adequada até o regular o retorno às aulas presenciais nas escolas e
c) reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e controle na
aplicação pelos estados, municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao
cumprimento da Lei nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado
a estados, municípios e Distrito Federal para o PNAE deve ser utilizado na compra 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 as comunidades quilombolas.

3.

É o breve Relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
4.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, instituído pela Lei nº 11.947/2009, 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 nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais
durante o período letivo.
5.
O PNAE oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a
estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa a estados,
municípios e escolas federais, valores ﬁnanceiros de caráter suplementar efetuados mensalmente,
conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. Cumpre destacar que o repasse é feito
diretamente aos estados e municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do
atendimento. Portanto, é preciso que a escola beneﬁciária esteja cadastrada no Censo Escolar realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).
6.
Os recursos ﬁnanceiros consignados no orçamento da União para execução do PNAE são
repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. A transferência dos recursos ﬁnanceiros,
objetivando a execução do PNAE, é efetivada automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de
convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em conta corrente específica.
7.
Do total dos recursos ﬁnanceiros repassados pelo FNDE, 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.
8.
São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas,
ﬁlantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público). É o que prescreve o art.
6º da Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020:
Art. 6º São atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes
públicas federal, estadual, distrital e municipal, em conformidade com o Censo Escolar do
exercício anterior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP, do Ministério da Educação – MEC.

9.
O montante de recursos destinado a cada Entidade Executora (Entidade Executora – EEx:
Secretarias de Estado da Educação – Seduc, Prefeituras Municipais e escolas federais, como

responsáveis pela execução do PNAE, inclusive pela utilização e complementação dos recursos
ﬁnanceiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de contas do Programa, pela oferta de alimentação
nas escolas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, e pelas ações de educação
alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados) corresponde ao resultado da soma dos valores a
serem repassados para cada aluno atendido e será calculado utilizando-se a seguinte fórmula:

10.
Conforme se vê, a distribuição de recursos se dá de forma objetiva e igualitária a todas as
Entidades Executoras do Programa considerando a disponibilidade orçamentária possível para
execução.
11.
A análise da demanda aqui tratada não é de simples resolução. Deve-se ponderar, em
primeiro lugar, a insuﬁciência de disponibilidade ﬁnanceira e orçamentária da União para satisfazer
todas as demandas sociais exigidas pelo texto constitucional.
12.
Nas brilhantes lições do Min. Celso de Mello: "a destinação de recursos públicos, sempre tão
dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conﬂito, quer com a execução de políticas públicas
deﬁnidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais
assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao
Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros
igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela
insuﬁciência de disponibilidade ﬁnanceira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ´escolhas trágicas´
(...)" (Voto condutor do Acórdão ARE 639337 AgR / SP - SÃO PAULO, Publicação 15/09/2011).
13.
Nesse debate, sempre entra em discussão a aplicação do princípio da "reserva do possível",
muito bem esclarecido em Comentários à Constituição do Brasil (JJ. Gomes Canotilho, Gilmar Mendes,
Ingo Sarlet, Lenio Streck. São Paulo: Editora Saraiva Jur, 2ª edição) :
Além das questões examinadas, talvez o tema mais polêmico em termos de exigibilidade
dos direitos sociais seja a denominada “reserva do possível”, que põe luz sobre a dimensão
economicamente relevante dos direitos sociais (ainda que não exclusivamente destes) na
condição de direitos a prestações estatais, naquilo que guardam relação com a destinação,
(re)distribuição e criação de bens materiais. Como direitos a prestações, os direitos sociais
pressupõem um facere por parte do destinatário da norma jusfundamental, o que gera
reﬂexos econômicos, ﬁnanceiros e orçamentários. Conquanto se reconheça que todos os
direitos sempre acarretam “custos” de implementação e proteção, sejam direitos de
defesa, sejam direitos a prestações, o fato é que, em termos de exigibilidade judicial, o
apontado “fator custo” nunca constituiu elemento impeditivo de efetivação da dimensão
negativa (função de defesa) dos direitos sociais, pelo menos não no sentido de se advogar
a impossibilidade de provimento judicial. Diversamente, o “custo” das prestações materiais
assume uma importância crescente na análise da eﬁcácia dos direitos sociais, sustentando
parte da doutrina que, se alocação de recursos públicos é sempre necessária para
assegurar o fornecimento das prestações materiais, a efetividade dos direitos sociais se
mostraria então dependente da conjuntura econômica, o que deslocaria o debate para a
(im)possibilidade de o Judiciário impor ao poder público a satisfação das
prestações reclamadas. De outra parte, a questão da alocação de verbas públicas traz o
problema do poder de disposição, perquirindo se o destinatário da norma de direitos sociais
possui meios para decidir sobre a prestação reclamada e, assim, atender ao comando
constitucional. Trata-se da dimensão jurídica da reserva do possível, a exigir que o
destinatário das normas de direitos sociais tenha a capacidade jurídica e o poder de
disposição (isto é, a competência), sem os quais de nada adiantam recursos existentes .
Argumenta a doutrina que, estando em causa a opção quanto à afetação de recursos
públicos no contexto da conjuntura socioeconômica geral, e diante da ausência ou
insuﬁciência de critérios preestabelecidos pela Constituição, o exercício dessa competência
caberia aos órgãos políticos, sobretudo ao legislador, motivo pelo qual a realização dos
direitos sociais na condição de direitos subjetivos a prestações materiais implicaria sempre
um problema de competências constitucionais, como expõe Gomes Canotilho.

14.
Nessa perspectiva, merece observância o princípio da Separação entre os
Poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário determinar aos
Poderes legítimos para a execução orçamentária (Legislativo e Executivo) a alteração na aplicação do
orçamento para incrementar ou reduzir determinada rubrica orçamentária para satisfazer Programa que
entenda ser prioritário em relação a outros.
15.
Nesse tópico, André Ramos Tavares ensina que (Tavares, André Ramos. Curso de direito
constitucional – 18. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020):
A doutrina da separação dos poderes, contudo, serve atualmente como uma técnica de
arranjo da estrutura política do Estado, implicando a distribuição por diversos órgãos de
forma não exclusiva, permitindo o controle recíproco, tendo em vista a manutenção das
garantias individuais consagradas no decorrer do desenvolvimento humano. E é na

Constituição que se encontra o grau de interdependência e colaboração entre os diferentes
órgãos existentes e as suas respectivas atribuições. Neste caso, tem-se uma teoria da
separação de poderes como uma especíﬁca teoria acerca do arranjo institucional
desenhado em cada Estado pela respectiva Constituição.

16.
Eventual provimento da ação implicaria, inexoravelmente, na redução de recursos
destinados a outras políticas públicas igualmente relevantes e que também demandam recursos
ﬁnanceiros. Isso porque, sendo o orçamento público limitado, o acréscimo de um lado implica redução
de outro .
17.
Nesse cenário, estar-se-ia afastando as competências do Legislativo e Executivo na
condução do orçamento para fazer valer a vontade do Judiciário, impondo-se uma verdadeira
interferência ilegítima deste sobre aqueles.
18.
Como diz o art. 5o da Lei n. 11.947/2009, os recursos ﬁnanceiros para a execução do
PNAE são consignados no orçamento da União, orçamento este devidamente discutido e aprovado no
âmbito do Congresso Nacional composto por representantes do povo eleitos e aptos para deﬁnir como e
onde serão aplicados os recursos arrecadados pelo Estado.
19.
Com relação ao controle na aplicação dos recursos pelos Estados e Municípios, a Lei n.
11.947/2009 atribui tal tarefa aos Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter
ﬁscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento instituído no âmbito dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
20.
Segundo o art. 19 da Lei, compete ao CAE (I) acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das
diretrizes estabelecidas, (I I ) acompanhar e ﬁscalizar a aplicação dos recursos destinados à
alimentação escolar, (III) zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições
higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos, (IV) receber o relatório anual de gestão
do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.
21.
Além disso, cabe ao FNDE comunicar eventuais irregularidades na execução do PNAE ao
Ministério Público e demais órgãos ou autoridades ligadas ao tema de que trata o Programa.
22.
Apesar das atividades ﬁscalizatórias, as Entidades Executoras - EEx (Secretarias de Estado
da Educação – Seduc, Prefeituras Municipais e escolas federais, responsáveis pela execução do
PNAE) tem autonomia para deﬁnir a forma de gestão do PNAE, se gestão centralizada, em que a EEx
adquire os gêneros alimentícios, que são fornecidos às unidades escolares para o preparo e distribuição
da alimentação escolar, ou gestão descentralizada, em que a EEx repassa recursos ﬁnanceiros para a
Unidade Executora (UEx: entidade privada sem ﬁns lucrativos, representativa da comunidade escolar,
responsável pelo recebimento dos recursos ﬁnanceiros transferidos pela EEx em favor da escola que
representa, bem como pela prestação de contas do Programa ao órgão que a delegou, nos casos de
gestão descentralizada ou escolarizada) das unidades escolares, que adquirem diretamente os gêneros
alimentícios para o preparo e distribuição da alimentação escolar.
23.
Com relação ao pedido para que a União promova junto aos governos estaduais, municipais
e do Distrito Federal ações que garantam, mesmo durante a suspensão das aulas presenciais em
decorrência da pandemia, que os estudantes da rede pública de ensino tenham acesso a uma
alimentação adequada até o regular o retorno às aulas presenciais nas escolas, cabe informar que a
Resolução FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020,
24.
Logo no seu art. 1º, dispõe que "durante o período de suspensão de aulas em decorrência
das situações de emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública
causadas pelo novo coronavírus – Covid-19, ﬁca autorizada, em caráter excepcional, a distribuição de
gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder
público local".
25.
Além disso, o art. 47, IX-A da Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, acrescido
pela Resolução nº 20, de 02 de dezembro de 2020, prevê que "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"
26.
Como se vê, a União, através do FNDE, tem adotado todas as medidas a seu alcance para
garantir o atendimento aos alunos durante a pandemia, não havendo motivo para que se intervenha nas
medidas públicas que já se encontram em andamento.
III. CONCLUSÃO
27.
Com essas considerações, sugiro o envio das presentes Informações à Consultoria-Geral da
União em resposta ao OFÍCIO n. 00445/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU.
28.
Por ﬁm, registra-se que o FNDE, entidade competente para a execução do PNAE, ja foi
oﬁciado para fornecer informações sobre o caso em questão (OFÍCIO n. 00448/2021RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU).
À consideração superior.
Brasília, 30 de setembro de 2021.

FLAVIO RIBEIRO SANTIAGO
Advogado da União
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Preceito Fundamental n. 885/DF (Processo Judicial n. 0061817-44.2021.1.00.0000).
2.

Sejam os autos remetidos à Consultoria-Geral da União, conforme sugerido.
À consideração superior.

Brasília, 01 de outubro de 2021.

EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO
Advogada da União
Coordenadora-Geral para Assuntos Contenciosos substituta
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2.
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Após, encaminhem-se os autos, via SAPIENS, à Consultoria-Geral da União, em resposta
ao OFÍCIO n. 00445/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU.
4.
Brasília, 1º de outubro de 2021.

SAULO PINHEIRO DE QUEIROZ
Procurador Federal
Consultor Jurídico Adjunto1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE durante o período
de estado de calamidade pública, reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo
coronavírus – Covid-19.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020;
Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020;
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006;
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013;
Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020; e
Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7º, § 1º, da Lei nº
5.537, de 21 de novembro de 1968, os arts. 4º, § 2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 9.007, de 20 de
março de 2017, e os arts. 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", 5º, caput, e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução
CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, neste ato representado conforme deliberado na Reunião
Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
CD/FNDE, realizada no dia 31 de maio de 2012,
CONSIDERANDO:
A alimentação como um direito social, estabelecido no art. 6º da Constituição Federal
Brasileira, após a Emenda Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010, devendo o poder público

adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e
nutricional da população, conforme disposto na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o
Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN;
A declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS de emergência em saúde pública,
em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus – Covid-19, gerando a resposta pelo
Ministério da Saúde – MS, por meio da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, de medidas de
isolamento social e quarentena, impactando na suspensão temporária do período letivo nas unidades
da federação, objetivando o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;
A publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece o
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus – Covid-19;
A publicação da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de
junho de 2009, para autorizar, 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;
A segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde,
que preconiza a alimentação adequada e saudável baseada no consumo de alimentos in natura ou
minimamente processados, devendo ser limitado o consumo de alimentos processados e evitado o
consumo de alimentos ultraprocessados, resolve, ad referendum:
Art. 1º Durante o período de suspensão de aulas em decorrência das situações de
emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública causadas pelo novo
coronavírus – Covid-19, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios
adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local.
Art. 2º Os estados, municípios, o Distrito Federal e as escolas federais deverão utilizar
os recursos do PNAE exclusivamente para garantir a alimentação dos estudantes da educação básica.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, os gêneros alimentícios já adquiridos ou que vierem
a ser adquiridos em processos licitatórios ou em chamadas públicas da agricultura familiar poderão ser
distribuídos em forma de kits, definidos pela equipe de nutrição local, observando o per capita
adequado à faixa etária, de acordo com o período em que o estudante estaria sendo atendido na
unidade escolar.
§ 2º O kit deverá seguir as determinações da legislação do PNAE no que se refere à
qualidade nutricional e sanitária, respeitando os hábitos alimentares, a cultura local e,
preferencialmente, composto por alimentos in natura e minimamente processados, tanto para os
gêneros perecíveis como para os não perecíveis.
§ 3º A gestão local poderá negociar com os fornecedores vencedores dos processos
licitatórios ou das chamadas públicas da agricultura familiar o adiamento da entrega dos gêneros
alimentícios perecíveis para o reinício das aulas.
Art. 3º A forma de distribuição dos kits deverá garantir que não haja aglomerações nas
unidades escolares, conforme critérios a serem definidos pelas gestões locais.
§ 1º Recomenda-se a entrega dos kits diretamente na casa dos estudantes ou que
somente um membro da família se desloque para buscá-lo na unidade escolar, em horário a ser
definido localmente.

§ 2º Havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou
responsáveis legais retirarem os itens, deverá ser viabilizada a distribuição na residência do estudante
(ou núcleos próximos à residência), sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem
implementadas pelo Poder Executivo.
§ 3º Permite-se a distribuição dos gêneros alimentícios em equipamentos públicos e da
rede socioassistencial, desde que garantida a alimentação para o estudante, observados os cuidados
para evitar o contágio do novo coronavírus – Covid-19.
§ 4º Recomenda-se que sejam incluídos na embalagem dos kits orientações às famílias
dos estudantes para que lavem com água e sabão todos os produtos e embalagens entregues no kit,
de preferência, antes destes adentrarem na moradia.
§ 5º A Entidade Executora – EEx deverá conferir ampla publicidade ao fornecimento da
alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitem tenham conhecimento de tal
benefício, e realizar o controle efetivo da alimentação escolar entregue, no qual deverá constar a data,
o local e estudante contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento.
Art. 4º O fornecimento semanal de porções de frutas in natura e de hortaliças deverá
ser mantido, sempre que possível.
Art. 5º Sempre que possível, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
deverá ser mantida, priorizando-se a compra local.
§ 1º A aquisição dos gêneros alimentícios adquiridos diretamente dos agricultores
familiares e suas organizações, identificadas com as Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP-PRONAF, físicas e jurídicas, poderá ser realizada por
procedimento de maneira remota, não presencial, com ferramentas, modos e meios online.
§ 2º No caso da aquisição por meio eletrônico, a documentação para habilitação das
propostas, bem como o projeto de venda e seus anexos, e também contratos de compra e venda
poderão ser encaminhados às Entidades Executoras de forma digitalizada, sendo esses documentos
válidos para participação na chamada pública, desde que previstos no edital e registrados no processo.
§ 3º A Entidade Executora deverá disponibilizar um endereço eletrônico no edital de
chamada pública para envio da documentação e habilitação dos interessados.
§ 4º Os projetos de compra e venda recebidos pela Entidade Executora serão analisados
por uma comissão de chamada pública, independentemente da presença dos interessados.
§ 5º No caso de ausência dos interessados, a Comissão deverá fornecer a todos os
participantes a ata de análise e resultados das propostas vencedoras.
§ 6º A Entidade Executora poderá criar mecanismos necessários para que os
agricultores familiares e/ou suas organizações participem da análise por meio de videoconferência,
quando houver possibilidade.
§ 7º O local e a periodicidade de entrega dos alimentos deverão ser definidos pela
Entidade Executora e descritos na chamada pública.
§ 8º Os resultados da chamada pública deverão ser publicados em imprensa oficial e
outros meios de comunicação.
Art. 6º Durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, a transferência de
recursos financeiros às Entidades Executoras, no âmbito do PNAE, ocorrerá nos termos do art. 38 da
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

Art. 7º Durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, o saldo existente na
conta do PNAE em 31 de dezembro poderá exceder ao limite de reprogramação previsto na alínea “a”
do inciso XX do art. 38 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 2013.
Art. 8º Durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, as Entidades Executoras
que estão operando por meio da Conta Cartão PNAE poderão efetuar transferência eletrônica para o
pagamento do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo as respectivas cooperativas.
Art. 9º Os recursos repassados pelo FNDE às Entidades Executoras, no âmbito do PNAE,
nos termos tratados nesta Resolução, serão computados junto aos repasses regulares do exercício de
2020, para efeitos de prestação de contas, a ser realizada no ano subsequente, conforme as regras
vigentes do Programa.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO
RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito
do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal de 1988, arts. 6º, 205, 208 e 211 e inciso VI do art. 30.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997.
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003.
Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006.
Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009.
Lei nº 11.524 de 24 de setembro de 2007.
Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
Lei nº 12.982, de 28 de maio de 2014.
Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007.
Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007.
Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010.
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011.
Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012.
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
Portaria Interministerial MEC/MS n° 1.010, de 08 de maio de 2006.
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016.
Portaria Interministerial MEC/MS n° 1.055, de 25 de abril de 2017.
Resolução CD/FNDE nº 31, de 1° de julho de 2011.
Resolução CD/FNDE nº 02, de 18 de janeiro de 2012.
Resolução CD/FNDE nº 43, de 04 de setembro de 2012.
Resolução CD/FNDE nº 24, de 14 de junho de 2013.
Resolução CD/FNDE nº 22, de 13 de outubro de 2014.
Resolução Conselho Federal de Nutricionistas n° 465, 23 de agosto de 2010.
Instrução Normativa Tribunal de Contas da União nº 71, de 28 de novembro de 2012.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 14 do Anexo I do
Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, os arts. 3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução CD/FNDE nº 31,
de 30 de setembro de 2003, dos incisos I e II do art. 16 da Lei nº 11.947/2009, e
CONSIDERANDO as necessidades de constante aperfeiçoamento das ações de gestão do Programa e
de consolidação de normativos dispersos em diferentes atos oficiais, com vistas a atender ao disposto
na Constituição Federal nos artigos 6º, 205, 208 e artigo 211;
CONSIDERANDO que a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicada em
2014 pelo Ministério da Saúde – MS, que preconiza a alimentação adequada e saudável baseada no
consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, devendo ser limitado o consumo de
alimentos processados e evitado o consumo de alimentos ultraprocessados, bem como o Guia
1

