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RESUMO 

  

As atividades do CECANE UFG no atual plano de trabalho se iniciaram em 

março de