Alimentar para crianças menores de dois anos, do MS, que orienta sobre a alimentação nos dois
primeiros anos de vida, visando à promoção da saúde, do crescimento e do desenvolvimento de acordo
com o potencial de cada criança;
CONSIDERANDO o Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS),
instrumento para classificação de alimentos e bebidas, publicado em 2016, que permite identificar
aqueles que contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras totais, gorduras
saturadas e ácidos graxos trans e auxilia a regulamentação de políticas públicas relacionadas com a
prevenção e o controle da obesidade e sobrepeso, inclusive programas de alimentação escolar, visando
criar ambientes favoráveis à alimentação adequada e saudável;
CONSIDERANDO o papel a ser desempenhado por ações educativas que perpassem pelo currículo
escolar abordando o tema alimentação e nutrição no processo de ensino e aprendizagem, na
perspectiva da promoção de práticas saudáveis de vida e da segurança alimentar e nutricional, em
atendimento à inclusão da educação alimentar e nutricional como tema transversal do currículo
escolar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pela Lei nº 13.666/ 2018, e em consonância com o
Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (MDS, 2012),
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as normas para a execução técnica, administrativa e financeira do PNAE aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais.
CAPÍTULO I
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Art. 2º Entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar,
independentemente de sua origem, durante o período letivo.
Art. 3º A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado
e será promovida e incentivada com vista ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Resolução.
Art. 4º O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis
dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram
as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.
Art. 5º 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, inclusive dos que necessitam
de atenção específica;
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;
III – a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação
básica;
IV – a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações
realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação
escolar saudável e adequada;
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, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de
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remanescentes de quilombos;
VI – o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos
alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições
de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem em
vulnerabilidade social.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PROGRAMA
Seção I
Dos Usuários do Programa
Art. 6º São atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes públicas
federal, estadual, distrital e municipal, em conformidade com o Censo Escolar do exercício anterior
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, do
Ministério da Educação – MEC.
§ 1º Para os fins deste artigo, são considerados como integrantes das redes municipal, estadual
e distrital os alunos cadastrados no Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento e matriculados
na:
I – educação básica das entidades filantrópicas ou por elas mantidas, inclusive as de educação
especial e confessionais;
II – educação básica das entidades comunitárias, conveniadas com o poder público.
§ 2º As entidades de que tratam os incisos I e II do § 1º são atendidas pelo PNAE mediante a
declaração, no Censo Escolar, do interesse de oferecer a alimentação escolar gratuita.
§ 3º As entidades referidas nos incisos I e II do § 1º que não tiverem interesse em ser atendidas
pelo Programa devem solicitar ao FNDE, por meio de ofício, a desvinculação do PNAE.
§ 4º São atendidos duplamente, no âmbito do PNAE, os alunos matriculados no ensino regular
público que tiverem matrícula concomitante em instituição de Atendimento Educacional Especializado
– AEE, desde que em turno distinto.
§ 5º O PNAE atende aos alunos inscritos no Programa Novo 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.
Seção II
Dos Participantes do Programa
Art. 7º Participam do PNAE:
I – o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE: autarquia vinculada ao MEC,
responsável pela coordenação do PNAE, pelo estabelecimento das normas gerais de planejamento,
execução, controle, monitoramento e avaliação do Programa, bem como pela transferência dos
recursos financeiros;
II – a Entidade Executora – EEx: Secretarias de Estado da Educação – Seduc, Prefeituras
Municipais e escolas federais, como responsáveis pela execução do PNAE, inclusive pela utilização e
complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de contas do
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Programa, pela oferta de alimentação nas escolas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo
trabalho escolar, e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados;
III – o Conselho de Alimentação Escolar – CAE: órgão colegiado de caráter fiscalizador,
permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
IV – a Unidade Executora – UEx: entidade privada sem fins lucrativos, representativa da
comunidade escolar, responsável pelo recebimento dos recursos financeiros transferidos pela EEx em
favor da escola que representa, bem como pela prestação de contas do Programa ao órgão que a
delegou, nos casos de gestão descentralizada ou escolarizada.
a) considera-se, também, como UEx, aquela constituída para execução do Programa Dinheiro
Direto na Escola – PDDE, de que trata a Lei n° 11.947/2009.
Seção III
Das Formas de Gestão
Art. 8 º A EEx tem autonomia para definir a sua forma de gestão do PNAE, no âmbito de sua
respectiva jurisdição administrativa, a saber:
I – gestão centralizada: a EEx adquire os gêneros alimentícios, que são fornecidos às unidades
escolares para o preparo e distribuição da alimentação escolar. A entrega dos gêneros alimentícios
pelos fornecedores pode ser realizada diretamente às unidades escolares e podem haver depósitos
centrais de intermediação do abastecimento;
Parágrafo único. No caso de a operacionalização dos recursos financeiros do Programa ser
realizada por meio da Conta Cartão PNAE, a EEx poderá realizar o processo licitatório e a chamada
pública, sendo, então, de reponsabilidade da escola a celebração dos contratos de aquisição dos
gêneros alimentícios e o pagamento por meio do cartão magnético disponibilizado pela EEx à escola.
II – gestão descentralizada ou escolarizada: a EEx repassa recursos financeiros para UEx das
unidades escolares, que adquirem diretamente os gêneros alimentícios para o preparo e distribuição
da alimentação escolar;
III – gestão semidescentralizada ou parcialmente escolarizada: a EEx combina as formas de
gestão centralizada e descentralizada/escolarizada.
Art. 9º Na gestão descentralizada/escolarizada, a EEx deve assegurar a estrutura necessária
para:
I – a realização do devido processo licitatório e/ou aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural, conforme disposto na Seção II do Capítulo
VII e no Capítulo V, respectivamente;
II – a ordenação de despesas, gestão e execução dos contratos administrativos;
III – o controle de estoque e armazenamento dos gêneros alimentícios;
IV – a prestação de contas e demais atos relacionados à correta utilização dos recursos
financeiros.
Art. 10 Os recursos financeiros destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados em
entidades filantrópicas, escolas comunitárias e escolas confessionais, na forma prevista no § 1º do art.
6º desta Resolução, são transferidos para o respectivo Município, Estado e Distrito Federal, que deve
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atendê-las mediante o fornecimento de gêneros alimentícios e/ou repasse dos correspondentes
recursos financeiros.
§ 1º 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 424/2016.
§ 2º O repasse financeiro de que trata o parágrafo anterior deve ser realizado no prazo máximo
de cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.
§ 3º As escolas de que trata o caput serão vinculadas automaticamente pelo FNDE às redes
municipal e distrital de ensino.
§ 4º Nos casos em que o atendimento de que trata o caput for realizado pela Seduc, esta
deverá informar ao FNDE, com a devida anuência da escola, até o dia 31 de março do ano em que se
der o atendimento, conforme Anexos I (declaração da SEDUC) e II desta Resolução (Termo de Anuência
da Escola).
Art. 11 A operacionalização do Programa na forma prevista nos arts. 9º e 10 não afasta a
responsabilidade da EEx de acompanhar a execução da alimentação escolar nos termos desta
Resolução e demais legislações pertinentes, e de responder pela regular aplicação dos recursos
financeiros e da prestação de contas ao FNDE.
Art. 12 Entende-se como delegação de rede a transferência da responsabilidade da Seduc à
Prefeitura Municipal pelo atendimento aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de
ensino localizados nas suas respectivas áreas de jurisdição no âmbito do PNAE. No caso dessa
delegação, a Seduc autoriza expressamente o repasse direto à Prefeitura Municipal, por parte do FNDE,
da correspondente parcela de recursos financeiros para a oferta de alimentação nas escolas.
§ 1º A autorização de que trata o caput deve ser encaminhada pela Seduc ao FNDE, com a
devida anuência da Prefeitura Municipal (Anexo III), no mês de janeiro do mesmo ano em que se der
o atendimento.
§ 2º Em casos excepcionais, é facultado ao FNDE revisar as delegações de rede fora do prazo
acima estipulado.
§ 3º A Seduc 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;
IV – por assegurar que a oferta da alimentação nas escolas se dê em conformidade com as
necessidades nutricionais dos alunos, inclusive complementando a aquisição de gêneros alimentícios
com recursos financeiros próprios.
§ 4º No caso previsto no caput, 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.
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§ 5º No caso de delegação de rede, a Seduc e a Prefeitura Municipal podem atuar em regime
de colaboração para atender aos parâmetros numéricos e às demais ações previstas em Resolução do
Conselho Federal de Nutricionistas – CFN.
Art. 13 Com os recursos financeiros transferidos pelo FNDE, a EEx pode firmar contratos com
pessoas jurídicas que fornecem ou prestam serviços de alimentação coletiva, exclusivamente para o
fornecimento de refeições, respeitado o disposto no art. 47 e caput e §§1º e 2º do art. 51,
permanecendo sob a responsabilidade direta da EEx todos os demais dispositivos desta Resolução.
§ 1º A EEx deve assegurar que as empresas contratadas atendam aos requisitos definidos nos
arts. 17 a 19 e 23 e em outras orientações correlatas do FNDE, bem como as demais legislações
aplicáveis.
§ 2º No caso previsto no caput, deve ser garantido à EEx, ao CAE, ao FNDE e aos órgãos de
controle, em edital e em contrato, o acesso às instalações e à documentação necessários à verificação
do cumprimento do contrato e das normativas relativas ao Programa.
CAPÍTULO III
DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Art. 14 É de responsabilidade da Seduc, da Prefeitura Municipal e da escola federal, no âmbito
de sua respectiva jurisdição administrativa, mediante atuação coordenada dos profissionais de
educação e do responsável técnico e demais nutricionistas, a inclusão da educação alimentar e
nutricional – EAN no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa de maneira transversal o
currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas e
habilidades que promovam modos de vida saudáveis, na perspectiva da segurança alimentar e
nutricional.
§ 1º Para fins do PNAE, considera-se EAN o conjunto de ações formativas, de prática contínua
e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que 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.
§ 2º Em termos de transversalidade curricular e de transdisciplinaridade, as ações de EAN
podem se valer dos diferentes saberes e temas relacionados à alimentação, nos campos da cultura, da
história, da geografia, dentre outros, para que os alimentos e a alimentação sejam conteúdo de
aprendizado específico e também recurso para aprendizagem de diferentes temas. Assim, as ações de
EAN devem utilizar o alimento, a alimentação escolar e/ou a horta escolar como ferramenta
pedagógica, quando couber.
§ 3º Deve-se observar os seguintes princípios no processo de ensino e aprendizagem das ações
de EAN:
I – sustentabilidade social, ambiental e econômica;
II – abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade;
III – valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas,
considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas;
IV – a comida e o alimento como referências; valorização da culinária enquanto prática
emancipatória;
V – a promoção do autocuidado e da autonomia;
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VI – a educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa
e informada dos sujeitos;
VII – a diversidade nos cenários de prática;
VIII – intersetorialidade;
IX – planejamento, avaliação e monitoramento das ações.
§ 4º As ações de educação alimentar e nutricional devem ser planejadas, executadas e
documentadas.
CAPÍTULO IV
DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Seção I
Da Coordenação Técnica Das Ações De Alimentação E Nutrição
Art. 15 A coordenação técnica das ações de alimentação e nutrição, no âmbito da Seduc, da
Prefeitura Municipal e da escola federal, deve ser realizada por nutricionista Responsável Técnico – RT
do PNAE vinculado à EEx, respeitando as diretrizes previstas na Lei n° 11.947/2009 e em legislações
específicas, dentro de suas atribuições previstas na normativa do CFN.
§ 1º Os nutricionistas que compõem o quadro técnico do Programa, inclusive os RTs, no âmbito
da Seduc, da Prefeitura Municipal e da escola federal, devem estar obrigatoriamente lotados no setor
de alimentação escolar, regularizados junto ao respectivo Conselho Regional de Nutricionistas e
cadastrados nos sistemas do FNDE.
§ 2º A EEx deve oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para os profissionais
e cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas por escolares, conforme
previsto em Resolução do CFN.
Art. 16 Aplicam-se aos programas de educação em tempo integral e para as escolas de tempo
integral todos os dispositivos deste capítulo.
Seção II
Dos Cardápios Da Alimentação Escolar
Art. 17 Os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados pelo RT do PNAE, tendo
como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a respeitar as
necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na
sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na promoção da alimentação
adequada e saudável.
§ 1º Os cardápios devem ser adaptados para atender aos estudantes diagnosticados com
necessidades alimentares especiais tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias
e intolerâncias alimentares, dentre outras.
§ 2º Estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação devem receber a alimentação escolar no período de escolarização e, no
mínimo, uma refeição no contraturno, quando em AEE, de modo a atender às necessidades
nutricionais, conforme suas especificidades.
§ 3º Os cardápios devem atender às especificidades culturais das comunidades indígenas e/ou
quilombolas.
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§ 4º Cabe ao nutricionista RT a definição do horário e do alimento adequado a cada tipo de
refeição, respeitados o hábito e a cultura alimentar.
§ 5º A porção ofertada deve ser diferenciada por faixa etária dos estudantes, conforme suas
necessidades nutricionais diárias.
§ 6º Os cardápios de cada etapa e modalidade de ensino devem conter informações sobre o
horário e tipo de refeição, o nome da preparação, os ingredientes que a compõem, bem como
informações nutricionais de energia e macronutrientes, além da identificação e assinatura do
nutricionista.
§ 7º Para os cardápios planejados para as creches, adicionalmente, devem ser apresentados a
consistência das preparações e os micronutrientes prioritários dispostos no Anexo IV.
§ 8º Os cardápios com as informações nutricionais de que tratam os parágrafos anteriores
devem estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação, nas unidades escolares e nos
sítios eletrônicos oficiais da EEx.
§ 9º Os cardápios devem ser apresentados periodicamente ao CAE para subsidiar o
monitoramento da execução do Programa.
§ 10 Devem ser elaboradas Fichas Técnicas para todas as preparações do cardápio, contendo
receituário, padrão de apresentação, componentes, valor nutritivo, quantidade per capita, custo e
outras informações.
Art. 18 Os cardápios devem ser planejados para atender, em média, as necessidades
nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo IV desta Resolução, sendo de:
I – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais de energia,
macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas em, no mínimo, duas refeições, para as
creches em período parcial;
II – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais de energia,
macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas em, no mínimo, três refeições, para as
creches em período integral, inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas
remanescentes de quilombos;
III – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias de energia e
macronutrientes, por refeição ofertada, para os estudantes matriculados nas escolas localizadas em
comunidades indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos, exceto creches;
IV – no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias de energia e
macronutrientes, quando ofertada uma refeição, para os demais estudantes matriculados na educação
básica, em período parcial;
V – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias de energia e
macronutrientes, quando ofertadas duas ou mais refeições, para os estudantes matriculados na
educação básica, exceto creches em período parcial;
VI – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no
mínimo, três refeições, para os estudantes participantes de programas de educação em tempo integral
e para os matriculados em escolas de tempo integral.
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§ 1º Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período parcial, os cardápios
devem ofertar, obrigatoriamente, no mínimo 280g/estudantes/semana de frutas in natura, legumes e
verduras, assim distribuídos:
I – frutas in natura, no mínimo, dois dias por semana;
II – hortaliças, no mínimo, três dias por semana.
§ 2º Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral, os cardápios
devem ofertar, obrigatoriamente, no mínimo 520g/estudantes/semana de frutas in natura, legumes e
verduras, assim distribuídos:
I – frutas in natura, no mínimo, quatro dias por semana;
II – hortaliças, no mínimo, cinco dias por semana.
§ 3º As bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura.
§ 4º É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de ferro heme no mínimo 4 (quatro) dias por
semana nos cardápios escolares. No caso de alimentos fonte de ferro não heme, estes devem ser
acompanhados de facilitadores da sua absorção, como alimentos fonte de vitamina C.
§ 5º É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de vitamina A pelo menos 3 dias por semana
nos cardápios escolares.
§ 6º Os cardápios devem, obrigatoriamente, limitar a oferta de:
I – produtos cárneos a, no máximo, duas vezes por mês;
II – legumes e verduras em conserva a, no máximo, uma vez por mês;
III – bebidas lácteas com aditivos ou adoçados a, no máximo, uma vez por mês em unidades
escolares que ofertam alimentação escolar em período parcial e, no máximo, duas vezes por mês em
unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral;
IV – biscoito, bolacha, pão ou bolo a, no máximo, duas vezes por semana quando ofertada uma
refeição, em período parcial; a, no máximo, três vezes por semana quando ofertada duas refeições ou
mais, em período parcial; e a, no máximo, sete vezes por semana quando ofertada três refeições ou
mais, em período integral;
V – doce a, no máximo, uma vez por mês;
VI – preparações regionais doces a, no máximo, duas vezes por mês em unidades escolares
que ofertam alimentação escolar em período parcial; e a, no máximo, uma vez por semana em
unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral;
VII – margarina ou creme vegetal a, no máximo, duas vezes por mês em unidades escolares
que ofertam alimentação escolar em período parcial; e a, no máximo, uma vez por semana em
unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral.
§ 7º É proibida a oferta de gorduras trans industrializadas em todos os cardápios.
§ 8º É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e adoçante
nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três anos de idade, conforme orientações do
FNDE.
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Art. 19 Para as refeições da alimentação dos estudantes com mais de três anos de idade,
recomenda-se no máximo:
I – 7% (sete por cento) da energia total proveniente de açúcar simples adicionado;
II – 15 a 30% (quinze a trinta por cento) da energia total proveniente de gorduras totais;
III – 7% (sete por cento) da energia total proveniente de gordura saturada;
IV – 600 mg (seiscentos miligramas) de sódio ou 1,5 gramas de sal per capita, em período
parcial, quando ofertada uma refeição;
V – 800 mg (oitocentos miligramas) de sódio ou 2,0 gramas de sal per capita, em período
parcial, quando ofertadas duas refeições;
VI – 1.400 mg (mil e quatrocentos miligramas) de sódio ou 3,5 gramas de sal per capita, em
período integral, quando ofertadas três ou mais refeições.
§ 1º Recomenda-se que os cardápios do PNAE ofereçam diferentes alimentos por semana, de
acordo com o número de refeições ofertadas:
I – Mínimo de 10 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, para
cardápios que forneçam 1 refeição/dia ou atendem a 20% das necessidades nutricionais diárias;
II – Mínimo de 14 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, para
cardápios que forneçam 2 refeições/dia ou atendem a 30% das necessidades nutricionais diárias;
III – Mínimo de 23 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, para
cardápios que forneçam 3 ou mais refeições/dia ou atendem a 70% das necessidades nutricionais
diárias.
Art. 20 A EEx deve aplicar teste de aceitabilidade aos estudantes sempre que introduzir no
cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou
para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente.
Parágrafo único. A EEx é responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o qual deve ser
planejado e coordenado pelo RT do PNAE, conforme metodologia definida pelo FNDE.
Seção III
Da Aquisição de Alimentos
Art. 21 Da aplicação dos recursos no âmbito do PNAE:
I – no mínimo, 75% devem ser destinados à aquisição de alimentos in natura ou minimamente
processados;
II – no máximo, 20% podem ser destinados à aquisição de alimentos processados e de
ultraprocessados;
III – no máximo, 5% podem ser destinados à aquisição de ingredientes culinários processados.
Parágrafo único. Em caráter complementar, recomenda-se que seja de no mínimo 50
(cinquenta) o número de diferentes tipos de alimentos in natura ou minimamente processados
adquiridos anualmente pelos municípios.
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Art. 22 É proibida a utilização de recursos no âmbito do PNAE para aquisição dos seguintes
alimentos e bebidas ultraprocessados: refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à
base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares, cereais
com aditivo ou adoçado, bala e similares, confeito, bombom, chocolate em barra e granulado, biscoito
ou bolacha recheada, bolo com cobertura ou recheio, barra de cereal com aditivo ou adoçadas, gelados
comestíveis, gelatina, temperos com glutamato monossódico ou sais sódicos, maionese e alimentos
em pó ou para reconstituição.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
Art. 23 A aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao cardápio
planejado pelo nutricionista, observando as diretrizes desta Resolução, e deverá ser realizada, sempre
que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os alimentos
orgânicos e/ou agroecológicos.
Art. 24 A aquisição dos gêneros alimentícios com recursos do PNAE deverá ocorrer por:
I – Dispensa de licitação, por meio de Chamada Pública, quando das compras da agricultura
familiar nos termos do Art. 14 da Lei 11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 desta Resolução, sem prejuízo
das demais possibilidades de dispensa de licitação previstas na Lei 8.666/1993;
II – Licitação, obrigatoriamente na modalidade de pregão, na forma eletrônica, nos termos da
Lei 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/1993.
Art. 25 Os contratos referentes aos processos de aquisição de gêneros alimentícios no âmbito
do PNAE são regidos pela Lei nº 8.666/1993 e demais dispositivos legais aplicáveis.
Art. 26 A EEx deverá dar publicidade das informações referentes ao processo de aquisição de
gêneros alimentícios em órgão de divulgação oficial, em sítio eletrônico oficial do respectivo ente
federativo ou em quadro de avisos de amplo acesso público.
Seção I
Da Licitação para Aquisição de Gêneros Alimentícios do PNAE
Art. 27 A aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE, ressalvadas as hipóteses de
dispensa de licitação previstas no art. 24, inciso I, desta resolução, deverá ser realizada por meio de
licitação pública, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei 10.520, de 17 de
julho de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
Parágrafo único: A EEx que se utilizar de modalidade de licitação diversa do pregão eletrônico
deverá apresentar a(s) devida(s) justificativa(s) em sistema disponibilizado pelo FNDE.
Art. 28 Nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios do PNAE, as EEx devem realizar
pesquisa de preços prévia mediante a utilização dos seguintes parâmetros:
I – painel de Preços do Comprasnet,
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

disponível

no

endereço

eletrônico

II – pesquisa publicada em mídia especializada e em sítios eletrônicos especializados ou de
acesso público, desde que contenha a data e a hora de acesso, especialmente:
a) preços da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, disponíveis em
https://www.conab.gov.br/info-agro/precos?view=default;
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b) preços das Centrais Estaduais de Abastecimento – Ceasas, disponíveis em
http://www.ceasa.gov.br;
c) outros bancos informativos oficiais de preços regionais;
III – painel de preços praticados no âmbito do PNAE, disponível em http://www.fnde.gov.br;
IV – pesquisa com os fornecedores que atuem no ramo do objeto licitado, preferencialmente
sediados no município, mediante solicitação e identificação formal, desde que as datas das pesquisas
não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias.
§ 1º Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a
contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o
cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros
adotados neste artigo.
§ 2º A utilização do parâmetro previsto no inciso IV exige a combinação de, pelo menos, mais
um dos referenciais dos incisos I, II ou III, demonstrada, no processo administrativo, a metodologia
utilizada para obtenção do preço de referência.
§ 3º A aplicação deste artigo não impede a utilização de outros critérios ou metodologias para
obtenção do preço de referência, desde que devidamente justificada pela autoridade competente e
demonstrada a vantajosidade para a Administração.
§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver
grande variação entre os valores apresentados, excluindo-se os preços manifestamente inexequíveis
ou os excessivamente elevados, seguindo critérios fundamentados e registrados no processo
administrativo.
§ 5º O servidor responsável pela elaboração da pesquisa de preços deverá ser identificado por
nome e CPF em sistema de prestação de contas gerido pelo FNDE.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica às pesquisas de preços para aquisição de alimentos
por Chamada Pública.
Seção II
Da Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou
de Suas Organizações
Art. 29 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, no mínimo
30% (trinta por cento) deve ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas, conforme o art. 14, da Lei nº 11.947/2009.
§ 1º O percentual não executado de acordo com o previsto no caput será avaliado quando da
prestação de contas e o valor correspondente deverá ser devolvido, conforme procedimento previsto
no art. 55.
§ 2º O cumprimento do percentual previsto no caput deste artigo pode ser dispensado pelo
FNDE quando presente uma das seguintes circunstâncias, desde que comprovada pela EEx na
prestação de contas:
I – a impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;
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II – a inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios, desde que
respeitada a sazonalidade dos produtos;
III – as condições higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, que estejam em desacordo com o
disposto no art. 40 desta Resolução.
§ 3º O disposto neste artigo deve ser observado nas aquisições efetuadas pelas UEx das escolas
de educação básica públicas de que trata o art. 6º da Lei nº 11.947/2009.
Art. 30 A aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Família e do Empreendedor Familiar
Rural ou suas organizações poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, nos termos
do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado
local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos
atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a
matéria.
§ 1º Quando a EEx optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14, § 1º
da Lei nº 11.947/2009, a aquisição será feita mediante prévia chamada pública.
§ 2º Considera-se chamada pública o procedimento administrativo voltado à seleção de
proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações.
Art. 31 O preço de aquisição dos gêneros alimentícios deve ser determinado pela EEx, com
base na realização de pesquisa de preços de mercado (modelo no Anexo V).
§ 1º O preço de aquisição deve ser o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados
em âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar, quando houver, acrescido dos
insumos exigidos no edital de chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos
e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto.
§ 2º Na impossibilidade de a pesquisa ser realizada em âmbito local, esta deve ser realizada ou
complementada em âmbito das regiões geográficas imediatas, intermediárias, estadual ou nacional,
nessa ordem, conforme estabelece o IBGE 2017 (Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas
Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias)
§ 3º Previamente à abertura das chamadas públicas, poderão ser realizadas audiências
públicas abertas à participação de todos os interessados com vistas a coletar subsídios e sanear
eventuais dúvidas do processo de aquisição dos gêneros da agricultura familiar
§ 4º Os preços de aquisição definidos pela EEx devem constar na chamada pública, e devem
ser os preços pagos ao agricultor familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela
venda do gênero alimentício.
§ 5º Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos agroecológicos ou
orgânicos, a EEx pode acrescer aos preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação
aos preços estabelecidos para produtos convencionais, analogamente ao estabelecido no art. 17 da
Lei nº 12.512/2011.
§ 6º O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) deve(m) ser selecionado(s) conforme os
critérios estabelecidos pelo art. 35.
§ 7º A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e
registrada em ata, ao término do prazo de apresentação dos projetos.
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Art. 32 As EEx deverão publicar os editais de chamada pública (modelo no anexo VI) para
aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar em sítio eletrônico oficial e na forma de
mural em local público de ampla circulação e divulgar para organizações locais da agricultura familiar
e para entidades de assistência técnica e extensão rural do município ou do estado. Se necessário,
publique-se em jornal de circulação regional, estadual ou nacional e em rádios locais
Parágrafo único. Os editais das chamadas públicas devem permanecer abertos para
recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 dias corridos.
Art. 33 Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante devem ser os definidos na
chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os
produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente e que
a substituição seja atestada pelo Responsável Técnico, que poderá contar com o respaldo do CAE.
Art. 34 Os proponentes podem apresentar projetos de venda como:
I – grupo formal: organização produtiva detentora de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP
Jurídica;
II – grupo informal: agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupos;
III – fornecedor individual: detentor de DAP Física.
Art. 35 Para seleção, os projetos de venda (modelos no Anexo VII) habilitados devem ser
divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos das Regiões Geográficas
Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do estado, e
grupo de projetos do país.
§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na DAP.
§ 2º Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver a maior
quantidade, em números absolutos, de DAPs Físicas registradas no extrato da DAP Jurídica.
§ 3º Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:
I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre
o de Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;
III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade
sobre o do estado e do país;
IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
§ 4º Em cada grupo de projetos, deve-se observar a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos
Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em
que a composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos
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cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s)
DAP(s);
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária,
comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 4º inciso I deste artigo, têm
prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária,
quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos
Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma
agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;
III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e
estes, sobre Cooperativas Centrais da Agricultura Familiar (detentoras de DAP Jurídica conforme
Portarias do MAPA que regulamentam a DAP);
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 4º inciso III deste
artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares
e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP
Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as
organizações finalistas.
IV – Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de
projetos de fornecedores locais, estas devem ser complementadas com os projetos dos demais grupos,
de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º;
Art. 36 Para a habilitação dos projetos de venda, deve-se exigir:
§ 1º Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo:
I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
II – o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
IV – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas
específicas;
V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda.
§ 2º Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados
em grupo:
I – a prova de inscrição no CPF;
II – o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
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III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
IV – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas
específicas;
V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
§ 3º Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:
I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;
V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, assinado pelo seu representante legal;
VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
VIII – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas
específicas.
§ 4º Na ausência ou desconformidade de qualquer documento necessário à habilitação, ou de
amostras a serem apresentadas conforme descrito no artigo 41, fica facultado à EEx a abertura de
prazo para a regularização das desconformidades
Art. 37 A EEx onde o valor total de repasse do FNDE para execução do PNAE seja superior a R$
700.000,00 (setecentos mil reais) por ano pode optar por aceitar propostas apenas de organizações
com DAP Jurídica, desde que previsto na chamada pública.
Art. 38 Os projetos de venda selecionados devem resultar na celebração de contratos com a
EEx (modelo no Anexo VIII), os quais deverão estabelecer os direitos, obrigações e responsabilidades
das partes, em conformidade com os termos da chamada pública.
Art. 39 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural
para a alimentação escolar deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP
Familiar/ano/entidade executora, e deve obedecer às seguintes regras:
I – para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados devem respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), por DAP
Familiar/ano/EEx;
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II – para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado deve ser
o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica
multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
VMC = NAF x R$ 20.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: nº de agricultores
familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica).
§ 1º Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx a
responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de
comercialização com os grupos formais.
§ 2º Cabe às EEx a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda
nos casos de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. A estas, também
compete o controle do limite total de venda das cooperativas e associações, nos casos de
comercialização com grupos formais.
Seção IV
Do Controle de Qualidade Higiênico-Sanitário
Art. 40 Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE devem atender
ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, do MS, e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
§ 1º Os gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem determinar, inclusive
perante o FNDE, que a Secretaria de Educação estabeleça parceria com as Secretarias de Saúde e de
Agricultura, ou órgãos similares, para garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos a serem
fornecidos à alimentação escolar.
§ 2º Em atendimento ao disposto no parágrafo anterior, deve ser firmado Termo de
Compromisso, renovado a cada início de mandato dos gestores municipais, estaduais e do Distrito
Federal, em sistema do FNDE, e as ações nele previstas deverão ser normatizadas e implementadas
imediatamente em âmbito local.
§ 3º Os relatórios de inspeção sanitária realizadas no âmbito do PNAE devem ser arquivados e
permanecer à disposição do CAE e do FNDE por um prazo de cinco anos.
Art. 41 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.
Art. 42 Cabe às EEx ou às UEx adotar medidas de controle higiênico-sanitário que garantam
condições físicas e processos adequados às boas práticas de manipulação e processamento de
alimentos na aquisição, no transporte, na estocagem, no preparo/manuseio e na distribuição de
alimentos aos alunos atendidos pelo Programa.
§ 1º Devem ser implantados Manual de Boas Práticas – MBP e Procedimentos Operacionais
Padronizados – POPs específicos para cada unidade escolar, em conformidade com as normativas da
ANVISA e órgãos locais de vigilância sanitária.
§ 2º Deve haver capacitação periódica dos manipuladores de alimentos com vistas à
implementação das boas práticas e dos POPs.
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§ 3º Registros de capacitação e de monitoramento do MBP e dos POPs e relatórios de inspeção
sanitária de serviços de alimentação escolares devem ser arquivados permanecer à disposição do CAE
e do FNDE por um prazo de cinco anos.
CAPÍTULO VI
DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Art. 43 A Seduc e a Prefeitura municipal devem instituir, no âmbito de sua respectiva jurisdição
administrativa, o CAE, órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de
assessoramento, composto da seguinte forma:
I – um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;
II – dois representantes dentre as entidades de trabalhadores da educação e de discentes,
indicados pelos respectivos órgãos de representação, escolhidos por meio de assembleia específica
para tal fim, registrada em ata;
III – dois representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino a qual pertença a
EEx, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares,
escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata;
IV – dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia
específica para tal fim, registrada em ata.
§ 1º Preferencialmente, um dos representantes a que se refere o inciso II deste artigo deve
pertencer à categoria de docentes.
§ 2º A composição do CAE, a critério da EEx, pode ser ampliada em duas ou três vezes o número
de membros, obedecida a proporcionalidade definida nos incisos I a IV deste artigo.
§ 3º Cada membro titular do CAE deve ter um suplente do mesmo segmento representado,
com exceção dos membros titulares do inciso II deste artigo, os quais podem ter como suplentes
qualquer uma das entidades referidas no inciso.
§ 4º Os membros têm mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos de acordo com a
indicação dos seus respectivos segmentos.
§ 5º Em caso de não existência de órgãos de classe, conforme estabelecido no inciso II deste
artigo, os docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação devem realizar reunião,
convocada especificamente para esse fim e devidamente registrada em ata.
§ 6º Ficam vedadas as indicações do Ordenador de Despesas, do Coordenador da Alimentação
Escolar e do Nutricionista RT das EEx para compor o CAE.
§ 7º Recomenda-se que o CAE dos Estados e dos Municípios que possuam alunos matriculados
em escolas localizadas em áreas indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos tenha, em sua
composição, pelo menos um membro representante desses povos ou comunidades tradicionais,
dentre os segmentos estabelecidos nos incisos I a IV deste artigo.
§ 8º A nomeação dos membros do CAE deve ser feita por Portaria ou Decreto Executivo, de
acordo com a Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios,
observadas as disposições previstas neste artigo, obrigando-se a EEx a acatar todas as indicações dos
segmentos representados.
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§ 9º Os dados referentes ao CAE devem ser informados pela EEx por meio do cadastro em
Sistema do FNDE e, no prazo máximo de vinte dias úteis, a contar da data do ato de nomeação, devem
ser encaminhados ao FNDE as cópias legíveis dos seguintes documentos:
I – o ofício de indicação do representante do Poder Executivo;
II – as atas, devidamente assinadas pelos presentes em cada Assembleia, relativas aos incisos
II, III e IV deste artigo;
III – a Portaria ou o Decreto de nomeação dos membros do CAE;
IV – a ata de eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho.
§ 10. A presidência e a vice-presidência do CAE somente podem ser exercidas pelos
representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.
§ 11. O CAE deve ter um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos dentre os membros titulares,
por no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em sessão plenária especialmente voltada para este
fim, com o mandato coincidente com o do Conselho, podendo ser reeleitos uma única vez consecutiva;
§ 12. O Presidente e/ou o Vice-Presidente pode(m) ser destituído(s), em conformidade com o
disposto no Regimento Interno do CAE, sendo imediatamente eleito(s) outro(s) membro(s) para
completar o período restante do respectivo mandato do Conselho.
§ 13. Após a nomeação dos membros do CAE, as substituições de Conselheiros indicados com
base nos incisos II, III e IV deste artigo devem dar-se somente nos seguintes casos:
I – mediante renúncia expressa do conselheiro;
II – por deliberação do segmento representado;
III – por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CAE, em razão do descumprimento
das disposições previstas no Regimento Interno de cada Conselho, desde que aprovada em reunião
convocada para discutir esta pauta específica.
§ 14. Nas situações previstas no parágrafo anterior, o segmento representado deve indicar
novo membro para preenchimento do cargo, a ser escolhido por meio de assembleia específica para
tal fim, registrada em ata, e mantida a exigência de nomeação por portaria ou decreto do chefe do
Executivo estadual ou municipal.
§ 15. No caso de substituição de Conselheiro do CAE, na forma do § 13, devem ser
encaminhados para o FNDE, no prazo de 20 dias úteis, as cópias legíveis dos seguintes documentos:
I – a cópia do correspondente termo de renúncia, ou da ata da sessão plenária do CAE, ou da
reunião do segmento em que se deliberou pela substituição do membro;
II – a ata da assembleia, devidamente assinada pelos presentes, com a indicação do novo
membro;
III – formulário de Cadastro do novo membro;
IV – a Portaria ou Decreto de nomeação do novo membro.
§ 16. O membro representante do Poder Executivo pode ser destituído nas seguintes
situações:
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I – por decisão do Poder Executivo;
II – por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CAE, em razão do descumprimento
das disposições previstas no Regimento Interno de cada Conselho, desde que aprovada em reunião
convocada para discutir esta pauta específica.
§ 17. No caso de substituição do representante do Poder Executivo, conforme previsto no
parágrafo anterior, deve ser encaminhado ao FNDE o ofício de indicação do Poder Executivo e a
Portaria ou Decreto de nomeação do novo membro.
§ 18. No caso de substituição de conselheiro do CAE, o período do seu mandato deve ser
equivalente ao tempo restante daquele que foi substituído.
Art. 44 São atribuições do CAE, além das competências previstas no art. 19 da Lei 11.947/ 2009:
I – monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e a execução do PNAE, com base no
cumprimento do disposto nos arts. 3º a 5º desta Resolução;
II – analisar a prestação de contas da EEx, conforme os arts. 58 a 60, e emitir Parecer
Conclusivo acerca da execução do Programa no Sistema de Gestão de Conselhos - Sigecon Online;
III – 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 funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de
seus membros;
IV – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do
PNAE, sempre que solicitado;
V – realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas e elaboração do Parecer
Conclusivo do CAE, com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros;
VI – elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução;
VII – 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, bem como nas escolas conveniadas e demais
estruturas pertencentes ao Programa, contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de
suas atribuições, e encaminhá-lo à EEx antes do início do ano letivo.
§ 1º O Presidente é o responsável pelo envio do Parecer Conclusivo do CAE no Sigecon Online.
No seu impedimento legal, o Vice-Presidente o fará.
§ 2º O CAE pode desenvolver regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar
e Nutricional e deverá observar as diretrizes por estes estabelecidas.
§ 3º Recomenda-se que o CAE estabeleça parcerias para cooperação com outros Conselhos de
Alimentação Escolar e com os Conselhos Escolares, com vistas ao desenvolvimento de suas atribuições.
Art. 45 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem:
I – garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a
infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais como:
a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho;
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b) disponibilidade de equipamento de informática;
c) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua
competência, como para as visitas às escolas e para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE;
d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação do CAE,
necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições, a fim de desenvolver as
atividades de forma efetiva.
II – fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e informações referentes à
execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação e/ou chamada pública, extratos
bancários, cardápios, notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das
atividades de sua competência;
III – realizar, em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros sobre a execução do PNAE
e temas que possuam interfaces com este Programa;
IV – divulgar as atividades do CAE por meio de comunicação oficial da EEx
V – comunicar às escolas sobre o CAE, no início de cada ano letivo e a cada troca de mandato,
informando as atribuições do Conselho e a sua composição, com a indicação dos representantes.
§ 1º O exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado serviço público relevante e
não será remunerado.
§ 2° Quando do exercício das atividades do CAE, previstos no art. 19 da Lei nº 11.947/2009 e
art. 44 desta Resolução, recomenda-se a liberação dos servidores públicos para exercer as suas
atividades no Conselho, de acordo com o Plano de Ação elaborado pelo CAE.
Art. 46 O Regimento Interno a ser instituído pelo CAE deve observar o disposto nos arts. 43 a
45 desta Resolução.
Parágrafo único. A aprovação ou as modificações no Regimento Interno do CAE somente
poderão ocorrer pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros.
CAPÍTULO VII
DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA
Seção I
Da Transferência, Operacionalização e Movimentação
Art. 47 O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem necessidade de
convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, nos termos do disposto na Lei n°
11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, processando-se da seguinte forma:
I – o montante de recursos financeiros destinados a cada EEx, para atender aos alunos
definidos no art. 6° desta Resolução, será o resultado da soma dos valores a serem repassados para
cada aluno atendido e será calculado utilizando-se a seguinte fórmula:
VT = A x D x C (sendo: VT = valor a ser transferido; A = número de alunos; D = número de dias
de atendimento; C = valor per capita para a aquisição de gêneros para o alunado).
II – o valor per capita para oferta da alimentação escolar a ser repassado será de:
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a) R$ 0,32 (trinta e dois centavos de Real) para os estudantes matriculados na Educação de
Jovens e Adultos – EJA;
b) R$ 0,36 (trinta e seis centavos de Real) para os estudantes matriculados no ensino
fundamental e no ensino médio;
c) R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de Real) para estudantes matriculados na pré-escola,
exceto para aqueles matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de
quilombos;
d) R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos de Real) para os estudantes matriculados em escolas
de educação básica localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos;
e) R$ 1,07 (um Real e sete centavos de Real) para os estudantes matriculados em escolas de
tempo integral com permanência mínima de 7h (sete horas) na escola ou em atividades escolares, de
acordo com o Censo Escolar do INEP;
f) R$ 1,07 (um Real e sete centavos de Real) para os estudantes matriculados em creches,
inclusive as localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos;
III – para os estudantes do Programa Novo Mais Educação haverá complementação financeira
de forma a totalizar o valor per capita de R$ 1,07 (um Real e sete centavos de Real);
IV – para os estudantes contemplados no Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral, haverá complementação financeira de forma a totalizar o valor per capita de R$
2,00 (dois Reais);
V – para os estudantes que frequentam, no contraturno, o AEE, o valor per capita será de R$
0,53 (cinquenta e três centavos de Real);
VI – o número de dias de atendimento a ser considerado no cálculo dos valores devidos à EEx
é de duzentos dias letivos/ano;
a) no caso da modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos Semipresencial, são
repassados 20% dos recursos destinados ao EJA Presencial;
b) no caso do Programa Novo Mais Educação, será considerado o número de dias definido em
legislação especifica do Programa para a execução das atividades complementares.
VII – No caso do Programa Novo Mais Educação, a liberação periódica de recursos financeiros
pelo FNDE, diretamente à EEx, terá como base o início da execução do Programa, conforme as
informações do Censo Escolar do ano anterior e as repassadas pela SEB/MEC;
VIII - No caso do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, a
liberação periódica de recursos financeiros pelo FNDE, diretamente à Eex, terá como base as
informações do Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento e aquelas repassadas pela SEB/MEC;
IX – os recursos financeiros apurados na forma do inciso I deste artigo são transferidos pelo
FNDE a cada EEx em até dez parcelas (fevereiro a novembro) por ano, não podendo cada parcela ter
cobertura inferior a vinte dias letivos;
X – os recursos financeiros de que trata o inciso anterior são creditados, mantidos e geridos
em conta corrente específica para o Programa, a ser aberta pelo FNDE em agência do Banco do Brasil
indicada pela EEx;
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XI – o FNDE abrirá conta corrente única para movimentação dos recursos do Programa, em
nome da Secretaria de Estado da Educação ou da Prefeitura Municipal, denominada Conta Cartão
PNAE;
XII - a abertura da conta corrente de que trata o inciso X será realizada gradativamente, para
todas as EEx .
XIII – nos termos dos Acordos de Cooperação Mútua celebrados entre o FNDE e os bancos
parceiros, a EEx é isenta do pagamento de tarifas bancárias, fornecimento de extratos bancários,
cartão magnético ou quaisquer taxas similares referentes à manutenção e movimentação da conta
corrente aberta para as ações do PNAE;
XIV – a identificação de incorreções nos dados cadastrais da conta corrente faculta ao FNDE,
independentemente de autorização da EEx, solicitar ao banco o seu encerramento e demais
movimentações financeiras dela decorrentes;
XV – anualmente, prioritariamente no mês de janeiro, será permitida a alteração dos
domicílios bancários por solicitação da EEx, desde que as justificativas apresentadas sejam aceitas pelo
FNDE;
XVI – a EEx deverá dar publicidade o recebimento dos recursos de que trata este artigo ao CAE,
aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais, com sede no
Município da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis, contado da data do crédito na conta
corrente específica do Programa, observado o disposto na Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997 e na
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
XVII – enquanto não utilizados, os recursos do PNAE deverão ser automaticamente aplicados
pelas instituições financeiras em fundos de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública federal,
com resgates automáticos
Parágrafo único: Cabe ao ente executor definir se os recursos financeiros devem ser mantidos
em aplicação de curto prazo ou transferidos para caderneta de poupança, com base em sua previsão
de desembolso.
XVIII – a aplicação financeira de que trata o inciso anterior deverá estar vinculada à mesma
conta corrente na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE, inclusive quando se tratar
de caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante a vinculação do correspondente
número de operação à conta já existente;
XIX – na impossibilidade da adoção do procedimento referido no inciso anterior para a
aplicação dos recursos em caderneta de poupança, deverá a EEx providenciar a abertura de conta
específica para esse fim na mesma agência depositária dos recursos do PNAE;
XX – a movimentação de recursos da conta específica do Programa somente será permitida
para a compra de gêneros alimentícios ou para a realização de aplicações financeiras e das
transferências previstas nos arts. 10, 49 e 50 desta Resolução;
XXI – a movimentação dos recursos financeiros para aquisição de gêneros alimentícios realizarse-á exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores ou UEx, nos casos previstos no art. 49;
XXII – os rendimentos das aplicações financeiras deverão obrigatoriamente ser computados a
crédito da conta específica e aplicados exclusivamente no custeio da aquisição de gêneros alimentícios
para o Programa, e estão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos;
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Parágrafo único: os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser utilizados em qualquer
etapa e modalidade de ensino.
XXIII – a aplicação financeira na forma prevista no inciso XVI deste artigo não desobriga a EEx
de efetuar as movimentações financeiras do Programa exclusivamente por intermédio da conta
corrente aberta pelo FNDE;
XXIV – o saldo dos recursos recebidos à conta do PNAE existente em 31 de dezembro de cada
ano será reprogramado para o exercício seguinte;
a) a reprogramação de que trata este inciso fica limitada em até 30% dos valores repassados
no respectivo exercício;
b) na hipótese do saldo de que trata a alínea anterior ultrapassar a 30% do total de recursos
disponíveis no exercício, os valores excedentes são deduzidos do repasse do exercício subsequente;
c) considera-se total de recursos disponíveis no exercício, o somatório dos valores repassados
no ano, de eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores e de rendimentos de aplicações
no mercado financeiro;
d) a reprogramação que exceder o limite previsto na alínea “a” nos casos em que forem
repassadas parcelas de forma cumulativa nos meses de setembro, outubro e novembro não será
aplicado o previsto na alínea “b” deste inciso.
XXV – não havendo renovação da delegação de rede de que trata o art. 12, o saldo deverá ser
reprogramado para utilização pela EEx responsável pelo atendimento da rede no ano da delegação;
XXVI – as transferências de recursos efetuadas na forma deste artigo deverão ser incluídas nos
respectivos orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e não poderão ser
considerados no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à
Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino – MDE, por força do disposto no art. 212 da Constituição
Federal;
XXVII – a assistência financeira de que trata esta Resolução fica limitada ao montante da
dotação consignada na Lei Orçamentária Anual – LOA para essa finalidade;
XXVIII – o FNDE divulgará a transferência dos recursos financeiros destinados ao PNAE no
portal www.fnde.gov.br;
XXIX – é de responsabilidade da EEx o acompanhamento das transferências financeiras
efetuadas pelo FNDE no âmbito do PNAE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos
creditados;
XXX – é vedado à EEx transferir os recursos financeiros de que trata este inciso para conta
diversa daquela aberta pelo FNDE, exceto nos casos em que:
a) o FNDE abrir nova conta;
b) a EEx transferir os recursos diretamente às UEx, às escolas filantrópicas, inclusive
comunitárias e confessionais, conforme art. 10 desta Resolução;
c) o pagamento direto ao fornecedor ocorrer por transferência eletrônica identificada.
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Art. 48 A transferência dos recursos financeiros destinados ao atendimento das escolas
federais que ofertam educação básica, mantidas pela União, será feita diretamente pelo FNDE,
mediante a descentralização de créditos orçamentários às escolas ou às entidades mantenedoras.
Art. 49 Na forma descentralizada ou escolarizada, cabe à Seduc e à Prefeitura Municipal
repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado no art. 47, inciso
II desta Resolução, às UEx das escolas de educação básica pertencente à sua rede de ensino, observado
o disposto nesta Resolução.
§ 1º A transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá ocorrer em até dez
parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado
pelo FNDE.
§ 2º Os recursos financeiros repassados na forma deste artigo deverão ser creditados pela EEx
diretamente às UEx em conta específica, aberta pela EEx para tal fim.
§ 3º No caso de a EEx. receber os recursos financeiros do PNAE em conta corrente denominada
Conta Cartão, a disponibilidade dos recursos financeiros às UEx será realizada por meio de crédito,
atribuído ao Cartão Magnético vinculado à conta especifica do PNAE da EEx.
§ 4º O limite do Cartão PNAE substituirá o repasse de recursos para a conta especifica das
Unidades Executoras.
§ 5º Nos casos em que o agricultor familiar, o empreendedor familiar rural ou suas
organizações ainda não estiverem aptos a receber o pagamento por meio de cartão magnético, será
permitido à EEx e/ou à UEx realizar transferência bancária, por meio da Conta Cartão PNAE.
Art. 50 A EEx que atender aos alunos de que trata o art. 6° desta Resolução e que transferir as
suas escolas para outra rede de ensino, após a publicação do Censo Escolar do ano anterior ao do
atendimento, fica obrigada a repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE para a EEx
que a receber, em valor correspondente ao número de alunos transferidos, mediante convênio, no
prazo de até cinco dias úteis após a efetivação do crédito pelo FNDE, tomando-se como base para esse
cálculo o Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento.
Parágrafo único: A transferência dos recursos financeiros a que se refere o caput deste artigo
não desonera a EEx transferidora da obrigação de prestar contas, observando-se o disposto nesta
Resolução e na Lei n° 11.947/2009.
Seção II
Da Execução de Recursos Financeiros
Art. 51 Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE são utilizados
exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.
§ 1º A aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção dos gêneros alimentícios, deverá
estar desvinculada do processo de compra do PNAE.
§2º A EEx que optar por adquirir as refeições, mediante terceirização de serviços, somente
poderá utilizar os recursos repassados pelo FNDE à conta do PNAE para o pagamento dos gêneros
alimentícios, ficando as demais despesas necessárias ao fornecimento dessas refeições a seu cargo,
com recursos próprios. Neste caso, a Entidade deve realizar licitações distintas, sendo uma para a
aquisição de gêneros e outra para serviços.
Art. 52 As despesas realizadas com recursos do PNAE devem ser comprovadas mediante
documentos fiscais originais ou equivalentes, na forma da legislação à qual a EEx estiver vinculada.
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Parágrafo único: Os documentos de que trata este artigo devem ser emitidos em nome da EEx
e identificados com o nome do FNDE e do Programa.
Art. 53 A EEx deve implementar e manter um sistema de controle de estoque dos gêneros
alimentícios adquiridos com recursos do PNAE, de modo a:
I – registrar todas as entradas e saídas de mercadorias;
II – fornecer a posição atualizada do estoque físico;
III – viabilizar a realização de levantamentos periódicos dos quantitativos recebidos e
distribuídos nas escolas.
Seção III
Da Reversão e Devolução de Valores ao FNDE
Art. 54 Ao FNDE é facultado descontar, estornar ou bloquear, conforme o caso, valores
creditados na conta corrente da EEx, mediante solicitação direta ao agente financeiro depositário dos
recursos, nas seguintes situações:
I – ocorrência de depósitos indevidos;
II – determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
III – constatação de irregularidades na execução do Programa;
IV – constatação de incorreções nos dados cadastrais das contas correntes.
Parágrafo único. Inexistindo saldo suficiente na conta corrente para efetivar o estorno e não
havendo a previsão de repasses a serem efetuados, a EEx ficará obrigada a restituir os recursos ao
FNDE no prazo de cinco dias úteis a contar do recebimento da notificação, observado o disposto no
artigo seguinte.
Art. 55 As devoluções de recursos financeiros referentes ao PNAE, independente do fato
gerador que lhes deram origem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A, mediante
utilização da Guia de Recolhimento da União – GRU, disponível em www.fnde.gov.br (no menu
“Serviços”), na qual deverão ser indicados a razão social, o CNPJ da EEx e ainda:
I – se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos às EEx, deverão ser utilizados
os códigos 153173 no campo “Unidade Gestora”, 15253 no campo “Gestão”, 66666-1 no campo
“Código de Recolhimento” e o código 212198001 no campo “Número de Referência”; ou
II – se a devolução for decorrente de repasse às EEx ocorrido em anos anteriores ao da emissão
da GRU, deverão ser utilizados os códigos 153173 no campo “Unidade Gestora”, 15253 no campo
“Gestão”, 18858-1 no campo “Código de Recolhimento” e o código 212198001 no campo “Número de
Referência”.
§ 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
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II – 1531731525318858-1, no campo “nome do destinatário”, se a devolução for decorrente
de repasse ocorrido em anos anteriores ao da devolução.
§ 2º Para fins do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, considera-se ano de repasse
aquele em que foi emitida a respectiva ordem bancária pelo FNDE, disponível em www.fnde.gov.br.
§ 3º Os valores referentes às devoluções de que trata este artigo deverão ser informados no
Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC Contas Online, por meio dos respectivos códigos
da identificação do depósito de devolução.
§ 4º Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de que trata este artigo
correrão às expensas da EEx e não poderão ser lançadas na prestação de contas do Programa.
§ 5º As devoluções referidas nesta Resolução deverão ser atualizadas monetariamente pelo
Índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, até a data em que for realizado o
recolhimento, e a quitação ou a suspensão da inadimplência se dará com a suficiência do valor
recolhido, em conformidade com o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União, disponível em
http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces.
Seção IV
Da Suspensão e do Restabelecimento dos Repasses do Programa
Art. 56 O FNDE suspenderá o repasse dos recursos do PNAE quando a Seduc e a Prefeitura
Municipal:
I – não constituírem o respectivo CAE, na forma estabelecida no art. 43, desta Resolução, ou
quando a situação do mandato dos conselheiros estiver vencida ou suspensa nos sistemas do FNDE;
II – tiverem com a prestação de contas do PNAE em situação de inadimplência;
III – não apresentarem as justificativas a que se referem o art. 62 ou estas não forem aceitas
pelo FNDE;
IV – não tiver cadastrado o Responsável Técnico pelo Programa em Sistema do FNDE, conforme
previsto no art. 15, desta Resolução.
§ 1º A suspensão dos recursos, prevista no inciso I deste artigo, ocorrerá a partir da data em
que a situação do mandato do Conselho for registrada nos Sistemas do FNDE como vencido ou
suspenso.
§ 2º A suspensão dos recursos, prevista nos incisos II e III deste artigo, ocorrerá a partir do 1º
dia do mês subsequente ao mês em que a situação da Obrigação de Prestar Contas for considerada
inadimplente no SiGPC Contas Online.
§ 3º A suspensão dos recursos, prevista no inciso IV deste artigo, ocorrerá a partir da data em
que for identificado que não há cadastro do responsável técnico pelo Programa nos Sistemas do FNDE.
§ 4º Ocorrendo a suspensão prevista neste artigo, o Estado, o Distrito Federal e o Município
devem garantir o fornecimento da alimentação escolar, de acordo com o estabelecido no inciso I do
art. 17 da Lei nº 11.947/2009.
Art. 57 O restabelecimento do repasse dos recursos do PNAE às EEx ocorrerá quando:
I – o CAE estiver constituído e a situação do mandato dos conselheiros estiver vigente nos
sistemas do FNDE;
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II – reestabelecida a situação de adimplência relacionada a prestação de contas do PNAE;
III – motivado por Representação protocolizada no Ministério Público, nos termos do art. 62
desta Resolução, após apreciação pela Procuradoria Federal junto ao FNDE; e/ou
IV – identificado o cadastro do RT pelo Programa em Sistema do FNDE, conforme previsto no
art. 15, desta Resolução.
§ 1º A EEx fará jus aos pagamentos das parcelas que trata o inciso I deste artigo a partir da data
de nomeação dos membros do CAE.
§ 2º A EEx fará jus aos pagamentos das parcelas a partir do mês em que a documentação de
que tratam os incisos II e III deste artigo for protocolizada ou inserida em Sistemas do FNDE, desde que
seja até ao último dia útil do mês de outubro do ano em curso, condicionadas à disponibilidade
orçamentária e financeira.
§ 3º A EEx fará jus aos pagamentos das parcelas que trata o inciso IV deste artigo a partir da
data de vinculação da RT à EEx.
§ 4º Ao restabelecer os repasses do PNAE, na forma prevista nos incisos II e III deste artigo, o
FNDE, após análise de cada caso específico, poderá repassar os recursos financeiros do período
referente à suspensão.
§ 5º Para subsidiar a análise de que trata o parágrafo anterior, a EEx deverá enviar ao FNDE
parecer do CAE assinado pela maioria absoluta dos membros, atestando o fornecimento da
alimentação escolar pela EEx durante o período da suspensão dos recursos.
§ 6º A liberação dos repasses que tratam os incisos I a IV deste Artigo, não abrangerá recursos
financeiros de exercícios anteriores.
CAPÍTULO VIII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA
Art. 58 A Seduc e a Prefeitura Municipal devem apresentar ao FNDE a prestação de contas do
total dos recursos recebidos para execução do PNAE.
Art. 59 A prestação de contas a ser realizada pela EEx, conforme Resolução CD/FNDE nº 2/2012
e suas alterações, consiste na comprovação do atingimento do objeto e do objetivo do Programa, da
correta aplicação dos recursos financeiros repassados de cada exercício e do cumprimento das regras
atinentes aos aspectos técnicos e financeiros da execução do Programa.
§ 1º Entende-se como objeto, para fins desta Resolução, a aquisição de gêneros alimentícios.
§ 2º Os recursos financeiros tratados no caput deste artigo incluem os da delegação de rede,
os saldos reprogramados de exercícios anteriores e os rendimentos de aplicação financeira auferidos.
Art. 60 O prazo para a EEx prestar contas no SiGPC Contas Online será até 15 de fevereiro do
exercício subsequente ao do repasse, cabendo ao CAE emitir o parecer conclusivo sobre a prestação
de contas no Sistema de Gestão de Conselhos – Sigecon Online até 31 de março.
§ 1º Os registros realizados no SiGPC Contas Online estarão disponíveis no Sigecon Online para
o acompanhamento do CAE durante o exercício.
§ 2º A emissão do parecer conclusivo pelo CAE será efetivada após o envio da prestação de
contas pela EEx, obedecidos os prazos citados no caput deste artigo.
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§ 3º A análise financeira da prestação de contas pelo FNDE é de competência da Diretoria
Financeira – Difin e a responsabilidade pela análise técnica caberá à Diretoria de Ações Educacionais –
Dirae.
§ 4º O FNDE, ao analisar o parecer conclusivo do CAE emitido no Sigecon Online e os dados
inseridos pelo gestor no SIGPC Contas Online, sob os aspectos técnicos e financeiros, adotará os
procedimentos previstos no art. 5º da Resolução CD/FNDE nº 2/2012, levando-se em consideração,
quando houver, os apontamentos constantes de Relatórios de Fiscalização, de Auditoria e/ou de
Monitoramento.
§ 5º Na hipótese de não envio da prestação de contas, ausência do parecer conclusivo do CAE
ou identificada a ausência de documentos exigidos, o FNDE notificará a EEx para, no prazo de 30 dias,
contados da ciência da notificação, providenciar a regularização da prestação de contas ou o
recolhimento dos recursos devidamente atualizados, acrescidos dos rendimentos de sua aplicação no
mercado financeiro, sem prejuízo da suspensão dos repasses de que trata o art. 56.
§ 6º Caso a prestação de contas não seja registrada e enviada no prazo estabelecido no
parágrafo anterior ou, caso apresentada, não venha a ser aprovada, total ou parcialmente, o FNDE,
após a ciência do gestor, registrará a inadimplência nos sistemas informativos e adotará as medidas de
exceção visando à recuperação dos créditos, conforme prevê a Instrução Normativa TCU nº 71/ 2012,
alterada pela Instrução Normativa TCU nº 76/2016.
§ 7º A EEx deverá manter em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo de cinco
anos, a partir da conclusão da análise da respectiva prestação de contas pelo FNDE e da aprovação da
prestação de contas anual do FNDE/MEC, pelo TCU, os documentos referentes à prestação de contas,
juntamente com todos os comprovantes de pagamentos efetuados com recursos do PNAE, ainda que
a execução esteja a cargo das respectivas escolas:
§ 8º Os documentos de que trata o parágrafo anterior deverão ser disponibilizados, sempre
que solicitado, ao TCU, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao CAE.
Art. 61 O gestor, responsável pela prestação de contas, responderá civil, penal e
administrativamente, caso insira ou facilite a inserção de dados falsos, altere ou exclua indevidamente
dados no SiGPC Contas Online com o fim de obter vantagem para si ou para outrem ou para causar
dano.
Art. 62 A EEx que, por motivo de força maior, por dolo ou culpa de gestores anteriores, não
apresentar ou não tiver aprovada, total ou parcialmente, a prestação de contas, deverá apresentar
Representação protocolizada no respectivo órgão do Ministério Público, para adoção das providências
cíveis e criminais de sua competência.
§ 1º É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da Representação, nos
moldes legais exigidos, a ser protocolizada no Ministério Público com, no mínimo, os seguintes
documentos:
I – qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos;
II – relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III – qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se houver;
IV – documento que comprove a situação atualizada da EEx perante o FNDE, por meio do portal
do FNDE;
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V – extratos bancários da conta corrente específica, inclusive os de aplicação no mercado
financeiro, se houver.
§ 2º A representação de que trata o § 1º deste artigo dispensa o gestor atual da EEx de
apresentar ao FNDE as certidões relativas ao prosseguimento da medida adotada.
§ 3º Na hipótese de não serem apresentadas ou aceitas as justificativas de que trata este artigo,
o FNDE adotará as medidas de exceção visando à recuperação dos créditos, conforme prevê a Instrução
Normativa TCU nº 71/2012, em desfavor do gestor em exercício, na qualidade de corresponsável pelo
dano causado ao erário, quando se tratar de omissão da prestação de contas cujo prazo para
apresentação ao FNDE tiver expirado em sua gestão.
CAPÍTULO IX
DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
Art. 63 A fiscalização da gestão e da aplicação dos recursos financeiros provenientes do PNAE
compete ao FNDE e ao CAE, em conjunto com os demais entes responsáveis pelos sistemas de ensino,
mediante a realização de auditorias e/ou análise dos processos que originarem as prestações de
contas, sem prejuízo da atuação do órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, do TCU, do
Ministério Público e da sociedade em geral.
§ 1º O FNDE realizará nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a cada exercício
financeiro, auditagem da gestão e da aplicação dos recursos financeiros do PNAE, por sistema de
amostragem, podendo, para tanto, requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos
que julgar necessários, bem como realizar fiscalização ou delegar esta competência a outro órgão ou
entidade.
§ 2º Os órgãos e entidades referidos no caput deste artigo poderão celebrar convênios,
acordos ou outros instrumentos congêneres, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e
aperfeiçoar o controle da gestão e da aplicação dos recursos financeiros do PNAE.
CAPÍTULO X
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
Art. 64 O monitoramento consiste em um processo permanente, a distância e in loco, de
levantamento de dados, de análise e sistematização de informações e de verificação do andamento da
execução do Programa, visando corrigir possíveis distorções, aprimorar a gestão e subsidiar a sua
avaliação.
§ 1º O processo de monitoramento a distância trata do acompanhamento de processos-chaves
na lógica de intervenção, o qual permite célere avaliação situacional e identificação de anormalidades.
A EEx deverá informar, em sistema informatizado próprio do FNDE, obrigatoriamente, durante o
exercício financeiro, na forma a ser regulamentada a partir da liberação do sistema.
§ 2º O processo de monitoramento in loco do PNAE ocorre pela definição de critérios objetivos
de seleção das EExs que são monitoradas, baseados nos dados colhidos em sistema informatizado, e
que envolve, entre outras atividades, visitas de campo.
Art. 65 A avaliação do PNAE dar-se-á mediante análise das informações coletadas por meio do
monitoramento, das assessorias técnicas, das pesquisas e dos pareceres técnicos, de modo a verificar
se foram atingidos o objeto, o objetivo e as metas do Programa.
Parágrafo único. O FNDE poderá celebrar convênios ou acordos, em regime de cooperação,
para auxiliar e otimizar o controle do Programa, conforme disposto no parágrafo único, do art. 9º, da
Lei nº 11.947/2009.
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CAPÍTULO XI
DAS DENÚNCIAS
Art. 66 Qualquer pessoa física, associação ou sindicato, assim como demais pessoas jurídicas
que representem a sociedade no controle da gestão pública, é parte legítima para denunciar
irregularidades ou ilegalidades na execução do PNAE perante o FNDE.
§ 1º A denúncia deverá conter:
I – a descrição do fato com o maior número de informações possíveis para que seja apurada a
provável irregularidade ou ilegalidade;
II – a identificação do órgão da Administração Pública e do responsável pela prática da
irregularidade ou ilegalidade, bem como o local e a data provável do ocorrido.
§ 2º Ficará assegurado o sigilo quanto aos dados do denunciante.
Art. 67 As denúncias destinadas ao FNDE deverão ser encaminhadas à sua Ouvidoria, no
seguinte endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE, Brasília, DF, CEP 70070-929,
ou para o endereço eletrônico do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) em
https://sistema.ouvidorias.gov.br.
Art. 68 Acolhida a denúncia formalmente identificada na execução do PNAE, o FNDE adotará
as providências que julgar cabíveis.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 69 Deve o gestor do Estado, do Distrito Federal, do Município e da escola federal zelar
pelo cumprimento desta norma.
§ 1º As legislações provenientes das EEx sobre o PNAE devem estar em consonância com o
disposto nas legislações previstas nas normas de execução sobre o Programa.
§ 2º Cabe às EEx realizar a capacitação dos envolvidos na execução do PNAE e no controle
social, conforme o disposto no inciso IV do art. 17 da Lei nº 11.947/09.
Art. 70 A forma de transferência, movimentação e prestação de contas dos recursos
financeiros devidos à rede federal de educação básica, processar-se-á de acordo com o disposto na
Resolução CD/FNDE nº 31/2011.
Art. 71 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Resolução, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
expressamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo só iniciam e vencem em dia de expediente no
FNDE.
Art. 72 A solicitação de prorrogação de prazo somente será analisada se apresentada
tempestivamente ao FNDE, podendo ser concedido novo prazo, por igual período da notificação
original, caso seja verificada a pertinência da fundamentação.
Art. 73 O FNDE desenvolverá material e apoiará a promoção de cursos de capacitação e/ou
formação visando a melhor operacionalização do Programa.
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Art. 74 O FNDE poderá fomentar Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar,
centros ou núcleos de referência em alimentação escolar, ou parcerias por meio de projetos, com
órgãos ou entidades públicas, entidades sem fins lucrativos, entidades privadas, instituições e
entidades de ensino e pesquisa e associações técnico-científicas, para que possam prestar apoio ao
PNAE, no âmbito nacional e/ou internacional.
Art. 75 O FNDE poderá firmar Acordos de Cooperação Técnica Internacional objetivando as
transferências de tecnologias sociais sobre a Alimentação Escolar, de modo a promover a interação
com países, organismos e instituições internacionais.
Art. 76 Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pelo FNDE.
Art. 77 Os Anexos desta Resolução estão disponíveis no sítio www.fnde.gov.br.
Art. 78 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
Resoluções CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, nº 4, de 23 de abril de 2015, nº 1, de 08 de
fevereiro de 2017, e nº 18, de 26 de setembro de 2018, e outras disposições em contrário.
§ 1º As entidades executoras do PNAE terão o prazo de até 01/01/2021 para se adequar às
alterações estabelecidas nesta norma.
§ 2º Para efeitos da análise da prestação de contas dos recursos do PNAE, o cumprimento
obrigatório das alterações desta resolução considerará o prazo de adequação definido no parágrafo
1º.

ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS

Publicado no DOU de 12.05.2020, seção 1, págs. 38/44.
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO

NOME DO ESTADO
(papel timbrado)

DECLARAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Eu,
, nacionalidade
, portador do CPF nº
, Carteira de
Identidade nº
, expedida por , residente e domiciliado na cidade / , Secretário Estadual
de Educação do Estado de , no uso das atribuições legais que me foram conferidas e sob as
penalidades da Lei, declaro que esta Secretaria será responsável pelo atendimento dos estudantes
matriculados na escola
, código Inep
, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE.

/ /
Data

(Nome legível e assinatura do Secretário Estadual de Educação)
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO II
MODELO TERMO DE ANUÊNCIA

NOME DA ESCOLA
(papel timbrado)

TERMO DE ANUÊNCIA DA ESCOLA

Eu,
, nacionalidade
, portador do CPF nº
,
Carteira de Identidade nº
, expedida por
, residente e domiciliado na cidade
/__, Representante Legal da Escola
, código Inep
, sob as penalidades da Lei, declaro anuir com o fato de a Secretaria
( Secretaria
Estadual de Educação de XXXXXX) ser responsável pelo atendimento dos estudantes matriculados na
escola da qual sou representante, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

/ /
Data

(Nome legível e assinatura do representante legal da escola)

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO III
MODELO TERMO DE ANUÊNCIA
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NOME DA PREFEITURA
(papel timbrado)

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu,........................................................., nacionalidade ......................................, portador do
CPF nº .................................., Carteira de Identidade nº ................................, expedida por
............................., residente e domiciliado na cidade ............................. , Prefeito(a) Municipal
de ................................, no uso das atribuições legais que me foram conferidas e sob as
penalidades da Lei, e tomando por base o Art. 7º da Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009,
estou de acordo com a delegação que me foi conferida pela Secretaria de Educação do Estado
................................, assumindo perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE, o compromisso de atender, no ano de 2020 aos alunos matriculados em todas as
etapas e modalidades de ensino nos estabelecimentos estaduais de ensino localizados na área
de jurisdição do Município, no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

....................................................., ............/............................./................
Nome do Município /UF data

.....................................................................................................................
Nome legível e assinatura do(a) Prefeito(a)
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO IV
VALORES DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA,
MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES

CRECHE
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO IV (continuação)
VALORES DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA,
MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES

PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EJA
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO V

Modelo Proposto de Pesquisa de Preço

PESQUISA DE PREÇO
Produtos Convencionais (aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).
Produtos

Mercado 01
Data:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Mercado 02
Data:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Mercado 03
Data:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Preço Médio

Preço de Aquisição*

*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital de chamada pública.
Na pesquisa de preços, observar o artigo 31 desta Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE, para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os
mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores
Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer
outros necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição.
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO V (continuação)

Modelo Proposto de Pesquisa de Preço

PESQUISA DE PREÇO
Produtos Orgânicos ou Agroecológicos (produzidos sem o uso de agroquímicos).
Produtos

Mercado 01
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Mercado 02
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Mercado 03
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Preço Médio

Preço de Aquisição*

*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. A Entidade Executora que priorizar na chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá
acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. (Artigo
32 da Resolução).
Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser nesses mercados. Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas
características descritas no edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o artigo 31 desta Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE, para a seleção de
mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas
com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de
aquisição.
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO VI
MODELO PROPOSTO DE CHAMADA PÚBLICA
Logomarca da Entidade Executora
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Chamada Pública nº xx/xxxx, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e
Resoluções do FNDE relativas ao PNAE.

A Prefeitura Municipal xxxxxxxx, pessoa jurídica de direito público, com sede à xxxxxx, n°,
inscrita no CNPJ sob n."xxxxxx, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor xxxxxxxxxx,
no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e nas
Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante
o período de xxxxxxxx. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais)
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de xxxxxx, às xxx
horas, na sede da xxxxxxxxx, localizada á xxxxxx.

1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –
Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

Nº

Produto

Unidade

Quantidade

*Preço de Aquisição (R$)
Unitário

Valor Total

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE
xx/xxxx).
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2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do xxxxxxxxxxx

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da
Resolução FNDE que dispõe sobre o PNAE.
3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em
grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar
Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.
3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL.
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar
Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda.
3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,
assinado pelo seu representante legal;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados; VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo
controle do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
VIII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas.
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4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão
apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo xx
(modelo da Resolução).
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada
em ata XX após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será
publicado XX dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de XX dias o(s)
selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).
4.3. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios
estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o
CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual
ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo
Formal.
4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos
envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até xxxx dias, conforme
análise da Comissão Julgadora.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de
propostas do País.
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de
Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;
III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o
do estado e do país;
IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais
de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a
composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos cooperados/associados das
organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 2º inciso I deste artigo, têm prioridade
organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou
indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão
prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária,
quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo
a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;
III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes,
sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que
regulamentam a DAP);
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a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III deste artigo,
têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou
empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as
partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as
organizações finalistas.
5.4 Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em
acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as amostras indicadas no
quadro abaixo na xxxxxx, com sede à xxxxx, até o dia xxxx , até as xxxx horas, para avaliação e seleção
dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários,
imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da análise será publicado em XX dias após o
prazo da apresentação das amostras.
Nº

Produto

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo:

Produtos

Quantidade

Local da entrega

Periodicidade de
entrega (semanal,
quinzenal)

8. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até xxxx dias após a última entrega do mês, através de xxxxxxx, mediante
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação
de pagamento, para cada faturamento.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: xxxxxxxxxxxxx.
9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou
municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras:
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I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais
firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado
do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de
comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.

(município)

,

de

de

_.

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO VII
MODELO DE PROJETO DE VENDA

Modelo proposto para os Grupos Formais

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail
8. Nº DAP Jurídica
12. Nº de Associados
15. Nome do representante legal
18. Endereço

6. DDD/Fone
9. Banco

7. CEP
10. Agência Corrente

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº
11.326/2006
16.CPF

11. Conta Nº da Conta
14. Nº de Associados com DAP Física
17.DDD/Fone

19. Município/UF
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1.Nome da Entidade

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
2. CNPJ
3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III – RELAÇÃO DE PRODUTOS

1.Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço de Aquisição*

5. Cronograma de
Entrega dos produtos

4.1. Unitário
4.2.Total
1
2
3
4
5
Obs.: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:
Assinatura do Representante do Grupo Formal
Fone/E-mail:
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO VII (continuação)
MODELO DE PROJETO DE VENDA
Modelo Proposto para os Grupos Informais
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº-I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente
2. CPF
3. Endereço
6. E-mail (quando houver)
8.Organizado por Entidade Articuladora
( ) Sim ( ) Não
1. Nome do Agricultor(a) Familiar

4. Município/UF

5. CEP
7. Fone

9.Nome da Entidade Articuladora
(quando houver)
II – FORNECEDORES PARTICIPANTES
2.CPF
3.DAP
4. Banco

10. E-mail/Fone

5.Nº Agência

6. Nº Conta Corrente

1
2
3
4
5
6
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1. Nome da Entidade
4. Endereço
6. Nome do representante e e-mail
1. Identificação do Agricultor (a)
Familiar

III– IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
2.CNPJ
3.Município
5.DDD/Fone
7.CPF
IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2. Produto
3.Unidade
4.Quantidade
5.Preço de Aquisição*
/Unidade

6.Valor Total

Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Obs.: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1.Produto
1
2
3
4
5
6
7
8

2.Unidade

3.Quantidade

4.Preço/Unidade

Total do projeto

5.Valor Total por
Produto

6.Cronograma
de Entrega dos
Produtos

Total do projeto:
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Assinatura do Representante do Grupo Informal
Fone/E-mail:
Local e Data:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo
Informal

Assinatura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO VII (continuação)
MODELO DE PROJETO DE VENDA (continuação)
Modelo Proposto para os Fornecedores Individuais
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº-I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente
2. CPF
3. Endereço

4. Município/UF

5.CEP

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

8.E-mail (quando houver)

9.Banco

10.Nº da Agência

11.Nº da Conta Corrente
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Produto

Unidade

II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS
Quantidade

Preço de Aquisição*
Unitário
Total

Cronograma de Entrega dos
produtos

1
3
4
5
6
7
8
Obs.: Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome
CNPJ
Município
Endereço

Fone

Nome do Representante Legal

CPF:

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:
Assinatura do Fornecedor Individual
CPF
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
ANEXO VIII
Modelo de Contrato de Aquisição da Agricultura Familiar para o PNAE

CONTRATO N.º

/20XX

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
,
N.º
, inscrita no CNPJ sob n.º
, representada neste ato pelo (a) Prefeito
(a) Municipal, o (a) Sr. (a)
, doravante denominado CONTRATANTE, e
por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av.
, n.º
, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º
, (para grupo formal), CPF sob n.º
(grupos informais e
individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei n°
11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº
,
resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, semestre
de 20XX, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº
, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional
de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$
(
).
a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo
deste Contrato.
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b. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já
devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os
encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade
de Energia

Preço de Aquisição
Preço
Unitário
Preço
Total
(divulgado
na chamada
pública)

1
2
3
4
5
6
7
Valor Total do Contrato
CLÁUSULA QUINTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “a”, e após a
tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor
correspondente às entregas do mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO,
está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §7º do artigo 57 da Resolução
do FNDE que dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento
e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares
poderá:
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a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria
Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras
entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º
/20XX, pela Resolução
CD/FNDE nº _ _/20XX, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas
partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o
cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até
de
_de
.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente o Foro da Comarca de
para dirimir qualquer
controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor
e forma, na presença de duas testemunhas.

,

de

de

.

(município)

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)

CONTRATADA (Grupo Formal)

PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera a Resolução/CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020,
que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar
aos alunos da educação básica no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 14
do Anexo I do Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, bem como nos arts. 3º, 5º
e 6º do Anexo da Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, e nos incisos
I e II do art. 16 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, resolve, ad referendum:
Art. 1º A Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 18. ...........................................................................................
............................................................................................................
§ 1º ...................................................................................................
............................................................................................................
II – legumes e verduras, no mínimo, três dias por semana.
§ 2º ....................................................................................................
............................................................................................................
II – legumes e verduras, no mínimo, cinco dias por semana.
............................................................................................................
§ 6º ....................................................................................................
............................................................................................................
II – alimentos em conserva a, no máximo, uma vez por mês;
III – líquidos lácteos com aditivos ou adoçados a, no máximo, uma
vez por mês em unidades escolares que ofertam alimentação
escolar em período parcial e, no máximo, duas vezes por mês em
unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período
integral.” (NR)

“Art. 24. ............................................................................................
Parágrafo único. A EEx que se utilizar de modalidade de licitação
diversa do pregão eletrônico deverá apresentar a(s) devida(s)
justificativa(s) em sistema disponibilizado pelo FNDE.” (NR)
“Art. 27. Os editais de licitações no âmbito do PNAE para aquisição
de gêneros alimentícios deverão observar o disposto nas Leis nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e, ainda, o seguinte:
I – exigência de orçamento detalhado e previsão de critérios de
aceitabilidade de preço unitário e global para afastar o risco de
distorções futuras na proposta vencedora;
II – no caso de terceirização de serviços de alimentação escolar, para
fins de pagamento com os recursos oriundos do FNDE, a EEx deverá
assegurar notas fiscais específicas para gêneros alimentícios, para
fins de cumprimento do art. 51; e
III – a EEx que operar os recursos financeiros federais do PNAE por
meio da Conta Cartão deverá informar em edital sobre a forma de
pagamento a ser utilizada, solicitando aos fornecedores que
componham o preço final considerando os custos com a
adquirente.” (NR)
“Art. 36. ............................................................................................
............................................................................................................
§ 4º Na ausência ou desconformidade de qualquer documento
necessário à habilitação, ou de amostras a serem apresentadas
conforme descrito no art. 41, fica facultada à EEx a abertura de prazo
para a regularização das desconformidades, desde que prevista em
edital.” (NR)
“Art. 42. ............................................................................................
............................................................................................................
§ 3º Os registros de capacitação e de monitoramento do MBP e dos
POPs, bem como os relatórios de inspeção sanitária de serviços de
alimentação escolar, devem ser arquivados e permanecer à
disposição do CAE e do FNDE por um prazo de cinco anos.” (NR)
“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;
X – os recursos financeiros de que trata o inciso IX são creditados,
mantidos e geridos em conta corrente específica para o Programa,

a ser aberta pelo FNDE em agência do Banco do Brasil indicada pela
EEx;
............................................................................................................
XII – a abertura da conta corrente de que trata o inciso XI será
realizada gradativamente, para todas as EEx;
............................................................................................................
XVI – a EEx deverá dar publicidade do recebimento dos recursos de
que trata este artigo ao CAE, aos partidos políticos, aos sindicatos
de trabalhadores e às entidades empresariais, com sede no
município da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis,
contado da data do crédito na conta corrente específica do
Programa, observado o disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de
1997, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
...........................................................................................................
XXI-A – É permitido o remanejamento de recursos financeiros do
PNAE entre etapas e/ou modalidades de ensino, nos casos em que
houver diferença entre o número de matrículas declaradas no Censo
Escolar e o número de estudantes a serem efetivamente atendidos
no ano do repasse;
...........................................................................................................
XXIV-A – O saldo reprogramado poderá ser utilizado em qualquer
etapa/modalidade de ensino. Nos casos em que o saldo for utilizado
nas transferências realizadas nos moldes do art. 8º, inciso II, e do
art. 10, §1º, a EEx deverá respeitar os valores per
capita estabelecidos no art. 47, incisos II ao V.
..................................................................................................” (NR)
“Art. 51. .............................................................................................
............................................................................................................
§ 2º A EEx que optar por adquirir as refeições, mediante
terceirização de serviços, somente poderá utilizar os recursos
repassados pelo FNDE à conta do PNAE para o pagamento dos
gêneros alimentícios. Demais despesas necessárias ao fornecimento
dessas refeições ficarão a seu cargo, com recursos próprios.
§ 3º Nos casos de terceirização de serviços a que se refere o
parágrafo anterior, a EEx deverá exigir do fornecedor notas fiscais
específicas para os gêneros alimentícios, com vistas ao
cumprimento do caput.” (NR)
“Art. 57. ............................................................................................
............................................................................................................

§ 6º A liberação dos repasses de que tratam os incisos I a IV deste
artigo não abrangerá recursos financeiros de exercícios anteriores.”
(NR)
Art. 2º Retificar a numeração da “Seção IV – Do Controle de Qualidade
Higiênico-Sanitário” do Capítulo V da Resolução CD/FNDE nº 6, de 2020; onde se lê:
“Seção IV”, leia-se: “Seção III”.
Art. 3º Revogar os seguintes dispositivos da Resolução CD/FNDE nº 6, de
2020:
I – §5º do art. 6º;
II – alínea “b” do inciso VI do art. 47;
III – o inciso VII do art. 47; e
IV – § 1º do Art. 51.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO
Publicado no DOU de 03.12.2020, seção 1, págs. 115/116.

ANEXO IV
VALORES DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA, MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES

CRECHE

30% das Necessidades diárias
Categoria

Idade

Energia
(kcal)

CARBOIDRATOS

PROTEÍNAS

LIPÍDIOS

(g)

(g)

(g)

Vitaminas

Minerais

7 - 11
Creche

meses
1 - 3
anos

55% a 65% do
VET

10 % a 15%
do VET

203

28 a 33

5a8

304

42 a 49

8 a 11

25% a

A
(mcg)

C
(mg)

Cálcio
(mg)

Ferro
(mg)

6a8

150

15

78

2

8 a 12

63

4

150

1

35% do
VET

Fonte: Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), 2004; Carboidrato, Proteína e Lipídio – Organização Mundial de Saúde (OMS),
2004 e 2007. Dietary Reference Intakes para Vitamina C (2000); Dietary Reference
Intakes para Vitamin A e ferro (2001); Dietary Reference Intakes para Calcio (2011).
* Para uso de referência dessa resolução, usou-se faixa de carboidrato de 55% a 65%
do Valor Energético Total da Dieta (VET).

70% das Necessidades diárias

Categoria

Idade

7 - 11
Creche

meses
1 - 3
anos

CARBOIDRATOS

PROTEÍNAS

LIPÍDIOS

(g)

(g)

(g)

55% a 65% do
VET

10 % a 15%
do VET

475

65 a 77

12 a 18

708

97 a 115

18 a 27

Energia
(kcal)

Vitaminas

Minerais

25% a
A (mcg)

C (mg)

Cálcio
(mg)

Ferro
(mg)

13 a 18

350

35

182

5

20 a 28

147

9

350

2

35%
VET

do

Fonte: Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), 2004; Carboidrato, Proteína e Lipídio – Organização Mundial de Saúde (OMS),
2004 e 2007. Dietary Reference Intakes para Vitamina C (2000); Dietary Reference
Intakes para Vitamin A e ferro (2001); Dietary Reference Intakes para Calcio (2011).
* Para uso de referência dessa resolução, usou-se faixa de carboidrato de 55% a 65%
do Valor Energético Total da Dieta (VET).

PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EJA

20% das Necessidades diárias

Categoria

Energia
(kcal)

Idade

Pré-escola

CARBOIDRATOS (g)

PROTEÍNAS (g)

LIPÍDIOS (g)

55% a 65% do VET

10 a 15% do VET

15% a 30%
do VET

4 - 5 anos

270

37 a 44

7 a 10

8 a 11

6 - 10 anos

329

45 a 53

8 a 12

9 a 13

11 - 15 anos

473

65 a 77

12 a 18

13 a 18

16 - 18 anos

543

75 a 88

14 a 20

15 a 21

19 - 30 anos

477

66 - 77

12 a 18

8 a 16

31 - 60 anos

459

63 - 75

11 a 17

8 a 15

Ensino fundamental

Ensino médio

EJA

Fonte: Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), 2004; Carboidrato, Proteína e Lipídio – Organização Mundial de Saúde (OMS),
2004 e 2007.
* Para uso de referência dessa resolução, usou-se faixa de carboidrato de 55% a 65%
do Valor Energético Total da Dieta (VET).

VALORES DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA, MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES

30%
das
diárias

Categoria

Pré-escola

Ensino fundamental

Energia
(kcal)

Idade

Necessidades

CARBOIDRATOS (g)

PROTEÍNAS (g)

LIPÍDIOS (g)

55% a 65% do VET

10 a 15% do VET

15% a 30%
do VET

4 - 5 anos

405

56 a 66

10 a 15

11 a 16

6 - 10 anos

493

68 a 80

12 a 18

14 a 19

11 anos

710

98 a 115

18 a 27

20 a 28

15

Ensino médio

16 anos

18

19 anos

30

31 anos

60

815

112 a 132

20 a 31

23 a 32

715

98 a 116

18 a 27

12 a 24

689

95 a 112

17 a 26

11 a 23

EJA

Fonte: Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), 2004; Carboidrato, Proteína e Lipídio – Organização Mundial de Saúde (OMS),
2004 e 2007.
* Para uso de referência dessa resolução, usou-se faixa de carboidrato de 55% a 65%
do Valor Energético Total da Dieta (VET).

70% das Necessidades diárias

Categoria

Energia
(kcal)

Idade

CARBOIDRATOS (g)

PROTEÍNAS (g)

LIPÍDIOS (g)

55% a 65 % do VET

10 a 15% do
VET

15% a 30% do
VET

Pré-escola

4 - 5 anos

945

130 a 154

24 a 35

26 a 37

Ensino
fundamental

6 anos

1150

158 a 187

29 a 43

32 a 45

11 - 15
anos

1656

228 a 269

41 a 62

46 a 64

Ensino médio

16 - 18
anos

1902

262 a 309

48 a 71

53 a 74

EJA

19 - 30
anos

1668

229 a 271

42 a 63

28 a 56

31 - 60
anos

1607

221 a 261

40 a 60

27 a 54

10

Fonte: Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), 2004; Carboidrato, Proteína e Lipídio – Organização Mundial de Saúde (OMS),
2004 e 2007.
* Para uso de referência dessa resolução, usou-se faixa de carboidrato de 55% a 65%
do Valor Energético Total da Dieta (VET)
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.061, DE 9 DE AGOSTO DE 2021

Institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa
Alimenta Brasil, e dá outras providências.

Exposição de Motivos

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
Seção I
Disposições gerais
Art. 1º Fica instituído o Programa Auxílio Brasil, no âmbito do Ministério da Cidadania, executado por
meio da integração e da articulação de políticas, de programas e de ações voltadas: (Produção de efeitos)
I - ao fortalecimento das ações do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
II - à transferência direta e indireta de renda;
III - ao desenvolvimento da primeira infância;
IV - ao incentivo ao esforço individual; e
V - à inclusão produtiva rural e urbana, com vistas à emancipação cidadã.
§ 1º São objetivos do Programa Auxílio Brasil:
I - promover a cidadania com garantia de renda e apoiar, por meio dos benefícios ofertados pelo SUAS,
a articulação de políticas voltadas aos beneficiários, com vistas à superação das vulnerabilidades sociais das
famílias;
II - reduzir a pobreza e a extrema pobreza das famílias beneficiárias;
III - promover, prioritariamente, o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, por meio de apoio
financeiro a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes em situação de pobreza ou extrema pobreza;
IV - promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância, com foco na saúde e nos estímulos
às habilidades físicas, cognitivas, linguísticas e socioafetivas, de acordo com o disposto na Lei nº 13.257, de 8
de março de 2016;
V - ampliar a oferta do atendimento das crianças em creches;
VI - estimular crianças, adolescentes e jovens a terem desempenho científico e tecnológico de
excelência; e
VII - estimular a emancipação das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, principalmente
por meio:
a) da inserção dos adolescentes, jovens e adultos no mercado de trabalho;
b) da integração das políticas socioassistenciais com as políticas de promoção à inclusão produtiva; e
c) do incentivo ao empreendedorismo, ao microcrédito e à inserção ao mercado de trabalho formal.
§ 2º São diretrizes do Programa Auxílio Brasil:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1061.htm
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I - a integração entre os programas, os serviços e os benefícios de assistência social para o
atendimento das famílias beneficiárias;
II - a articulação entre as ofertas do SUAS com as políticas de saúde, de educação, de emprego e de
renda;
III - a priorização das crianças, sobretudo na primeira infância, e dos adolescentes como público das
políticas de proteção social e de desenvolvimento humano;
IV - a implementação e a gestão compartilhadas entre os entes federativos;
V - a atuação transparente, democrática e integrada dos órgãos da administração pública federal com a
administração pública estadual, distrital e municipal;
VI - a utilização da tecnologia da informação como meio prioritário de identificação, de inclusão e de
emancipação cidadã dos beneficiários;
VII - a promoção de oportunidades de capacitação e de empregabilidade dos beneficiários, de forma a
proporcionar autonomia;
VIII - a utilização de múltiplas fontes de financiamento, incluídas as parcerias com setor privado, entes
federativos, outros Poderes Públicos, organismos multilaterais, organizações da sociedade civil e outras
instituições nacionais e internacionais; e
IX - a educação e a inclusão financeira das famílias beneficiárias.
§ 3º As ações necessárias para a consecução dos objetivos e das diretrizes do Programa Auxílio Brasil
serão definidas em regulamento.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se:
I - família - núcleo composto por uma ou mais pessoas que formem um grupo doméstico, com
residência no mesmo domicílio e que contribuam para o rendimento ou que dele dependam para atendimento
de suas despesas;
II - renda familiar mensal - soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família,
com a exclusão dos rendimentos concedidos por programas governamentais;
III - domicílio - local que serve de moradia à família; e
IV - renda familiar per capita mensal - razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos da
família.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no inciso I do caput, eventualmente, a família pode ser
ampliada por indivíduos que possuam laços de parentesco ou de afinidade.
Art. 3º Constituem benefícios financeiros do Programa Auxílio Brasil, destinados a ações de
transferência de renda com condicionalidades, nos termos do regulamento:
(Produção de efeitos)
I - Benefício Primeira Infância - destinado às famílias que possuam em sua composição crianças com
idade entre zero e trinta e seis meses incompletos, pago por integrante que se enquadre em tal situação;
II - Benefício Composição Familiar - destinado às famílias que possuam, em sua composição, gestantes
ou pessoas com idade entre três e vinte e um anos incompletos, pago por integrante que se enquadre em tais
situações, observado o disposto nos § 3º e § 8º; e
III - Benefício de Superação da Extrema Pobreza - valor mínimo calculado por integrante e pago por
família beneficiária do Programa Auxílio Brasil, cuja renda familiar mensal per capita, calculada após o
acréscimo dos benefícios financeiros previstos nos incisos I e II do caput, for igual ou inferior ao valor da linha
de extrema pobreza previsto no § 2º, observado o disposto no § 7º.
§ 1º Além dos benefícios de que trata o caput, compõem o Programa Auxílio Brasil:
I - o Auxílio Esporte Escolar;
II - a Bolsa de Iniciação Científica Júnior;
III - o Auxílio Criança Cidadã;
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1061.htm
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IV - o Auxílio Inclusão Produtiva Rural;
V - o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; e
VI - o Benefício Compensatório de Transição.
§ 2º São elegíveis ao Programa Auxílio Brasil as famílias em situação de extrema pobreza e as famílias
em situação de pobreza, nos termos do regulamento.
§ 3º As famílias que, nos termos do regulamento, se enquadrarem na situação de pobreza, apenas
serão elegíveis ao Programa Auxílio Brasil se possuírem, em sua composição, gestantes ou pessoas com
idade até vinte e um anos incompletos.
§ 4º
Os benefícios financeiros previstos nos incisos I a III do caput poderão ser pagos
cumulativamente às famílias beneficiárias, observado o disposto no § 5º.
§ 5º Os benefícios a que se referem os incisos I e II do caput serão pagos, em qualquer hipótese, até o
limite de cinco benefícios por família beneficiária, considerados em conjunto.
§ 6º Os valores dos benefícios de que trata este artigo, os valores referenciais para caracterização de
situação de pobreza ou extrema pobreza e as idades indicadas nos incisos I a III do caput do art. 3º deverão
ser estabelecidos e reavaliados pelo Poder Executivo federal, periodicamente, em decorrência da dinâmica
socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, nos termos do regulamento.
§ 7º O valor do benefício previsto no inciso III do caput:
I - será calculado por integrante e pago por família;
II - poderá variar após o recebimento dos benefícios indicados nos incisos I e II do caput, na hipótese
de a família beneficiária permanecer na situação de extrema pobreza prevista no § 2º; e
III - será calculado nos termos do regulamento.
§ 8º A família beneficiária apenas receberá o benefício previsto no inciso II do caput, relativo aos seus
integrantes com idade entre dezoito e vinte e um anos incompletos, quando estes estiverem matriculados na
educação básica, nos termos do regulamento.
§ 9º Os benefícios financeiros previstos no caput serão pagos mensalmente por instituição financeira
federal, com a identificação do responsável mediante a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.
§ 10. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, nos termos de
resoluções do Banco Central do Brasil:
I - conta poupança social digital, nos termos do disposto na Lei nº 14.075, de 22 de outubro de 2020;
II - contas correntes de depósito à vista;
III - contas especiais de depósito à vista;
IV - contas contábeis; e
V - outras espécies de contas que venham a ser criadas.
§ 11. A abertura da conta do tipo poupança social digital para os pagamentos dos benefícios
financeiros do Programa Auxílio Brasil poderá ocorrer de forma automática, em nome do responsável familiar
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e conforme definido em
instrumento contratual entre o Poder Executivo federal e a instituição financeira federal.
§ 12. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com prescrição do prazo de
movimentação estabelecido em regulamento, os créditos reverterão automaticamente à conta única do
Tesouro.
§ 13. O pagamento dos benefícios previstos nesta Medida Provisória será feito preferencialmente à
mulher, nos termos do regulamento.
§ 14. O regulamento disporá sobre as exceções para utilização da inscrição no CPF e o uso do número
de identificação Social para fins de identificação das famílias, de forma transitória.
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1061.htm
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Seção II
Do Auxílio Esporte Escolar
Art. 4º O Auxílio Esporte Escolar será concedido aos estudantes, integrantes das famílias que recebam
os benefícios previstos no caput do art. 3º, que se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos
escolares brasileiros, nos termos do regulamento.
§ 1º O Auxílio Esporte Escolar consiste no auxílio financeiro às famílias dos atletas que se
enquadrarem nos requisitos estabelecidos nesta Medida Provisória e será pago em:
I - doze parcelas mensais; e
II - mais uma parcela única.
§ 2º Para fins de concessão do Auxílio Esporte Escolar, somente os atletas escolares com idade entre
doze anos completos e dezessete anos incompletos serão considerados elegíveis, nos termos do
regulamento.
§ 3º É vedada a concessão simultânea de mais de um Auxílio Esporte Escolar do tipo mensal referido
no § 1º a um atleta escolar.
§ 4º O Auxílio Esporte Escolar é pessoal e intransferível e não gera direito adquirido.
§ 5º Na hipótese de haver, em família beneficiária do Programa Auxílio Brasil, mais de um aluno
elegível ao recebimento do Auxílio Esporte Escolar, será permitido o pagamento de um auxílio para cada
aluno, vedada a acumulação do auxílio pago às famílias em parcela única.
§ 6º Os valores dos auxílios de que trata este artigo e as idades serão estabelecidos em regulamento.
§ 7º
Ato do Ministro de Estado da Cidadania definirá os procedimentos para gestão e
operacionalização dos auxílios.
§ 8º Os auxílios serão geridos pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.
§ 9º O pagamento dos valores relativos ao Auxílio Esporte Escolar será:
I - mantido independentemente da manutenção do estudante a que se refere o caput no Programa
Auxílio Brasil; e
II - condicionado à sua permanência no CadÚnico, nos termos do regulamento.
Seção III
Da Bolsa de Iniciação Científica Júnior
Art. 5º A Bolsa de Iniciação Científica Júnior será concedida a estudantes, integrantes das famílias que
recebam os benefícios previstos no caput do art. 3º, que se destacarem em competições acadêmicas e
científicas, de abrangência nacional, vinculadas a temas da educação básica, nos termos do regulamento.
§ 1º A Bolsa de Iniciação Cientifica Júnior será paga:
I - em doze parcelas mensais ao estudante; e
II - em mais uma parcela única à família do estudante.
§ 2º A Bolsa de Iniciação Científica Júnior é pessoal e intransferível e não gera direito adquirido.
§ 3º Na hipótese de haver, em família beneficiária do Programa Auxílio Brasil, mais de um estudante
elegível ao recebimento da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, será permitido o pagamento de uma bolsa
para cada estudante, vedada a acumulação da bolsa em parcela única, de que trata o inciso II do §1º.
§ 4º É vedada a concessão simultânea de mais de uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior ao mesmo
estudante.
§ 5º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Cidadania e da Ciência, Tecnologia e Inovações definirá
os procedimentos para a concessão e o pagamento das bolsas previstas neste artigo.
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§ 6º Caberá ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações regulamentar o credenciamento das
competições a que se refere o caput que habilitam os estudantes integrantes de famílias beneficiárias do
Programa Auxílio Brasil a receber a Bolsa de Iniciação Científica Júnior.
§ 7º O pagamento das Bolsas de Iniciação Científica Júnior aos estudantes :
I - se dará independentemente da manutenção do estudante a que se refere o caput no Programa
Auxílio Brasil; e
II - fica condicionado à sua permanência no CadÚnico.
Seção IV
Do Auxílio Criança Cidadã
Art. 6º O Auxílio Criança Cidadã será concedido, para acesso da criança, em tempo integral ou parcial,
a creches, regulamentadas ou autorizadas, que ofertem educação infantil, nos termos do regulamento.
Art. 7º Será elegível para o recebimento do Auxílio Criança Cidadã o responsável por família,
preferencialmente monoparental, que receba os benefícios previstos no caput do art. 3º, e que tenha crianças
de zero até quarenta e oito meses incompletos de idade, condicionado:
I - à ampliação de renda identificada mediante atividade remunerada ou comprovação de vínculo em
emprego formal; e
II - à inexistência de vaga na rede pública ou privada conveniada que atenda às necessidades da
família.
§ 1º A ampliação de renda identificada mediante atividade remunerada prevista no caput considera,
para efeitos do Auxílio Criança Cidadã, os empregados autônomos, empreendedores individuais, profissionais
liberais ou aqueles que obtiverem aumento de renda mediante atividade remunerada registrada no CadÚnico.
§ 2º Na hipótese da família beneficiária deixar de atender algum dos critérios de elegibilidade ao
Auxílio Criança Cidadã, o auxílio poderá ser mantido até que a criança complete quarenta e oito meses de
idade ou até o término do ano letivo em que esteja matriculada, condicionada à permanência da família no
CadÚnico.
Art. 8º Caberá ao Ministério da Cidadania a gestão e a operacionalização do Auxílio Criança Cidadã.
§ 1º Ato conjunto do Ministro de Estado da Cidadania e do Ministro de Estado da Educação disporá,
entre outros tópicos, sobre:
I - o termo de adesão a ser assinado pelo estabelecimento educacional; e
II - os critérios e os procedimentos mínimos para adesão dos estabelecimentos de ensino, de
atendimento e de ações de articulação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Cidadania disporá sobre:
I - os critérios de priorização das famílias, as regras para implementação gradual, de acordo com a
previsão e disponibilidade orçamentária e financeira, mediante processo seletivo das instituições e dos
beneficiários, e a forma de operacionalização do pagamento;
II - os procedimentos para a operacionalização e revisão de elegibilidade das famílias para recebimento
do benefício; e
III - os procedimentos para acompanhamento, monitoramento, fiscalização e controle dos valores
repassados, além de formas de controle social.
Art. 9º Serão habilitados a aderir ao Auxílio Criança Cidadã os estabelecimentos educacionais que
ofertem educação infantil na etapa creche, que estejam regulamentados ou com autorização para
funcionamento e que se habilitem ao recebimento do auxílio, conforme processo e critérios a serem
estabelecidos nos termos do regulamento.
§ 1º As instituições educacionais que estejam regulamentadas ou que possuam autorização provisória
para funcionamento conforme previsto no caput deverão assinar termo de adesão, o qual disporá sobre
formas, condições e prazos para o recebimento do valor definido para o custeio parcial ou integral das
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mensalidades e os quantitativos de vagas, penalidades e ressarcimento em caso de descumprimento ou
fraude.
§ 2º O regulamento disporá sobre as condicionalidades para o crédito do recurso financeiro.
Art. 10. A assinatura do termo de adesão viabiliza o crédito do Auxílio Criança Cidadã, mediante o
cumprimento regular de seus termos, e não caracteriza prestação de serviço diretamente à União.
§ 1º A vigência do termo de adesão será de cinco anos e pode ser prorrogada mediante a nova
verificação dos critérios de habilitação, nos termos do regulamento.
§ 2º A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, será aplicada subsidiariamente ao termo de adesão.
Art. 11. Na hipótese de haver restrição de instituições de ensino, a autoridade competente, para
atender à finalidade social do Auxílio Criança Cidadã, poderá dispensar, excepcionalmente e mediante
justificativa:
I - a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal; ou
II - o cumprimento de 1 (um) ou mais requisitos de habilitação.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, será exigida, em todos os casos, a apresentação
de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º e no
§3º do art. 195 da Constituição.
Art. 12. Na hipótese de haver comprovação de fraude ou pagamento indevido do Auxílio Criança
Cidadã, caberá à instituição de ensino recebedora e ao beneficiário, subsidiariamente, a responsabilidade
quanto ao ressarcimento.
Art. 13. O Auxílio Criança Cidadã tem caráter suplementar e não afasta a obrigação de o Poder Público
oferecer atendimento e expansão de creches na rede pública de ensino.
Seção V
Do Auxílio Inclusão Produtiva Rural
Art. 14. O Auxílio Inclusão Produtiva Rural será concedido para incentivo à produção, doação e
consumo de alimentos saudáveis pelos agricultores familiares, que recebam os benefícios previstos no caput
do art. 3º, para consumo de famílias.
§ 1º No primeiro ano, após um período de carência de três meses, a manutenção do pagamento do
auxílio mensal de que trata o caput terá como condição a doação de alimentos, em valor correspondente a
parte do valor anual do auxílio recebido, para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela
rede educacional e socioassistencial, na forma estabelecida pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil,
de que trata o art. 30.
§ 2º O regulamento poderá estabelecer, para as famílias beneficiárias, valor superior àquele definido
para o primeiro ano, quando superados os limites de doação de que trata o § 1º.
§ 3º A família beneficiária poderá receber o Auxílio Inclusão Produtiva Rural por período máximo de
trinta e seis meses, conforme as regras de gestão e permanência estabelecidas pelo Grupo Gestor do
Programa Alimenta Brasil.
§ 4º O beneficiário que deixar de receber o auxílio previsto no caput poderá ser contemplado
novamente após interstício de trinta e seis meses.
§ 5º A verificação das condições de que tratam os § 2º e § 3º ocorrerá periodicamente e o beneficiário
deverá comprovar o percentual mínimo de entrega de alimentos, nos termos do regulamento, sob pena de
não ser mais elegível para o Auxílio Inclusão Produtiva Rural.
§ 6º Somente poderão receber o Auxílio Inclusão Produtiva Rural as famílias residentes em Municípios
que firmarem termo de adesão com o Ministério da Cidadania, conforme estabelecido no art.36.
§ 7º Iniciada a participação da família no auxílio de que trata o caput, o beneficiário será mantido na
ação de incentivo à produção independentemente da manutenção da família no Programa Auxílio Brasil,
condicionada à permanência da família no CadÚnico, nos termos do regulamento.
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Seção VI
Do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana
Art. 15. O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana será concedido àqueles que recebam os benefícios
previstos no caput do art. 3º e que comprovarem vínculo de emprego formal, nos termos do regulamento.
§ 1º O recebimento do auxílio de que trata o caput está limitado a um benefício por pessoa e por
família, vedada a concessão simultânea do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana para a mesma pessoa e para a
mesma família.
§ 2º O pagamento do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana pode ser cumulado com os benefícios, auxílios
e bolsas do Programa Auxílio Brasil.
§ 3º O pagamento do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana será encerrado na hipótese de:
I - a família deixar de atender aos critérios de permanência no Programa Auxílio Brasil; ou
II - o beneficiário deixar de comprovar o vínculo de emprego formal, na forma estabelecida neste artigo.
§ 4º O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana não compõe a renda familiar mensal de que trata o inciso II
do caput do art. 2º.
Seção VII
Do Benefício Compensatório de Transição
Art. 16. O Benefício Compensatório de Transição será concedido às famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família, revogado por meio desta Medida Provisória, na data prevista no inciso II do caput do art. 41,
que tiverem redução no valor financeiro total dos benefícios recebidos, em decorrência do enquadramento na
nova estrutura de benefícios financeiros previstos nesta Medida Provisória, nos termos do regulamento.
§ 1º Para fins de cálculo do Benefício Compensatório de Transição, será considerada a soma dos
benefícios financeiros recebidos no mês imediatamente anterior à revogação da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 41.
§ 2º O disposto no caput não se aplica às hipóteses em que a redução na soma dos benefícios
financeiros decorrer de alteração da estrutura familiar ou da composição da renda da família beneficiária.
§ 3º O Benefício Compensatório de Transição será concedido no mês de implementação da nova
estrutura de benefícios prevista nesta Medida Provisória e mantido nos meses subsequentes, com revisão da
elegibilidade e do valor financeiro do benefício previsto no caput, nos termos do regulamento.
§ 4º O Benefício Compensatório de Transição previsto no caput será reduzido gradativamente, na
hipótese de:
I - o valor da soma dos novos benefícios financeiros ser majorado até sua completa absorção pelo
enquadramento na nova estrutura de benefícios prevista nesta Medida Provisória; ou
II - revisão de elegibilidade, nos termos do regulamento.
§ 5º O Benefício Compensatório de Transição previsto no caput será encerrado na hipótese de a
família deixar de atender aos critérios de permanência no Programa Auxílio Brasil.
Seção VIII
Do cumprimento de condicionalidades
Art. 17. A manutenção da condição de família beneficiária no Programa Auxílio Brasil dependerá, no
mínimo, do cumprimento de condicionalidades relativas:
I - à realização do pré-natal;
II - ao cumprimento do calendário nacional de vacinação e ao acompanhamento do estado nutricional; e
III - à frequência escolar mínima.
Parágrafo único. O regulamento disporá sobre:
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I - os critérios para o cumprimento das condicionalidades;
II - as informações a serem coletadas e disponibilizadas;
III - as atribuições dos órgãos responsáveis pela gestão e execução das políticas voltadas à provisão
dos serviços relacionados às condicionalidades; e
IV - os efeitos do descumprimento das condicionalidades pelas famílias.
Art. 18. O serviço socioassistencial deverá realizar atendimento ou acompanhamento das famílias
beneficiárias, no âmbito do cumprimento de condicionalidades do Programa Auxílio Brasil, considerado o risco
sociofamiliar de acordo com os indicativos de vulnerabilidade social, com vistas à superação gradativa dessas
vulnerabilidades, nos termos do regulamento.
Seção IX
Da regra de emancipação
Art. 19. As famílias beneficiárias que tiverem aumento da renda per capita que ultrapasse o limite de
renda para concessão dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 3º serão beneficiadas
pela regra de emancipação.
§ 1º As famílias de que trata o caput serão mantidas no Programa pelo período de até vinte e quatro
meses, desde que a renda per capita permaneça inferior aos limites estabelecidos neste artigo, nos termos
do regulamento.
§ 2º O limite de renda per capita da regra de emancipação será igual a duas vezes e meia o limite
superior disposto para a situação de pobreza e poderá ser reavaliado, nos termos do regulamento.
§ 3º Nas hipóteses em que a renda da família beneficiária em situação de regra de emancipação
provenha exclusivamente de pensão, aposentadoria, benefícios previdenciários permanentes pagos pelo
setor público ou do Benefício de Prestação Continuada - BPC, o tempo máximo de permanência na regra de
emancipação será de metade do estabelecido no caput.
§ 4º As famílias beneficiárias em situação de regra de emancipação terão prioridade para receber
informações, qualificação e serviços gratuitos para promoção de sua emancipação produtiva, escolhidos em
função do perfil de cada beneficiário, nos termos do regulamento.
§ 5º A família beneficiária que for desligada do Programa Auxílio Brasil, de acordo com manifestação
de vontade ou em decorrência do encerramento do prazo estabelecido pela regra de emancipação, poderá
retornar ao Programa com prioridade, desde que atenda aos requisitos estabelecidos para recebimento dos
benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e II do caput do art. 3º, nos termos do regulamento.
Seção X
Da operacionalização e da gestão do Programa Auxílio Brasil
Art. 20. As despesas do Programa Auxílio Brasil correrão à conta das dotações alocadas ao Programa.
Parágrafo único. O Poder Executivo federal deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários e de
benefícios financeiros dos incisos I, II e III do caput e no § 1º do art. 3º, com as dotações orçamentárias
disponíveis.
Art. 21. A execução e a gestão do Programa Auxílio Brasil são públicas e governamentais e ocorrerão
de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federativos, observada a
intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social.
§ 1º A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão implementadas por meio de
adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao Programa Auxílio Brasil.
§ 2º Até que as adesões de que trata o § 1º sejam efetivadas, ficam convalidados os termos de adesão
assinados por Municípios, Estados e Distrito Federal ao Programa Bolsa Família.
Art. 22. Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil e Cadastro
Único, para utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros serão regulamentados pelo
Poder Executivo federal.
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§ 1º O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único para Programas
Sociais é destinado a:
I - mensurar os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do gestor estadual, distrital
ou municipal, na execução dos procedimentos de:
a) cadastramento;
b) aprimoramento da qualidade cadastral;
c) controle e prevenção de fraudes e irregularidades na gestão de benefícios e de condicionalidades; e
d) implementação das ações de desenvolvimento, inclusão produtiva, capacitação e empregabilidade
das famílias beneficiárias;
II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e municipal do
Programa; e
III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federativos a título de apoio financeiro.
§ 2º A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes federativos que aderirem ao Programa Auxílio
Brasil recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do Programa, desde
que alcancem índices mínimos no Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil e Cadastro
Único
§ 3º A execução e a gestão descentralizadas a que se refere o caput serão implementadas por meio
da adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao Programa Auxílio Brasil.
§ 4º Para a execução do previsto neste artigo, o regulamento disporá sobre:
I - os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa Auxílio Brasil, incluídas as
obrigações dos entes federativos;
II - os instrumentos, os parâmetros e os procedimentos de avaliação de resultados e da qualidade de
gestão em âmbito estadual, distrital e municipal; e
III - os procedimentos e os instrumentos de controle e acompanhamento da execução do Programa
Auxílio Brasil e de utilização do CadÚnico pelos entes federativos.
§ 5º Os resultados alcançados pelo ente federativo na gestão do Programa Auxílio Brasil, mensurados
na forma do inciso I do § 1º, serão considerados como prestação de contas dos recursos transferidos.
§ 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas prestações de contas aos
respectivos Conselhos de Assistência Social e, na hipótese de reprovação, os recursos financeiros
transferidos na forma do § 2º deverão ser restituídos pelo ente federativo ao respectivo fundo de assistência
social, nos termos do regulamento.
§ 7º O montante dos recursos de que trata o § 2º não poderá exceder a três por cento da previsão
orçamentária total relativa ao pagamento de benefícios do Programa Auxílio Brasil e o Poder Executivo
federal deverá fixar os limites e os parâmetros mínimos para a transferência de recursos para cada ente
federativo.
Seção XI
Da consignação
Art. 23. Os beneficiários de programas federais de assistência social ou de transferência de renda
poderão autorizar a União a proceder aos descontos em seu benefício, de forma irrevogável e irretratável, em
favor de instituição financeira que opere modalidade de microcrédito, para fins de amortização de valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos e financiamentos, até o limite de trinta por cento do valor do
benefício, nos termos do regulamento.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, o Ministério da Cidadania fica autorizado a dispor sobre:
I - as formalidades para habilitação das instituições e sociedades de que trata o caput;
II - os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento;
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III - as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às
instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do disposto nesta Medida Provisória;
IV - os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições
consignatárias;
V - o valor dos encargos a serem cobrados para ressarcimento dos custos operacionais acarretados
pelas operações;
VI - os limites de juros, prazos e eventuais carências para as espécies de benefícios, admitida a
delegação dessa competência a órgão colegiado;
VII - a exigência e as condições de participação prévia do beneficiário em curso de educação
financeira; e
VIII - demais normas necessárias à operacionalização do disposto no caput.
§2º A responsabilidade pelo pagamento dos créditos de que trata o caput será direta e exclusiva do
beneficiário e a União não poderá ser responsabilizada, ainda que subsidiariamente, em qualquer caso.
Seção XII
Do agente operador
Art. 24. Fica atribuída às instituições financeiras federais a função de agente operador do Programa
Auxílio Brasil e dos recursos e benefícios financeiros previstos nesta Medida Provisória, mediante condições a
serem pactuadas com o Governo federal, observadas as formalidades legais, nos termos do disposto em
regulamento. (Regulamrnto)
§ 1º Fica dispensada a licitação para a contratação de instituição financeira federal para a prestação
dos serviços de que trata o caput.
§ 2º Os contratos vigentes para operacionalização do Programa Bolsa Família, revogado por meio
desta Medida Provisória, poderão ser aditivados a fim de atendimento do Programa Auxílio Brasil, dos
recursos e benefícios financeiros previstos nesta Medida Provisória, para garantir a continuidade do
Programa.
Seção XIII
Do controle social
Art. 25. O controle e a participação social do Programa Auxílio Brasil serão realizados, em âmbito local,
pelo respectivo Conselho de Assistência Social.
Art. 26. Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos benefícios do Programa
Auxílio Brasil e dos beneficiários e valores dos demais auxílios previstos nesta Medida Provisória.
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meio eletrônico de acesso
público e em outros meios, nos termos do regulamento.
Seção XIV
Do ressarcimento
Art. 27. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na
manutenção ou na revisão do benefício de auxílio emergencial concedidos com amparo na Lei nº 13.982, de 2
de abril de 2020, na Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, e na Medida Provisória nº 1.039,
de 18 de março de 2021, o Ministério da Cidadania notificará o beneficiário, seu representante legal ou seu
procurador para ressarcimento dos valores, por um dos seguintes meios:
I - eletrônico;
II - serviço de mensagens curtas - SMS;
III - rede bancária;
IV - via postal, considerado o endereço constante do cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de
recebimento será considerado prova suficiente da notificação;
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V - pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos; ou
VI - edital, na hipótese de que trata o inciso IV, quando o beneficiário não for localizado.
§ 1º A notificação para ressarcimento dos valores de que trata o caput também ocorrerá na hipótese
de haver indícios de irregularidades relativos aos benefícios do Programa Bolsa Família, previsto na Lei nº
10.836, de 2004, e nos benefícios, nos auxílios e nas bolsas do Programa Auxílio Brasil, dispostos nesta
Medida Provisória.
§ 2º O regulamento disporá sobre:
I - os critérios para definição das situações de irregularidades e erros materiais de que trata o caput e
os procedimentos para a cobrança dos valores devidos, garantidos o contraditório e a ampla defesa;
II - as formas de notificação previstas nos incisos de I a III do caput; e
III - os prazos, as etapas e os demais procedimentos necessários ao processo de ressarcimento.
§ 3º As condições e os valores mínimos para a cobrança extrajudicial de que trata o caput serão
estabelecidos em regulamento.
§ 4º Os valores não restituídos voluntariamente, na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento
previsto no § 1º, serão inscritos em dívida ativa da União, nos termos da legislação.
§ 5º Para fins de ressarcimento, o valor devido será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao mês do recebimento indevido até o mês anterior ao mês do
pagamento, e um por cento relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.
§ 6º O procedimento disposto neste artigo será aplicado aos processos de ressarcimento do Programa
Bolsa Família ainda não concluídos.
Art. 28. Fica a União, por meio do Ministério da Cidadania, autorizada a contratar, com dispensa de
licitação, instituições financeiras federais para a prestação de serviços relacionados aos atos de que trata o
art. 27, a fim de obter a restituição dos valores indevidamente pagos a título de auxílio emergencial com
amparo na Lei nº 13.982, de 2020, na Medida Provisória nº 1.000, de 2020, e na Medida Provisória nº 1.039,
de 2021, bem como os ressarcimentos de benefícios recebidos indevidamente no Programa Bolsa Família,
previsto na Lei nº 10.836, de 2004, e no Programa Auxílio Brasil.
§ 1º Para fins de ressarcimento, o valor será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao mês do
recebimento indevido até o mês anterior ao mês do pagamento, e um por cento relativamente ao mês em que
o pagamento for efetuado.
§ 2º Fica autorizada a concessão de descontos, nos termos do regulamento, para a liquidação à vista
da dívida, desde que os valores sejam inferiores aos custos de cobrança.
§ 3º O valor devido poderá ser parcelado, nos termos do regulamento.
§ 4º A União poderá dispensar o processo de ressarcimento, quando se tratar de valores
insignificantes, nos termos do regulamento.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL
Art. 29. Fica instituído o Programa Alimenta Brasil, com as seguintes finalidades:
I - incentivar a agricultura familiar e promover a inclusão econômica e social, com fomento à produção
sustentável, ao processamento de alimentos e industrialização e à geração de renda;
II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar;
III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, pelas
pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à
alimentação adequada e saudável;
IV - promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras governamentais de alimentos;
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V - apoiar a formação de estoque pelas cooperativas e demais organizações da agricultura familiar; e
VI - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização.
Art. 30. O Poder Executivo federal instituirá o Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, órgão
colegiado de caráter deliberativo, com composição e atribuições definidas nos termos do regulamento.
Art. 31. Podem fornecer produtos ao Programa Alimenta Brasil, os agricultores familiares e os demais
beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
§ 1º As aquisições dos produtos para o Programa Alimenta Brasil poderão ser efetuadas diretamente
dos beneficiários de que trata o caput ou, indiretamente, por meio de suas cooperativas e demais
organizações formais.
§ 2º Nas aquisições realizadas por meio de cooperativas dos agricultores familiares e dos demais
beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 2006, a transferência dos produtos do
associado para a cooperativa constitui ato cooperativo, previsto na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
§ 3º Terão prioridade de acesso ao Programa Alimenta Brasil os agricultores familiares incluídos no
CadÚnico, sobretudo os beneficiários do auxílio inclusão produtiva rural.
§ 4º A aquisição de produtos, de que trata este artigo, estará sujeita à prévia disponibilidade
orçamentária e financeira.
Art. 32. O Programa Alimenta Brasil poderá ser executado nas seguintes modalidades:
I - compra com doação simultânea - compra de alimentos diversos e doação simultânea às unidades
recebedoras e, nas hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do Programa, diretamente aos beneficiários
consumidores, com o objetivo de atender a demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em
situação de insegurança alimentar e nutricional;
II - compra direta - compra de produtos definidos pelo Grupo Gestor do Programa, com o objetivo de
sustentar preços;
III - incentivo à produção e ao consumo de leite - compra de leite que, após ser beneficiado, é doado às
unidades recebedoras e, nas hipóteses definidas pelo Grupo Gestor, diretamente aos beneficiários
consumidores, com o objetivo de atender a demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em
situação de insegurança alimentar e nutricional;
IV - apoio à formação de estoques - apoio financeiro para a constituição de estoques de alimentos por
organizações fornecedoras, para posterior comercialização e devolução de recursos ao Poder Público; e
V - compra institucional - compra da agricultura familiar, por meio de chamamento público, para o
atendimento de demandas de gêneros alimentícios ou de materiais propagativos, por parte de órgão
comprador e, nas hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, para doação aos
beneficiários consumidores.
Parágrafo único. Os limites financeiros de participação do beneficiário fornecedor em cada uma das
modalidades serão estabelecidos em regulamento.
Art. 33. Fica o Poder Executivo federal, estadual, distrital e municipal autorizado a adquirir alimentos
produzidos pelos beneficiários de que trata o art. 31, com dispensa de licitação, observadas,
cumulativamente, as seguintes exigências:
I - os preços sejam compatíveis com os preços vigentes no mercado, em âmbito local ou regional,
aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil;
II - o valor máximo anual para aquisições de alimentos, por unidade familiar, por cooperativa ou por
demais organizações formais da agricultura familiar seja respeitado, nos termos do regulamento; e
III - os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários e cumpram os requisitos de
controle de qualidade dispostos nas normas vigentes.
§ 1º Na hipótese de impossibilidade de cotação de preços no mercado local ou regional, produtos
agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até trinta por cento em relação aos preços
estabelecidos para produtos convencionais, observadas as condições definidas pelo Grupo Gestor do
Programa Alimenta Brasil.
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§ 2º São considerados produção própria os seguintes produtos resultantes das atividades dos
beneficiários desta Medida Provisória:
I - in natura;
II - processados;
III - beneficiados; ou
IV - industrializados.
§ 3º São admitidas a aquisição de insumos e a contratação de prestação de serviços necessárias ao
processamento, ao beneficiamento ou à industrialização dos produtos a serem fornecidos ao Programa
Alimenta Brasil, inclusive de pessoas físicas e jurídicas não enquadradas como beneficiárias, desde que
observadas as diretrizes e as condições definidas pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil.
Art. 34. Os produtos adquiridos pelo Programa Alimenta Brasil terão as seguintes destinações,
obedecidas as regras estabelecidas pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil:
I - promoção de ações de segurança alimentar e nutricional;
II - formação de estoques; e
III - atendimento às demandas de gêneros alimentícios e materiais propagativos por parte da
administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.
Parágrafo único. Excepcionalmente, será admitida a aquisição de produtos destinados à alimentação
animal, para venda com deságio aos beneficiários da Lei nº 11.326, de 2006, nos Municípios em situação de
emergência ou de calamidade pública, reconhecida nos termos dos § 1º e § 2º do art. 3º da Lei nº 12.340, de
1º de dezembro de 2010.
Art. 35. Os alimentos adquiridos no âmbito do Programa Alimenta Brasil poderão ser doados
diretamente a pessoas e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, nos termos do
regulamento.
Art. 36. O Programa Alimenta Brasil poderá ser executado mediante a celebração de termo de adesão
firmado por órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, e
consórcios públicos.
§ 1º Na hipótese do disposto no caput é dispensável a celebração de convênio.
§2º A execução de que trata o caput pode ocorrer mediante a celebração de termo de execução
descentralizada com a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab.
Art. 37. Para a execução das ações de implementação do Programa Alimenta Brasil, fica a União
autorizada a realizar pagamentos aos executores do Programa, nos termos do regulamento, com a finalidade
de contribuir com as despesas de operacionalização das metas acordadas.
Art. 38. A Conab, no âmbito das operações do Programa Alimenta Brasil, poderá realizar ações de
articulação com cooperativas e demais organizações formais da agricultura familiar.
Art. 39. O pagamento aos fornecedores será realizado diretamente pela União ou por meio das
instituições financeiras federais, admitido o convênio com cooperativas de crédito e bancos cooperativos para
o repasse aos beneficiários.
§ 1º Para a efetivação do pagamento de que trata o caput, será admitido, como comprovação da
entrega e da qualidade dos produtos, termo de recebimento e aceitabilidade, atestado por representante da
entidade que receber os alimentos e referendado pela unidade executora, nos termos do regulamento.
§ 2º Para os fins do § 1º, o documento fiscal será atestado pela unidade executora, a quem compete a
guarda dos documentos, nos termos do regulamento.
Art. 40. Os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea são instâncias de controle e
participação social do Programa Alimenta Brasil.
§ 1º Na hipótese de inexistência de Consea na esfera administrativa de execução do Programa, outra
instância de controle social deverá ser indicada como responsável pelo acompanhamento de sua execução.
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§ 2º O Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável ou o Conselho de Assistência Social será
indicado, preferencialmente, como a instância de controle de que trata o § 1º.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 41. Ficam revogados:
I - a partir da data de publicação desta Medida Provisória:
a) os art. 4º a art. 6º da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012;
b) o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 julho de 2003; e
c) da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011:
1. os art. 16 a art. 24; e
2. o art. 33; e
II - noventa dias após a data da publicação desta Medida Provisória, a Lei nº 10.836, de 2004.
Art. 42. Os normativos infralegais que disciplinam o Programa Bolsa Família e o Programa de
Aquisição de Alimentos, no que forem compatíveis com esta Medida Provisória, permanecem em vigor até
que sejam reeditados.
Art. 43. Até a data de entrada em vigor dos art. 1º e art. 3º, os auxílios previstos nos art. 4º a art. 16
serão concedidos para integrantes de famílias do Programa Bolsa Família.
Art. 44. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos:
I - noventa dias após a data de sua publicação, quanto aos art. 1º e art. 3º; e
II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
Brasília, 9 de agosto de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
Milton Ribeiro
João Inácio Ribeiro Roma Neto
Sergio Freitas de Almeida
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.8.2021
*
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA
Assessoria do Gabinete
OFÍCIO Nº 331/2021/SEDS/SENARC/GAB/ASGAB/MC
Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ao Senhor
Robson Tuma
Secretário Especial de Desenvolvimento Social
Ministério da Cidadania
Brasília/DF
Com cópia
Ao Senhor
Emmanuel Felipe Borges Pereira Santos
Consultor Jurídico
Ministério da Cidadania
Brasília/DF
Assunto: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL n° 885/DF.
Senhor Secretário Especial,
1.
Com meus cordiais cumprimentos, acusamos o recebimento do Despacho nº3473
/2021/SEDS (11229662), que encaminha o Ofício nº 00952/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU
(11220102), que trata da solicitação da Consultoria-Geral da União, nos seguintes termos:
(...) para fins de subsidiar a elaboração de Informações a serem prestadas ao Supremo
Tribunal Federal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos autos Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 885/DF, requerente Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), a coleta de subsídios de fato e de direito e
envio de respectiva manifestação acerca das alegações constantes da petição inicial e
descritas no resumo da demanda (Seqs. 2 e 9 dos autos eletrônicos), em especial
quanto aos pedidos relacionados à Pasta, como “inclusão automática das pessoas
em situação de pobreza e pobreza extrema a partir da comprovação da
elegibilidade pelo critério renda”, “reajuste do valor da renda per capita que
define a elegibilidade do programa como dos valores dos benefícios transferidos
às famílias”, “retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$
600,00”, “recomposição do orçamento para as políticas públicas de segurança alimentar e
nutricional: PAA, Cisternas, Assistência técnica rural, distribuição de alimentos, Bolsa
Verde, organização econômica de mulheres rurais, e desenvolvimento sustentável de
comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais” e “aplicação
emergencial no valor de 1 bilhão de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), conforme proposta apresentada por mais de 800 movimentos (dentre eles a Ação
da Cidadania), redes e organizações sociais do campo e da cidade, no dia 08/04, ao
Governo Federal”. (grifou-se)

2.
Assim, com relação ao Programa Bolsa Família, assim requer o autor,
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB, da
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE
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MEDIDA CAUTELAR, alegando ações e omissões levadas a cabo pelo Poder Público Federal:
"(a) A concessão da medida cautelar, com base no art. 5º, §§1º e 3º, da Lei n. 9.882/99,
para:
(...)
2. Determinar, quanto ao Programa Bolsa Família:
2.1. Inclusão automática das pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema
a partir da comprovação da elegibilidade pelo critério renda;
2.2. Reajuste do valor da renda per capita que define a elegibilidade do programa
como dos valores dos benefícios transferidos às famílias;
(...)
(e) a procedência do pedido de mérito, para:
1. Retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$600,00;
(...)" (grifou-se)

3.
Analisando os pedidos e requerimentos, no escopo de competência desta
Secretaria, julgamos importante trazer informações acerca do Programa Bolsa
Família, inicialmente, no escopo dos itens 2.1 e 2.2 da petição inicial, citados acima, quais
sejam, "2.1. Inclusão automática das pessoas em situação de pobreza e pobreza
extrema a partir da comprovação da elegibilidade pelo critério renda; e 2.2. Reajuste do
valor da renda per capita que define a elegibilidade do programa como dos valores dos
benefícios transferidos às famílias".
4.
No que concerne ao Programa Bolsa Família, importante esclarecer que há um
fluxo para que a família possa receber os benefícios do Programa, que se inicia pela processo
de habilitação. O processo de habilitação ao PBF consiste na identificação de todas as
famílias que estejam aptas a receber o benefício. Serão habilitadas as famílias registradas no
Cadastro Único, com informações atualizadas nos últimos dois anos e qualificadas no processo
de averiguação cadastral, e que possuam perfil de renda e composição familiar que as tornem
elegíveis para o PBF. Atualmente, as famílias devem ter renda familiar per capita de até R$
89,00 mensais; ou renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais desde que tenham
crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos em sua composição.
5.
Após, o processo de Seleção define, com base nas famílias habilitadas ao PBF,
a quantidade de famílias que terão o benefício concedido, além de sua ordem de entrada no
programa. O cálculo mensal do número de famílias a serem selecionadas tem como referência
a disponibilidade orçamentária do Governo Federal, conforme a Lei nº10.836, de 9 de janeiro
de 2004, e a estimativa de pobreza para o município. A seleção das famílias para participar do
Programa é feita de forma objetiva e automatizada. Ela é realizada por meio de um sistema
informatizado.
6.
Em seguida, ocorre o processo de Concessão, que consiste no pagamento de
benefícios do PBF às famílias selecionadas, de acordo com a sua renda familiar por pessoa, o
número de pessoas na família e se existem crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos ou
grávidas em sua composição. A concessão é atribuição exclusiva do Ministério da Cidadania,
que aciona a Caixa Econômica Federal para que as famílias habilitadas e selecionadas
passem a ser beneficiárias.
7.
Os benefícios financeiros do PBF, recebidos após a família passar pelos
procedimentos de habilitação, seleção e concessão, não representam um direito da família que
preenche os requisitos. Isso porque a Lei nº 10.836, de 2004, que instituiu o programa, prevê no
§ único do art. 6º que "O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários e
de benefícios financeiros específicos do Programa Bolsa Família com as dotações
orçamentárias existentes." Assim, o número de famílias beneficiárias, assim como o valor dos
municípios, dependem do orçamento aprovado em cada exercício pelo Congresso Nacional.
8.
Do ponto de vista das famílias, a ordem de prioridade observa os seguintes
critérios, sucessivamente: famílias prioritárias (indígenas, quilombolas, com crianças em
situação de trabalho infantil, com integrantes libertos de situação análoga à de trabalho escravo,
com pessoas catadoras de material reciclável); famílias com menor renda mensal por pessoa; e
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famílias com maior número de crianças e de adolescentes.
9.
Portanto, a capacidade de atendimento às famílias requerentes ao PBF é
função da disponibilidade orçamentária e da estimativa de pobreza para cada
município, considerando, ainda, a ordem de prioridade das famílias. Logo, à medida em que
famílias sejam desligadas do programa, aquelas habilitadas ainda não selecionadas serão
incluídas gradualmente, por meio de sistema informatizado e impessoal, observados os critérios
acima mencionados. Importante ressaltar que não há alteração dos critérios há mais de 10
anos.
10.
É importante ressaltar que, atualmente, o Programa Bolsa Família atende 21,3 %
da população brasileira, o que corresponde a 14,7 milhões de famílias e a cerca de 43,5
milhões de pessoas.
11.
Vale ressaltar, por fim, que o Governo Federal criou o Programa Auxílio Brasil,
por meio da Medida Provisória nº 1.061, de 9 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial de
11 de agosto de 2021, à fim de apoiar ainda mais as famílias em situação de maior
vulnerabilidade, em todo o país.
12.
O Programa Auxílio Brasil foi pensando com base em estudos, avaliações,
projeções, com todo o cuidado que a criação de um novo programa social exige.
13.
O Programa propõe a integração e articulação de políticas, programas e ações
voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, a transferência
direta e indireta de renda, o desenvolvimento da primeira infância, o estímulo ao
empreendedorismo, ao microcrédito, à inclusão produtiva rural e urbana, com vistas à
empregabilidade e à emancipação cidadã. O novo Programa representa uma ampliação
significativa no escopo do extinto Bolsa Família, e simplifica a cesta de benefícios. O Programa
também preza pela emancipação das famílias que já estejam em situação de autonomia, a fim
de que ocorra a entrada de novas famílias em situação de vulnerabilidade.
14.
No que tange aos benefícios financeiros do Programa Auxílio Brasil, um dos
principais avanços é a simplificação da sua estrutura, trazendo agora, em seu núcleo, três
benefícios: Benefício Primeira Infância, para crianças de 0 (zero) a 36 (trinta e seis) meses;
Benefício Composição Familiar, para gestantes e pessoas de 3 (três) e 21 (vinte e um) anos, e
o Benefício de Superação da Extrema Pobreza, destinado a todas as famílias cuja renda
familiar mensal per capita calculada após o acréscimos dos demais benefícios do programa for
inferior à linha de extrema pobreza.
15.
Outro objetivo do Programa Auxílio Brasil é o desenvolvimento das
potencialidades das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias, por meio do incentivo à
melhoria do desempenho esportivo e científico. Com esse intuito, o Ministério da Cidadania
instituiu o pagamento do Auxílio Esporte Escolar e de Bolsas de Iniciação Científica Junior, com
a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, como incentivo aos
estudantes. O Programa também instituiu o Auxílio Criança Cidadã para acesso da criança em
creches regulamentadas ou autorizadas, que ofertem educação infantil em tempo parcial ou
integral, a ser pago diretamente às creches.
16.
Adicionalmente, instituiu o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, para incentivo à
produção, doação e consumo de alimentos saudáveis pelos agricultores familiares do
Programa Auxílio Brasil para consumo de famílias e o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana para os
beneficiários do Programa, que comprovarem vínculo de emprego formal. O novo Programa
também instituiu o Benefício Compensatório de Transição, destinado às famílias que tiverem
redução no valor financeiro total recebido a título de benefícios do Programa, em função do
enquadramento na nova estrutura de benefícios financeiros criada, em comparação com o
Bolsa Família.
17.
Veja-se que é prioridade no Programa Auxílio Brasil a emancipação dos
beneficiários também por meio de participação em políticas e programas de inclusão produtiva
urbana e rural, além da promoção da capacitação para o trabalho, educação financeira e o
incentivo ao empreendedorismo. O objetivo foi criar oportunidades para que as pessoas em
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idade ativa se insiram no mercado de trabalho formal ou consigam elevar seus rendimentos por
meio de atividades autônomas.
18.
O Programa também prevê a manutenção da proteção das famílias logo após a
cessação do Auxílio Emergencial 2021, ao prever a implantação do Programa Auxílio Brasil
neste ano de 2021.
19.
O novo Programa introduz melhorias na sua gestão, com operações de
pagamento dos benefícios financeiros e ao estabelecimento do número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) como chave para identificação dos beneficiários, podendo o Número de
Informações Sociais (NIS) ser utilizado transitoriamente, na forma do regulamento.
20.
Outro grande avanço trazido pelo Programa Auxílio Brasil é a autorização para
contratação de instituições financeiras federais para a prestação de serviços relacionados aos
atos de ressarcimento, para fins de obter a restituição dos valores pagos referentes aos auxílios
emergenciais de 2020 e de 2021, bem como os ressarcimentos de benefícios recebidos
indevidamente no Programa Bolsa Família e no Programa Auxílio Brasil.
21.
Não menos importante, o novo Programa também prioriza o retorno ao Programa
Auxílio Brasil aos beneficiários que tiverem se desligado voluntariamente, em decorrência do
aumento de sua renda, assim que o Governo Federal ficar ciente de seu retorno à condição de
elegibilidade.
22.
Ademais, com o novo Programa, os beneficiários de programas federais de
assistência social ou de transferência de renda poderão autorizar a União a proceder aos
descontos em seu benefício, de forma irrevogável e irretratável, em favor de instituição
financeira que opere modalidade de microcrédito, para fins de amortização, valores referentes
ao pagamento mensal de empréstimos e financiamentos, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor do benefício, nas condições estabelecidas em regulamento e observadas as normas
editadas pelo Ministério da Cidadania.
23.
Assim, o Programa Auxílio Brasil será capaz de produzir ajustes na atual estrutura
e obter melhorias substanciais na gestão e no quadro de benefícios antes previstos no
Programa Bolsa Família, ampliando o escopo do Programa; simplificando a cesta de
benefícios; criando novos benefícios, auxílios e bolsas; valorizando o esforço de cada pessoa e
fortalecendo o caminho para a emancipação das famílias.
24.
Por todo o exposto, reitera-se que, além de medidas rápidas e eficientes do
Governo Federal para atenuar as perdas das famílias mais vulneráveis, de modo pontual ou
temporária, conforme a instituição dos auxílios emergenciais nos anos de 2020 e 2021, também
estão sendo adotadas medidas de forma estruturante e permanente, a fim de proteger as
famílias e apoiá-las na superação da pobreza e extrema pobreza.
25.
Vale registrar, por fim, que ainda que se estude uma forma de alterar a linha de
pobreza e extrema pobreza ou ampliar o número de beneficiários, a capacidade
de atendimento às famílias no Programa Auxílio Brasil é função da disponibilidade
orçamentária e da estimativa de pobreza para cada município, considerando, ainda, a
ordem de prioridade das famílias. Logo, à medida em que famílias sejam desligadas do
programa, aquelas habilitadas ainda não selecionadas serão incluídas gradualmente, por meio
de sistema informatizado e impessoal, observados os critérios do Programa, nos termos da MP
nº 1.061/2021.
26.
No que se refere ao item 1 do mérito, da petição inicial, qual seja, "1. Retomada e
ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$600,00", importa salientar que, dentro
deste contexto de proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade, é importante
destacar as políticas públicas promovidas pelo Poder Executivo Federal em relação ao período
específico da pandemia da COVID-19 no Brasil.
27.
Para enfrentar essa crise, foi estabelecido o Auxílio Emergencial, inicialmente,
previsto no art. 2º da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, concedido em cinco parcelas no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo três previstas pela referida Lei e mais duas por
meio de prorrogação constante no Decreto nº 10.412, de 30 de junho de 2020. E ainda, foi
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instituído o auxílio emergencial residual, por meio da Medida Provisória nº 1.000, de 03 de
setembro de 2020, pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982,
de 2 de abril de 2020, até 31 de dezembro de 2020.
28.
Ambos os auxílios foram instituídos em face da disseminação mundial do novo
coronavírus e da pandemia de Covid-19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), razão pela qual o governo brasileiro precisou tomar diversas medidas para fazer frente à
situação, principalmente no que diz respeito à proteção dos segmentos populacionais mais
vulneráveis, que foram os primeiros a serem atingidos pela interrupção das atividades
econômicas ocasionada pelo imperativo de isolamento social e serão os últimos a sair dessa
situação.
29.
Entre o período de abril a dezembro de 2020, em todo o Brasil, 68,2 milhões de
pessoas foram consideradas elegíveis ao Auxílio Emergencial. Destas, 19,5 milhões são
pertencentes ao público do Programa Bolsa Família; 10,5 milhões ao Cadastro Único e 38,2
milhões do público Extra Cad (pessoas habilitadas por meio do Aplicativo Caixa). Para esses
pagamentos foi necessário o desembolo da quantia de R$ 294,8 bilhões.
30.
Os dados disponibilizados referem-se a elegibilidade do Auxílio Emergencial
2020 e da sua extensão, Auxílio Emergencial Residual, sem considerar cancelamentos e
créditos posteriores. Contemplam os processamentos de ofício, judicial e extrajudicial, de
maneira extraordinária.
31.
Todavia, após a cessação dos pagamentos referidos, a pandemia da COVID-19
continuou existindo e provocando seus efeitos. Razão pela qual a Administração Pública
Federal julgou necessário estabelecer, mais uma vez, o pagamento de um benefício
emergencial, destinado a conferir proteção e alívio face à situação de pobreza, especialmente à
população mais vulnerável. Este contexto evidenciou a necessidade da manutenção de
proteção financeira para a camada mais vulnerável da população, por meio do pagamento de
mais um auxílio destinado a conferir alívio da situação de pobreza enquanto ocorre a retomada
gradual da economia nos municípios brasileiros.
32.
A medida faz parte do conjunto de ações para enfrentar a pandemia de Covid19, com prioridade para a população mais vulnerável. Sabe-se que este contingente
populacional, formado por pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único, por pessoas
sem emprego formal, por microempreendedores individuais e pelos contribuintes individuais do
Regime Geral de Previdência Social, foi o primeiro a ser atingido pela queda na atividade
econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19.
33.
Não obstante o fato de que em muitas localidades as atividades econômicas já
estejam sendo retomadas de forma gradual, na maior parte dos municípios brasileiros as
medidas de isolamento social ainda persistem, de modo que foi necessária a continuidade das
ações de proteção social a essas famílias que estão enfrentando reduções significativas de sua
renda em decorrência da desaceleração da atividade econômica. Dessa forma, a Medida
Provisória nº 1.039 de 18 de março de 2021 foi instituída com o objetivo de enfrentar os
desafios impostos pela pandemia, criando o Auxílio Emergencial 2021 (AE21). Referido
Auxílio foi prorrogado, por meio do Decreto nº 10.740, de 5 de julho de 2021, pelo período
complementar de três meses, desde que o beneficiário seja considerado elegível nos termos do
disposto na referida Medida Provisória, os pagamentos do AE21 encerram-se em novembro de
2021.
34.
As medidas implementadas pelo Auxílio Emergencial 2021, com dados
atualizados até setembro de 2021, em todo o Brasil, beneficiaram 39,4 milhões de pessoas,
com valor executado na ordem de R$ 40,5 bilhões. Deste total, R$ 11,8 bilhões foram
desembolsados para as famílias do Programa Bolsa Família, quando o Auxílio Emergencial
2021 for mais vantajoso; R$ 6,3 bilhões foram pagos às pessoas que estão no Cadastro Único,
e que não figuram como público do PBF; e R$ 22,4 bilhões foram pagos àqueles trabalhadores
beneficiários do público ExtraCad.
35.

Importante ressaltar a publicação da Portaria nº 443, de 17 de julho 2020, que
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estabelecem a suspensão das ações de administração de benefícios do PBF, durante o
período do Auxílio Emergencial até o mês de agosto. Adicionalmente, com a publicação da
Portaria nº 483, de 15 de setembro de 2020, foram novamente suspensas as ações de
administração de benefícios, justificando, dessa forma, a inexistência de informações de
habilitação ao PBF nos meses de junho a agosto e de outubro a novembro de 2020. Seguindo
esta sistemática, a Portaria nº 624, em 31 de março de 2021 e a Portaria 649, de 27 de julho de
2021, estabeleceram nova suspensão dos reflexos de alterações cadastrais nos benefícios de
famílias do PBF, inexistindo informações de habilitação de maio de 2021 em diante.
36.
Ou seja, além do Auxílio Emergencial de R$ 600,00 pago no ano de 2020,
considerando sua extensão e demais pagamentos, o Governo Federal também efetivou o
Auxílio Emergencial 2021, que permanece sendo pago até o mês de outubro, finalizando em
novembro, quando entrará em vigor o Programa Auxílio Brasil, nos termos acima expostos, a fim
de não deixar a população mais vulnerável sem o amparo do Governo Federal.
37.
Sendo o que temos a informar no momento, seguimos à disposição para
quaisquer outros eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,
*Assinado Eletronicamente*
Átila Brandão de Oliveira Junior
Secretário Nacional de Renda de Cidadania

Documento assinado eletronicamente por Atila Brandao de Oliveira Junior,
Secretário(a) Nacional de Renda de Cidadania, em 04/10/2021, às 16:00, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020 da Presidência da República. .
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador 11228588 e
o código CRC 2CE2FC3C.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA RURAL

NOTA TÉCNICA Nº 130/2021
PROCESSO Nº 00692.003294/2021-13
INTERESSADO: CONJUR - SEDS - SEISP

1.

ASSUNTO

1.1.
Apresent ação de subsídios à S ecret aria Nacional de Inclusão S ocial e
Produt iva - S EIS P no âmbit o do Programa Cist ernas referent e à
Arguição de
Descumpriment o de Preceit o Fundament al nº 885/DF, requerent e Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), requerida União Federal, com pedido caut elar,
alegando supost a violação de preceit os fundament ais da C RFB - art igos 1º, inciso III, 3º,
incisos I a IV, 5º, caput , 6º, caput , c/c art . 196, 170, caput e inciso VII, e 193.
2.
REFERÊNCIAS D A AÇ ÃO O RÇ AMENT ÁRIA 8948 NA LOAPROGRAMA
NACIO NAL D E AP O IO À CAP TAÇ ÃO D E ÁGUA D E CHUVA
E O UT RAS T ECNO LO GIAS
SOCIAIS (PROGRAMA CISTERNAS)
2.1.

Esfera: 20 - Orçament o da Seguridade Social

2.2.

Órgão: 55000 - Minist ério da Cidadania

2.3.
Diret a

Unidade O rçament ária: 55.101 - Minist ério da Cidadania - Administ ração

2.4.

Função: 08 – Assist ência Social

2.5.

Sub Função: 511 – Saneament o Básico Rural

2.6.

Programa: 5033 – Segurança Aliment ar e Nut ricional

2.7.
Ação O rçament ária: 8948 - Apoio a T ecnologias S ociais de Acesso à Água
para Consumo Humano e Produção de Aliment os na Zona Rural
2.8.

Tipo de ação: At ividade

3.

SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1.
Trat a-se de apresent ação de subsídios à S EIS P, referent e ao Despacho nº
331/2021/S EDS /S EIS P-AS S ES S ORIA II (S EI 11231958)
nº
que t rat a do Ofício nº
00952/2021/C ONJU R-MC/C GU/AGU (S EI nº
11220102), da Consult oria Jurídica que faz
referência à Arguição de Descumpriment o de Preceit o Fundament al nº
885/DF, requerent e
Conselho
Federal
da
Ordem
dos
Advogados
do
Brasil (CFOAB), requerida União Federal, com pedido caut elar, alegando supost a violação
de preceit os fundament ais da C RFB - art igos 1º, inciso III, 3º, incisos I a IV, 5º, caput , 6º,
caput , c/c art . 196, 170, caput e inciso VII, e 193, caput , conforme pet ição inicial (S EI
nº 11216940) e anexo resumo da demanda (S EI nº 11216944) que solicit a subsídios de
Nota Técnica 130 (11242390)

SEI 00692.003294/2021-13 / pg. 1

fat o e de direit o acerca das alegações const ant es da pet ição inicial e descrit as, em
especial ao it em 3 dos pedidos de mérit o.
3.2.
No que se refere ao Programa Nacional de Apoio à Capt ação de Água de
Chuva e out ras T ecnologias S ociais (Programa Cist ernas), Inst it uído por meio da Lei nº
12.873, de 24 out ubro de 2013, a present e polít ica pública visa promover o acesso à
água para o consumo humano e animal e para a produção de aliment os, por meio de
implement ação de t ecnologias sociais, dest inado às famílias rurais de baixa renda
at ingidas pela seca ou falt a regular de água. A Lei, regulament ada at ualment e pelo
Decret o nº 9.606/2018, imput a ao Minist ério da Cidadania a responsabilidade pela
implement ação do Programa, por meio da celebração de parcerias, em especial com
organizações da sociedade civil, Est ados e consórcios públicos de municípios.
3.3.
O Programa Cist ernas se insere em um cont ext o de promoção de ações de
adapt ação climát ica e de melhoria da qualidade de vida das populações rurais, com
grande incidência no t errit ório semiárido brasileiro.
3.4.
O Programa Cist ernas t eve início a part ir da ident iﬁcação de que o
abast eciment o de água da população rural não seria viabilizado apenas por meio de
grandes obras de saneament o, adut oras e sist emas mais complexos de dist ribuição de
água. Com isso, o apoio a t ecnologias simples, de baixo cust o, de uso individual ou
comunit ário, se most rou alt ernat iva fundament al para viabilizar o at endiment o de
famílias em sit uação de vulnerabilidade social e hídrica, que não dispõem de out ras
formas de acesso à água.
3.5.
Em t odo o período de execução do Programa já foram implant adas mais de
1 milhão de t ecnologias sociais de acesso à água em 1,2 mil municípios, t ot alizando
invest iment os da ordem de 3,5 bilhões de reais, sendo cerca de 964 mil cist ernas para
consumo humano, cerca de 165 mil t ecnologias que viabilizam a produção de aliment os
e a criação animal e 7,6 mil cist ernas em escolas rurais.
4.

ANÁLISE

4.1.
O Programa t em se most rado efet ivo, vist o que além de permit ir o acesso à
água às famílias em sit uação de vulnerabilidade social, t em impact os signiﬁcat ivos e
diversos, seja na saúde e qualidade de vida das famílias, com redução na incidência de
doenças de veiculação hídrica, ou mesmo viabilizando o aument o e diversiﬁcação da
produção agroaliment ar, a dinamização da economia local e a geração de renda às
famílias beneficiárias.
4.2.
No cont ext o de implant ação dessas t ecnologias, o que se observa, de uma
forma geral, é que o abast eciment o de água da população rural é difícil de ser
operacionalizado por meio de grandes obras hídricas, uma vez que a dispersão dessa
população limit a a capacidade de dist ribuição de água pot ável por meio da rede pública,
result ando na baixa cobert ura desse t ipo de solução. Com isso, a sit uação se t orna
crít ica quando, além de o domicílio não est ar ligado à rede pública de abast eciment o de
água, a família t em um acesso crít ico em decorrência da escassez, da dist ância à ou da
poluição da font e hídrica mais próxima, não dispondo de meios suﬁcient es para obt er
água em quant idade e qualidade suficient es.
4.3.
Diant e disso, o at endiment o t em sido viabilizado por um leque de mais de
27 t ipos de t ecnologias, que incluem principalment e a capt ação e o armazenament o de
águas pluviais, dent re as quais se dest acam, pelo quant it at ivo já implant ado, a cist erna
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de placas de 16 mil lit ros (para consumo humano), a cist erna calçadão, a cist erna de
enxurrada, o barreiro t rincheira e a barragem subt errânea. Import ant e dest acar que a
escolha da t ecnologia é feit a de acordo com o uso a que se dest ina e com as condições
geográficas do local onde est ão sit uadas as propriedades familiares.
4.4.
No ent ant o, apesar dos result ados import ant es, em t ermos de t ecnologias
cont rat adas e já implant adas, alcançados ao longo dos últ imos anos, ainda há um longo
caminho na perspect iva de ampliar o at endiment o e melhorar signiﬁcat ivament e as
condições dessas famílias t ant o de acessar água de qualidade para o consumo humano
como de desenvolver at ividades produt ivas suﬁcient es para garant ir uma aliment ação
adequada e renda, inserindo-as em uma rot a inicial de inclusão produt iva.
4.5.
A est imat iva é que ainda exist am cerca de 1,4 milhões de famílias rurais
(est udo Cad Único 2019), de baixa renda e sem acesso adequado à água de qualidade
para consumo humano, das quais cerca de 674 mil localizadas apenas no Semiárido.
4.6.
Considerando ainda o reconheciment o da ocorrência do est ado de
calamidade pública, por meio do Decret o Legislat ivo nº 6, de 20 de março de 2020 e
considerando os efeit os do novo coronavírus (Covid-19) na at ividade econômica, em
especial o efeit o no emprego e na ocupação das pessoas mais humildes e a necessidade
de promover o acesso à água para famílias em sit uação de vulnerabilidade social,
ressalt a-se que o Programa Cist ernas const a dent ro do rol polít icas sociais priorit árias
do Minist ério da Cidadania, conforme dispost o na Port aria nº 395, de 20 de Maio de
2020, in verbis
Po rt aria nº 395, de 20 de Maio de 2020
Omis s is [...]
Art . 2º Para ﬁ ns do dis po s t o nes t a Po rt aria, deﬁ ne-s e que o s pro gramas
prio rit ário s do Minis t ério da Cidadania s ão :
I - Renda Bras il, abrange a ref o rmulação e aprimo rament o do Pro grama Bo ls a
Família;
II - Pro grama Nacio nal de Apo io à Capt ação de Água de Chuva e Out ras
T ecno lo gias So ciais de Aces s o à Água (Pro grama Cis t ernas ); e
III - Bras il em Campo , que t rat a da dis po nibiliz ação de núcleo s po lies po rt ivo s
aut o s s us t ent áveis em t o do t errit ó rio nacio nal, bas eado s em padrão
co ns t rut ivo único de alt a ef iciência e baixo cus t o

4.7.
Assim, regist ra-se que o Depart ament o de Foment o à Inclusão S ocial e
Produt iva Rural pleit eou recurso orçament ário via crédit o adicional no valor de R$
800.000.000,00 (oit ocent os milhões de reais), conforme Not a T écnica nº 121/2021
(11128864), Processo nº 71000.065465/2021-97, com o int uit o de promover o
at endiment o de famílias localizadas em zonas rurais at ingidas pela seca ou falt a regular
de água, uma vez que exist e sit uação de déﬁcit de acesso a font es de água apropriadas
ao consumo humano nos est ados das regiões nordest e. Com efeit o, o acesso à água é
condição básica para proﬁlaxia do C OVID-19, promovendo o acesso à água para
beber, além de reforçar higiene básica dos beneﬁciários no cont ext o da pandemia e o
preparo de aliment os por meio da implement ação de cist ernas de placas de 16 mil lit ros
para aproximadament e 177 mil famílias considerando o cust o unit ário médio das
cist ernas de R$ 4.500,00 (quat ro mil e quinhent os reais). S alient a-se adicionalment e que
os recursos associados à LOA 2021, na ordem de R$ 32 milhões, segue em processo de
definição o quant o à priorização na alocação de recursos da ação 8948.
5.

CONCLUSÃO
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5.1.
Diant e do expost o, considera-se que foram prest ados subsídios ao
Gabinet e/S EIS P no âmbit o da Arguição de Descumpriment o de Preceit o Fundament al nº
885/DF, referent e ao Programa Cist ernas, de modo que rest it uímos o present e processo
para adoção de providências que ent enderem cabíveis.

(assinat ura elet rônica)
BRUNO DA SILVA MALAQUIAS
Assessor Técnico do Depart ament o de Foment o à Inclusão Social e Produt iva Rural DEFISP

De acordo. Encaminha-se ao gabinet e/SEISP para adoção de providências cabíveis.

(assinat ura elet rônica)
LUANA MARIA DA SILVA COSTA
Diret ora subst it ut a do Depart ament o de Foment o à Inclusão Social e Produt iva Rural DEFISP
Documento assinado eletronicamente por Bruno da Silva Malaquias,
Assessor(a) T écnico(a), em 04 /10/2021, às 16:18, conf orme horário of icial de
Brasília, com f undamento no § 3º do art. 4 º do Decreto nº 10.54 3, de 13 de
novembro de 2020 da Presidência da República. .
A autenticidade deste documento pode ser conf erida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , inf ormando o código verif icador
11242390 e o código CRC 9B7395DB.

Re f e rê n cia : Pro cesso nº 00692 .0032 94 /2 02 1-13
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE FOMENTO

NOT A T ÉCNICA Nº 51/2021
PROCESSO Nº 00692.003294/2021-13
INTERESSADOS: CONJUR/MC
1.

ASSUNTO

1.1.
Apresent ação de subsídios ao gabinet e da S EIS P no âmbit o do Programa
Foment o Rural, em respost a ao Despacho 331 (S EI11231958) - Arguição de
Descumpriment o de Preceit o Fundament al nº 885/DF, cujo requerent e é o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).
2.

REFERÊNCIAS

2.1.
Rurais

Lei 12.512/2011 - Inst it ui o Programa de Foment o às At ividades Produt ivas

2.2.
Decret o 9.221/2017 - Regulament a o Programa de Foment o às At ividades
Produt ivas Rurais
2.3.

Ação Orçament ária: 20GD

3.

SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1.
No que se refere ao Anexo RES U MO DA DEMANDA (S 11216944),
EI
ent endese que o Programa de Foment o às At ividades Produt ivas Rurais, apesar de não ser
cit ado explicit ament e, encaixa-se no it em 3 dos Pedidos de Mérit o:
"3. Revo gação do t et o do s gas t o s e reco mpo s ição do o rçament o para as
po lít icas públicas de s egurança aliment ar e nut ricio nal: PAA, Cis t ernas ,
As s is t ência t écnica rural, dis t ribuição de aliment o s , Bo ls a Verde, o rganiz ação
eco nô mica de mulheres rurais , e des envo lviment o s us t ent ável de
co munidades quilo mbo las , po vo s indígenas e co munidades t radicio nais ;"

3.2.
O Programa Foment o Rural const it ui part e import ant e das ações dest a
S ecret aria no que diz respeit o ao enfrent ament o à insegurança aliment ar e nut ricional
no campo e já at endeu quase 300 mil famílias em sit uação de ext rema pobreza ou
pobreza em t odo o Brasil, desde sua criação em 2011, sendo cerca de 70% mulheres.
4.

ANÁLISE

4.1.
O Programa de Foment o às At ividades Produt ivas Rurais (Foment o
Rural) foi inst it uído pela Lei nº 12.512/2011 e t em ent re seus objet ivos a promoção da
segurança aliment ar e nut ricional e o est ímulo à geração de t rabalho e renda de seus
beneﬁciários. Regulament ado pelo Decret o nº 9.221/2017, ele art icula duas ações: i) a
ofert a de acompanhament o social e produt ivo e ii) a t ransferência de recursos
ﬁnanceiros não reembolsáveis no valor de R$ 2.400,00 ou R$ 3.000,00, ambas as ações
com o objet ivo de apoiar a est rut uração produt iva de famílias rurais em sit uação de
ext rema pobreza e pobreza.
Nota Técnica 51 (11243558)
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4.2.
apont ou:

Audit oria feit a pelo Tribunal de Cont as da União em 2018 (S EI2920562)
"Nas entrevistas realizadas nos estados que participaram da presente auditoria, diversos
atores, dentre gestores e extensionistas públicos e privados, apontaram a importância da
inovação trazida pelo Programa de Fomento, que permitiu o acesso a serviços de Ater por
famílias em situação de extrema pobreza, que não costumavam ter acesso a esse tipo de
serviço. (...) Com a transferência direta de recursos ﬁnanceiros não reembolsáveis pelo
programa, tornou-se possível a materialização das recomendações dos extensionistas e
assim, diversos investimentos produtivos puderam ser concretizados, tais como a
construção de instalações para acomodar pequenos animais (bebedouros, cercas, curral,
galinheiro, chiqueiro, etc.). Dada a precariedade da situação económica e social das
famílias beneﬁciadas, esses pequenos investimentos ﬁzeram grande diferença nas
condições de vida das famílias, melhorando as suas condições de segurança alimentar e
permitindo também a geração de algum nível de renda."

4.3.
A avaliação de impact o que est á em desenvolviment o demonst rou, por meio
dos result ados da aplicação dos quest ionários para a linha de base da pesquisa, que o
Programa é capaz de chegar no público que mais necessit a, que t em prat icament e a
t ot alidade de seu orçament o domést ico ut ilizado para consumo de aliment os.
4.4.
O orçament o do Programa, ent ret ant o, vem caindo nos últ imos anos, e no
ano de 2020 sofreu cont igenciament o de aproximadament e 77% da dot ação inicial,
ainda que houvesse inst rument os de parceria já ﬁrmados e, port ant o, met as físicas
pront as para empenho desde o início do ano. No ano de 2021, sofreu
cont igenciament o/bloqueio orçament ário de aproximadament e 30% at é o present e
moment o.
4.5.
Com relação ao it em "I.VI. Vet os à lei de apoio aos agricult ores familiares"
da Pet ição Inicial (SEI 11216940), cabe informar que est e DEFIS P posicionou-se cont ra a
criação de um novo programa propost o pelo P L 735/2020 porque o mesmo era
prat icament e idênt ico ao Programa Foment o Rural. Em cont rapont o, sugeriu-se ampliar
a execução do mesmo, que já possui inst it ucionalidade e operacionalidade consolidados.
Est e posicionament o pode ser conferido no Formulário SEI nº 8534428.
4.6.
Por ﬁm, regist ra-se que o Depart ament o de Foment o à Inclusão S ocial e
Produt iva Rural pleit eou recurso orçament ário via crédit o adicional no valor de R$
80.000.000,00 (oit ent a milhões de reais), conforme Not a T écnica nº 48/2021
(11124754), Processo nº 71000.065465/2021-97, com o int uit o de promover o
at endiment o de famílias localizadas em zonas rurais em sit uação de ext rema pobreza
com o repasse do valor de R$ 2.400,00, uma vez que exist em cerca de 3,9 milhões de
famílias nessa sit uação dent ro do Cadast ro Único para Programas S ociais do Governo
Federal. Com efeit o, o acesso à uma polít ica pública de foment o à produção de
aliment os para o aut oconsumo é de suma import ância para o enfrent ament o da
pandemia de COVID-19, e deverá ser dest inada para esse fim.
5.

CONCLUSÃO

Diant e do expost o, considera-se que foram prest ados subsídios ao Gabinet e/S EIS P no
âmbit o da Arguição de Descumpriment o de Preceit o Fundament al nº 885/DF, referent e
ao Programa Foment o Rural, de modo que rest it uímos o present e processo para adoção
de providências que ent enderem cabíveis.
*Assinat ura elet rônica*
Nota Técnica 51 (11243558)
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ANA GABRIELA MOREIRA PUDENZI
Coordenadora

*Assinat ura elet rônica*
IORRANA LISBOA CAMBOIM
Coordenadora

De acordo. Encaminha-se ao gabinet e/SEISP para adoção de providências cabíveis.

*Assinat ura elet rônica*
LUANA MARIA DA SILVA COSTA
Diret ora subst it ut a/DEFISP

Documento assinado eletronicamente por Iorrana Lisboa Camboim,
Coordenador(a) de Foment o, em 04 /10/2021, às 18:07, conf orme horário of icial
de Brasília, com f undamento no § 3º do art. 4 º do Decreto nº 10.54 3, de 13 de
novembro de 2020 da Presidência da República. .
Documento assinado eletronicamente por Ana Gabriela Moreira Pudenzi,
Coordenador(a) de Foment o, em 04 /10/2021, às 18:08, conf orme horário of icial
de Brasília, com f undamento no § 3º do art. 4 º do Decreto nº 10.54 3, de 13 de
novembro de 2020 da Presidência da República. .
A autenticidade deste documento pode ser conf erida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , inf ormando o código verif icador
11243558 e o código CRC 0B2404F8.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA NACIONAL DO CADASTRO ÚNICO

NOTA TÉCNICA Nº 56/2021
PROCESSO Nº 00692.003294/2021-13
1.

ASSUNTO

1.1.
Processo Judicial nº 0061817-44.2021.1.00.0000 (Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 885/DF).
2.

SUMÁRIO EXECUTIVO

2.1.
Por meio do O�cio n. 00952/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU (SEI 11220102), a CONJUR/MC
encaminhou a esta Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD) o Resumo da Demanda nº 00169/2021RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU, elaborado pela Consultoria da União e referente à Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 885/DF, que tem como autor o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(CFOAB). Assim, "solicita-se, para ﬁns de subsidiar a elaboração de Informações a serem prestadas ao Supremo
Tribunal Federal pelo Excelen�ssimo Senhor Presidente da República, nos autos Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 885/DF, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), a
coleta de subsídios de fato e de direito e envio de respec�va manifestação acerca das alegações constantes da
pe�ção inicial e descritas no resumo da demanda".
2.2.
A pe�ção inicial (SEI 11216940) da ADPF nº 885/DF cita como sua causa de pedir "ações e
omissões levadas a cabo pelo Poder Público Federal na gestão da fome no Brasil, por violação a preceitos
fundamentais da Cons�tuição da República, notadamente aqueles inscritos nos ar�gos 1º, inciso III; 3º, incisos I
a IV; 5º, caput, 6º, caput, c/c art. 196; 170, caput e inciso VII; e 193, caput". A pe�ção se refere ainda a diversas
polí�cas sociais e concatena seus pedidos a elas.
2.3.
Entre as polí�cas sociais referidas na pe�ção inicial, tem-se o Auxílio Emergencial. O Auxílio
Emergencial é abordado do seguinte modo na referida pe�ção inicial (grifamos):
I.V. Auxílio emergencial insuﬁciente
Como cediço, o governo federal suspendeu o Auxílio Emergencial (AE) de janeiro a abril de 2021,
justamente no período da segunda onda, pior momento da pandemia até agora, com aumento
exponencial de casos e mortes no país. No pior momento da Covid-19 no Brasil, não exis�a um auxílio
ﬁnanceiro para permi�r às pessoas o cumprimento de uma das orientações essenciais: o de distanciamento
social para evitar a transmissão da Covid-19.
O AE que começou a ser pago em abril de 2021 foi prestado em valor reduzido, tanto em valor total da
ação - R$43 bi em 2021, contra R$293 bi em 2020 - quanto em público alcançado - 45,6 milhões de pessoas
agora contra 68 milhões anteriormente. Diante das evidências de que o AE pago em 2020 contribuiu
decisivamente para uma contração menor do PIB - queda de 4,1% diante de uma expecta�va inicial de 9%,
incremento da renda dos três primeiros meses em torno de 35% e redução da desigualdade de 8,4% - é
preocupante imaginar um cenário combinando recrudescimento da pandemia e proteção social inadequada.
Cerca de 43% dos beneﬁciários do novo AE receberão parcelas de R$150 e não terão suas perdas
compensadas. Mesmo um valor de R$250 não representa uma compensação, fato que pode se agravar
diante da intensidade da segunda onda e do surgimento de eventuais novos repiques da doença ao longo
de 2021.
Cabe destacar ainda que o custo médio da cesta básica no país é em torno de R$ 550 e uma renda
emergencial de R$ 150 não permite sequer garan�r acesso a uma cesta básica de alimentos, o que não
permite enfrentar a fome.
Segundo pesquisa in�tulada “Novo auxílio emergencial: es�ma�vas dos efeitos sobre renda”, publicada pela
Fundação Getúlio Vargas, os valores deﬁnidos para o auxílio emergencial em 2021 são insuﬁcientes para
recompor a renda de 43% dos beneﬁciários do programa que terão direito às parcelas de menor valor, R$
150. Os pesquisadores da FGV consideraram, a par�r das regras da nova rodada do auxílio, que as 4 parcelas
com os valores mais baixos do programa, de R$ 150, serão disponibilizadas a cerca de 20 milhões de

pessoas (43% do total de 45,6 milhões de beneﬁciários). Outras 16,7 milhões (36,3%) devem receber R$
250 e 9,3 milhões de pessoas (20,2%) vão receber R$ 375.
O estudo apresenta a seguinte conclusão:
O AE que começa a ser pago em abril de 2021 vem em formato reduzido, tanto em valor - R$ 43 bi
agora contra R$ 293 bi em 2020 - quanto em público alcançado - 45,6 milhões de pessoas agora
contra 68 milhões anteriormente. Diante das evidências de que o AE pago em 2020 contribuiu
decisivamente para uma contração menor do PIB - queda de 4,1% diante de uma expecta�va inicial
de 9% - é preocupante imaginar um cenário combinando recrudescimento da pandemia e proteção
social inadequada.
Cerca de 43% dos beneﬁciários do novo AE receberão parcelas de R$ 150 e não terão suas perdas
compensadas. Mesmo um valor de R$ 250 não representa uma compensação para todos os
estados, fato que pode se agravar diante da intensidade da segunda onda e do surgimento de
eventuais novos repiques da doença ao longo de 2021.
Como se vê, o valor pago a �tulo de auxílio emergencial é insuﬁciente para garan�r a subsistência do
cidadão brasileiro, especialmente considerando o agravamento da situação ﬁnanceira da população em
virtude da pandemia.
[...]
V - DOS PEDIDOS
1. Retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$600,00;

2.4.
Desse modo, a presente manifestação se dá em estrita atenção às competências desta SECAD - tal
como decorrem do art. 26 do Decreto nº 10.357/2020 e, no que se refere ao Auxílio Emergencial, da Portaria MC
nº 631/2021 - e visa a angariar subsídios de fato e de direito para elaboração de Informações a serem prestadas
ao Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da República.
3.

SOBRE A NATUREZA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL E OS NÚMEROS DE ATENDIMENTO DO AE2021

3.1.
De início, é per�nente esquadrinhar a natureza e o alcance da polí�ca social de transferência de
renda consubstanciada no Auxílio Emergencial, que, tal como evidencia sua nomenclatura, tem
caráter emergencial e temporário, isto é, diante de um evento imprevisível e de consequências gravosas a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus -, visa a compor as
medidas de enfrentamento a tal intempérie durante o tempo de sua ocorrência, isto é, de acordo com ato do
Ministro de Estado da Saúde sobre a duração da situação de emergência de saúde pública (art. 17, parágrafo
único, da Medida Provisória n. 1.047/2021). Assim, o Auxílio Emergencial foi criado para atender a uma situação
temporária e não pode ser usado para ﬁns permanentes e estruturantes (para o que há outras polí�cas públicas,
a serem abordadas abaixo), nem para, de modo precípuo, "compensar perdas" de forma integral, mas a de
amenizar os efeitos da severa crise econômica decorrente do isolamento social necessário para evitar as mortes
pela Covid-19..
3.2.
Tendo sido ins�tuído pela Medida Provisória nº 1.039/2021, o Auxílio Emergencial 2021 (AE2021)
foi inicialmente pago em quatro parcelas (art. 1º da Medida Provisória nº 1.039/2021), tendo sido prorrogado
por mais três parcelas (art. 15 da Medida Provisória nº 1.039/2021 c.c. art. 1º do Decreto nº 10.740/2021),
totalizando 7 parcelas. O quan�ta�vo de público atendido e de recursos públicos u�lizados no Auxílio
Emergencial 2021 pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico, correspondente a painel disponível para
consulta pública e man�do e atualizado pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da
Cidadania: h�ps://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/dash/painel.php?d=176
3.3.
Assim, 39,4 milhões de pessoas foram consideradas elegíveis para o Auxílio Emergencial 2021, das
quais 18,4 milhões (cerca de 46,7%) receberam parcelas mensais no valor de R$ 150,00 na condição de família
unipessoal, 12,4 milhões (cerca de 31,5% 31,47) receberam parcelas mensais no valor de R$ 250,00 e 8,6
milhões (cerca de 21,8%) receberam parcelas mensais no valor de R$ 375,00 na condição de famílias
monoparentais cheﬁadas por mulheres. Foram transferidos R$ 40,49 bilhões às famílias beneﬁciárias (R$ 12,89
bilhões a famílias unipessoais, R$ 13,77 bilhões a famílias monoparentais cheﬁadas por mulheres e R$ 13,80
bilhões às demais famílias beneﬁciárias).
3.4.
No que se refere ao ponto da pe�ção inicial no qual se aﬁrma que "o governo federal suspendeu o
Auxílio Emergencial (AE) de janeiro a abril de 2021, justamente no período da segunda onda, pior momento da
pandemia até agora, com aumento exponencial de casos e mortes no país", há de pontuar, com base na Nota
Técnica SEI nº 10256/2021/ME (SEI 9795566) - que analisa as informações de renda observadas em 2020 com a
realidade sanitária e econômica de 2021 para, assim, apresentar a necessidade de suplementação de renda por
meio de um novo programa de auxílio emergencial -, que "um dos grandes desaﬁos para uma tomada de

decisões rela�vas à extensão do programa de auxílio emergencial (AE) reside na incerteza sobre a
vulnerabilidade atual das famílias, em especial na ausência de pesquisas com abrangência nacional em 2021".
Assim, além de se pontuar a necessidade de que decisões no âmbito da Administração Pública sejam tomadas
com base em evidências e dados razoavelmente solidiﬁcados, há de se considerar o natural lapso temporal entre
o angariamento de informações suﬁcientes para mo�var os atos da Administração Pública e a efe�va prá�ca de
tais atos.
3.5.
A par�r de diferentes modelos de avaliação, a Nota Técnica SEI nº 10256/2021/ME (SEI 9795566)
conclui que o isolamento social (voluntário ou imposto) é a principal variável explica�va para o hiato de renda –
o deﬁnido como renda habitual das famílias antes da pandemia menos o rendimento efe�vo durante a
pandemia, excluindo o AE. Assim, “quanto maior for o isolamento social, maior será a diferença entre a renda
que o indivíduo costumava ganhar antes da pandemia e a sua renda auferida durante a pandemia (Hiato=
habitual – efe�va)”. Nesse contexto, a Nota Técnica es�ma que os hiatos do ano de 2020 seriam R$ 238, na
média dos trabalhadores informais, e R$ 263 para as famílias com alta dependência do AE (mais de 75% de perda
de renda durante a pandemia). Usando das mesmas ferramentas de modelagem, as simulações do Ministério
da Economia apresentam os cenários resumidos na Tabela 1. Considerando o isolamento registrado em janeiro
de 2021, o hiato seria de R$ 275. Ele aumentaria para R$ 324 no caso de maior isolamento social, e haveria
uma queda para R$ 151 em um cenário de maior vacinação e outras medidas sanitárias.

Tabela 1. Cenários de acordo com o isolamento social.

3.6.
Como o público-alvo desta polí�ca é composto por trabalhadores informais (“invisíveis” ou não), a
Nota Técnica ressalta que é esperado haver uma diferença maior que zero entre as rendas habitual e efe�va
mesmo em um cenário anterior à pandemia. Isso posto, ao avaliar os dados da PNAD Con�nua, a Nota constata
que o hiato observado no período imediatamente anterior à pandemia era de R$ 95,00 e, portanto, “para se ter
uma ideia da magnitude dessa diferença de renda causada pela pandemia, deve-se descontar do hiato da
primeira linha de informações da Tabela 1 o valor do hiato médio registrado no primeiro trimestre de 2020. Na
Tabela 1 essa informação é apresentada na linha Hiato ‘habitual’. Tal contexto evidenciou a necessidade da
manutenção de proteção ﬁnanceira para a camada mais vulnerável da população, por meio do pagamento de
mais um auxílio des�nado a conferir alívio da situação de pobreza enquanto ocorre a retomada gradual da
economia nos municípios brasileiros.
3.7.
Desse modo, o Auxílio Emergencial 2021, mesmo com valor reduzido em relação aos demais
auxílios emergenciais pagos em 2020, possibilitou amenizar os efeitos da severa crise econômica decorrente do
isolamento social necessário para evitar as mortes pela Covid-19. Assim, com base na modelagem realizada pelo
Ministério da Economia e suas conclusões sobre o hiato decorrente da diferença entre a renda que o indivíduo
costumava ganhar antes da pandemia e a sua renda auferida durante a pandemia (Hiato= habitual – efe�va), há
de se ponderar que os valores das parcelas do AE2021 seriam suﬁcientes para cobrir tal hiato de renda.
3.8.
A �tulo de ilustração, considerando-se o mesmo número de beneﬁciários elegíveis e o total de
sete parcelas rela�vos ao AE2021, o impacto orçamentário e ﬁnanceiro es�mado para o cumprimento de uma
eventual decisão favorável sobre o pedido de “retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de
R$600,00” seria de R$ 138.005.000.000,00 (cento e trinta e oito bilhões, cinco milhões de reais), conforme
tabela abaixo, valor que não considera os custos tarifários e de processamento implicados para
operacionalização de tais pagamentos junto à DATAPREV e à Caixa Econômica Federal:
Tabela 2. Impacto Orçamentário e Financeiro Es�mado
Quan�dade e �po de beneﬁciário Valor de cota a
do AE2021
complementar*
18,4 milhões Unipessoais (R$ 150) R$ 450,00

Quan�dade de parcelas
do AE2021
7

Totais
R$ 57.960.000.000,00

12,4 milhões Famílias (R$ 250)
8,6 milhões Mulheres
monoparentais (R$ 375)

R$ 350,00

7

R$ 30.380.000.000,00

R$ 825,00

7

R$ 49.665.000.000,00
R$
138.005.000.000,00

Totais

*O valor a complementar corresponde, para as famílias unipessoais (cota de R$ 150,00 no AE2021) e paras
as famílias de perﬁl geral (cota de 250,000 no AE2021), à diferença entre a cota recebida no AE2021 e um
valor de cota de R$ 600,00; para as mulheres monoparentais, que receberam cota de R$ 375,00 no AE2021,
o valor a complementar corresponde à diferença entre a cota recebida no AE2021 e a um valor de cota de R$
1.200,00.

3.9.
Por ﬁm, há de lembrar que, conquanto o Auxílio Emergencial tenha tal natureza emergencial e
temporária, há polí�cas sociais de transferência de renda e de caráter estruturante planejadas para iniciarem sua
execução em breve (novembro de 2021), no caso, o Programa Auxílio Brasil, ins�tuído pela Medida Provisória nº
1.061/2021 com o intuito de aprimorar o Programa Bolsa Família e que tem como uma ﬁnalidade
principal a transferência direta de renda para redução da pobreza e da extrema pobreza das famílias
beneﬁciárias. Prevê-se que os pagamentos se iniciem em novembro de 2021 às famílias beneﬁciárias no que se
refere aos três bene�cios que compõem do Programa Auxílio Brasil: Bene�cio Primeira Infância, para famílias
que possuam em sua composição crianças com idade entre 0 (zero) e 36 (trinta e seis) meses incompletos, pago
por pessoa que se enquadre em tal situação; Bene�cio Composição Familiar, para famílias que possuam em sua
composição gestantes ou pessoas com idade entre de 3 (três) e 21 (vinte e um) anos incompletos, pago por
pessoa que se enquadre em tais situações; e Bene�cio de Superação da Extrema Pobreza, para famílias cuja
renda familiar per capita, calculada após o acréscimo dos bene�cios Primeira Infância e Composição Familiar,
seja igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza.
4.

CONCLUSÃO

4.1.
Por meio desta Nota Técnica, a SECAD pontuou que o Auxílio Emergencial, enquanto polí�ca social
de transferência, tem caráter emergencial e temporário, não havendo de ser usado para ﬁns permanentes e
estruturantes (para o que há outras polí�cas públicas) e não se des�nando, de modo precípuo, a "compensar
perdas" dos beneﬁciários de forma integral, uma vez que a ﬁnalidade da polí�ca seria a de amenizar os efeitos
da severa crise econômica decorrente do isolamento social necessário para evitar as mortes pela Covid-19.
4.2.
Nesse sen�do, há de observar que a Nota Técnica SEI nº 10256/2021/ME (SEI 9795566) - que
analisa as informações de renda observadas em 2020 com a realidade sanitária e econômica de 2021 para,
assim, apresentar a necessidade de suplementação de renda por meio de um novo programa de auxílio
emergencial - conclui que o isolamento social (voluntário ou imposto) é a principal variável explica�va para o
hiato de renda (Hiato = diferença entre a renda que o indivíduo costumava ganhar antes da pandemia e a sua
renda auferida durante a pandemia ou Hiato= habitual – efe�va) e es�mou o seguinte cenário: considerando o
isolamento registrado em janeiro de 2021, o hiato seria de R$ 275; ele aumentaria para R$ 324 no caso de maior
isolamento social; haveria uma queda para R$ 151 em um cenário de maior vacinação e outras medidas
sanitárias. Com base nessa modelagem realizada pelo Ministério da Economia, há de se ponderar que os valores
das parcelas do AE2021 seriam suﬁcientes para cobrir tal hiato de renda e que o Auxílio Emergencial 2021,
mesmo com valor reduzido em relação aos demais auxílios emergenciais pagos em 2020, possibilitou amenizar
os efeitos da severa crise econômica decorrente do isolamento social necessário para evitar as mortes pela
Covid-19.
4.3.
Informaram-se ainda os dados rela�vos ao montante de recursos públicos transferidos e ao
número de beneﬁciários atendidos: R$ 40,49 bilhões de recursos públicos transferidos e 39,4 milhões de
beneﬁciários, com 18,4 milhões (cerca de 46,7%) tendo recebido parcelas mensais no valor de R$ 150,00 na
condição de família unipessoal (R$ 12,89 bilhões), 12,4 milhões (cerca de 31,5% 31,47) tendo recebido parcelas
mensais no valor de R$ 250,00 (R$ 13,80 bilhões) e 8,6 milhões (cerca de 21,8%) tendo recebido parcelas
mensais no valor de R$ 375,00 na condição de famílias monoparentais cheﬁadas por mulheres (R$ 13,77
bilhões ).
4.4.
Es�mou-se também impacto orçamentário e ﬁnanceiro da ordem de R$ 138.005.000.000,00
(cento e trinta e oito bilhões, cinco milhões de reais) para o cumprimento de uma eventual decisão favorável
sobre o pedido de “retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$600,00”, isso sem considerar os
custos tarifários e de processamento implicados para operacionalização de tais pagamentos junto à DATAPREV e
à Caixa Econômica Federal, que avultariam sobremaneira tal impacto.

4.5.
Por ﬁm, ponderou-se que, conquanto o Auxílio Emergencial tenha tal natureza emergencial e
temporária, há polí�cas sociais de transferência de renda e de caráter estruturante planejadas para iniciarem sua
execução em breve (novembro de 2021), no caso, o Programa Auxílio Brasil, ins�tuído pela Medida Provisória nº
1.061/2021 com o intuito de aprimorar o Programa Bolsa Família e que tem como uma ﬁnalidade
principal a transferência direta de renda para redução da pobreza e da extrema pobreza das famílias
beneﬁciárias.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO AOS SISTEMAS PÚBLICOS AGROALIMENTARES LOCAIS

NOT A T ÉCNICA Nº 56/2021
PROCESSO Nº 00692.003294/2021-13
INTERESSADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL E OUTROS
1.

ASSUNTO

1.1.
Est a not a t écnica t em por ﬁnalidade analisar demanda recebida por est e
Minist ério, por int ermédio do OFÍC IO n. 00952/2021/C ONJU R-MC/C GU/AGU11220102
(
),
que encaminha o o OFÍC IO n. 00443/2021-RDA/C ONS U NIAO/C GU/AGU11216944)
(
e
anexos, da Consult oria-Geral da União.
2.

REFERÊNCIAS

2.1.

Lei n. 11.346, de 15 de set embro de 2006

2.2.

Decret o n. 7.272. de 25 de agost o de 2010

2.3.

Decret o n. 10.357, de 20 de maio de 2020

2.4.

Decret o n. 10.713, de 07 de junho de 2021.

3.

ANÁLISE

3.1.
O Brasil vem acumulando, a part ir do desenvolviment o do seu arcabouço
inst it ucional de polít icas para garant ia do Direit o Humano à Aliment ação Adequada
(DHAA) e da S egurança Aliment ar e Nut ricional (S AN), relevant e capacidade de
art iculação int ernacional, part icipando at ivament e de inst âncias e processos de
const rução mundial sobre a agenda, como oport unidade de qualiﬁcar as polít icas
nacionais e influenciar nas dinâmicas int ernacionais no t ema de SAN.
3.2.
Nessa perspect iva, o Brasil se inseriu na Década de Ação das Nações Unidas
em Nut rição 2016-2025, com compromissos nacionais e int ernacionais especíﬁcos,
para o enfrent ament o de t odas as formas de má nut rição, além de part icipar em
import ant es fóruns int ernacionais. Além disso, ressalt a a import ância da paut a da
nut rição na agenda dos países, além de est ar em consonância, diret a e indiret ament e,
aos Objet ivos do Desenvolviment o Sust ent ável.
3.3.
Na perspect iva de coordenar as ações segurança aliment ar e nut ricional no
país, foi inst it uído o S ist ema Nacional de S egurança Aliment ar e Nut ricional - S isan, a
part ir da Lei nº 11.346, de 15 de set embro de 2006, com vist as a assegurar o direit o
humano à aliment ação adequada - DHAA. O S isan t em por objet ivos formular e
implement ar polít icas e planos de segurança aliment ar e nut ricional - Plansan, est imular
a int egração dos esforços ent re governo e sociedade, bem como promover o
acompanhament o e o monit orament o e a avaliação da segurança aliment ar e nut ricional
do País. Trat a-se de um sist ema público, de gest ão int erset orial e part icipat iva, que
possibilit a a art iculação ent re os t rês níveis de governo, assim como com a sociedade,
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para a implement ação e a execução das polít icas de segurança aliment ar e nut ricional.
3.4.
Uma das primeiras providências para a consolidação do S isan foi, em 2008,
a criação da Ação Orçament ária “Apoio à Implant ação e Gest ão do S isan”, permit indo o
repasse de recursos do Governo Federal para os Est ados e o Dist rit o Federal e
Universidades para ações organizat ivas que result assem na apropriação dos conceit os e
fundament os do S isan e no desenvolviment o dos marcos legais nessa esfera
governament al, com a part icipação at iva dos Colegiados Est aduais e Dist rit al.
3.5.
Out ro fat o import ant e foi assinat ura do Decret o n. 7.272, em 25 de agost o
de 2010, que inst it uiu a Polít ica Nacional de S egurança Aliment ar e Nut ricional e
regulament ou a Lei Orgânica de S egurança Aliment ar e Nut ricional (Lei nº 11.346/2006) Losan, deﬁnindo os objet ivos, diret rizes e sujeit os da Polít ica Nacional de S egurança
Aliment ar e Nut ricional - P NS AN; as at ribuições dos component es do S isan no que se
refere à gest ão da Polít ica; os mecanismos de adesão e pact uação int erset orial e
int erfederat iva; os mecanismos de ﬁnanciament o; as est rat égias de monit orament o e
avaliação e os parâmet ros para a elaboração do Plansan.
3.6.
S egundo o Decret o nº 7.272, os mecanismos de ﬁnanciament o da polít ica e
do S IS AN são de responsabilidade do Poder Execut ivo Federal, assim como dos Est ados,
DF e Municípios que aderirem ao S IS AN, devendo ser dividido em dot ações
orçament árias de cada ent e federado dest inadas aos diversos set ores que compõem a
S egurança Aliment ar e Nut ricional -S AN e em recursos especíﬁcos para gest ão e
manut enção do S IS AN, consignados nas respect ivas leis orçament árias anuais. No
âmbit o federal, o ﬁnanciament o do S IS AN vem ocorrendo a part ir da Ação 215i Consolidação da Implant ação do S ist ema Nacional de S egurança Aliment ar e Nut ricional
(SISAN).
3.7.
At ualment e, t odos os est ados e o Dist rit o Federal est ão aderidos ao S IS AN.
Dent re est es, 16 est ados possuem Planos de S AN. Com relação aos município,
454 est ão com a sua adesão concluídas. As est rut uras organizacionais do S IS AN
est ão hoje inst it ucionalizadas em um modelo que descent raliza a gest ão em direção aos
níveis est aduais e municipais. At ravés desse sist ema federat ivo descent ralizado, os
órgãos governament ais (municipais, est aduais, dist rit ais e federais) devem at uar em
conjunt o para a realização da Polít ica Nacional de S egurança Aliment ar e Nut ricional,
com vist as a promover e garant ir progressivament e o DHAA.
3.8.
Cabe dest acar, o Decret o n. 10.357, de 20 de maio de 2020, que aprova a
est rut ura regiment al do Minist ério da Cidadania, est abelece a Polít ica Nacional de
S egurança Aliment ar e Nut ricional (P NS AN) como uma das áreas de compet ência do
Minist ério da Cidadania, cabendo à S ecret aria Especial de Desenvolviment o S ocial
(S EDS ) assessorar o Minist ro na supervisão e coordenação da referida Polít ica.
Compet e à S ecret aria Nacional de Inclusão S ocial e Produt iva Rural (S EIS P), por sua vez,
foment ar e mant er a int egração com out ros órgãos e ent idades do Governo Federal para
a execução das ações de desenvolviment o social decorrent es das diret rizes da Polít ica
Nacional de Segurança Aliment ar e Nut ricional (PNSAN).
3.9.
Para operacionalizar t al compet ência inst it ucional, a S EIS P at ua por meio
do funcionament o da Câmara Int erminist erial de S egurança Aliment ar e
Nut ricional (Caisan), promovendo o direit o humano à aliment ação adequada de forma
int erset orial, priorizando a int egração de polít icas sociais como o Programa de
Aquisição de Aliment os (PAA), o Programa Cist ernas e a ação de Equipament os
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Públicos, o Programa de Foment o e Inclusão S ocial e Produt iva Rural e de Agricult ura
Urbana, inclusive com as demais áreas e programas do Minist ério que possuam
int erface com a segurança aliment ar e nut ricional.
3.10.
O S isan t em por objet ivos formular e implement ar polít icas e planos de
segurança aliment ar e nut ricional, est imular a int egração dos esforços ent re governo e
sociedade civil, bem como promover o acompanhament o, o monit orament o e a avaliação
da segurança aliment ar e nut ricional do País, que são ações desenvolvidas pela Câmara
Int erminist erial de S egurança Aliment ar e Nut ricional (Caisan) e Conselho Nacional de
S egurança Aliment ar e Nut ricional (Consea), e at ualment e a Caisan t em dado
cont inuidade a execução dest es objet ivos que visam a garant ia do DHAA.
3.11.
A Caisan, foi reest rut urada, por meio do Decret o 10.713/2021, e t rat a-se
de um colegiado int erminist erial, compost a por 09 minist érios, presidida pelo Minist ério
da Cidadania, e t em como compet ências:
I - elabo rar, a part ir da Po lít ica Nacio nal de Segurança Aliment ar e Nut ricio nal,
ins t it uída pelo Decret o nº 7.272, de 25 de ago s t o de 201 0, o Plano Nacio nal de
Segurança Aliment ar e Nut ricio nal, indicando diret riz es , met as , f o nt es de
recurs o s e ins t rument o s de aco mpanhament o , de mo nit o rament o e de
avaliação de s ua implement ação ;
II - co o rdenar a execução da Po lít ica Nacio nal de Segurança Aliment ar e
Nut ricio nal e do Plano Nacio nal de Segurança Aliment ar e Nut ricio nal, po r meio :
a) da int erlo cução permanent e ent re o s ó rgão s e as ent idades relacio nado s
co m a área de s egurança aliment ar e nut ricio nal; e
b) do aco mpanhament o das pro po s t as do Plano Plurianual, da Lei de Diret riz es
Orçament árias e da Lei Orçament ária Anual relacio nadas co m a área de
s egurança aliment ar e nut ricio nal;
III - mo nit o rar e avaliar a des t inação e a aplicação de recurs o s em açõ es e
pro gramas de int eres s e da s egurança aliment ar e nut ricio nal no Plano
Plurianual, na Lei de Diret riz es Orçament árias e na Lei Orçament ária Anual;
IV - mo nit o rar e avaliar o s res ult ado s e o s impact o s da Po lít ica Nacio nal de
Segurança Aliment ar e Nut ricio nal e do Plano Nacio nal de Segurança Aliment ar
e Nut ricio nal;
V - art icular e es t imular a int egração das po lít icas e do s plano s es t aduais e
dis t rit al de s egurança aliment ar e nut ricio nal; e
VI - deﬁ nir o s crit ério s e o s pro cediment o s para part icipação no Sis t ema
Nacio nal de Segurança Aliment ar e Nut ricio nal.

3.12.
Ainda, no cont ext o enfrent ado a part ir da Pandemia da Covid-19, cumpre
dest acar que o Minist ério da Cidadania t em manifest ado apoio às ações que visem a
redução de diﬁculdades de pessoas em sit uação de vulnerabilidade social, inclusive com
a ampliação dos recursos orçament ários, como o caso do Programa de Aquisição de
Aliment os, pois reconhece que as ações de carát er volt ados à garant ia da segurança
aliment ar e nut ricional (S AN) são fundament ais para que a polít ica acesse àqueles que
se encont ram em sit uação de maior fragilidade frent e à pandemia.
3.13.
Assim, demonst ra-se o int eresse e empenho do Minist ério da Cidadania no
apoio às ações de segurança aliment ar e nut ricional.
4.

CONCLUSÃO

4.1.
Pelo expost o, rest it uímos os aut os apresent ando os subsídios
apresent ados solicit ados e reit eramos que o Depart ament o de Est rut uração de
Equipament os est á à disposição para prest ar esclareciment os adicionais event ualment e
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necessários.
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Coordenação-Geral de Apoio aos Sist emas Públicos Agroaliment ares Locais
CGSAL/DEEP/SEISP/SEDS/MC
De acordo.
Encaminhe-se ao Gabinet e SEISP para conheciment o e providências cabíveis.
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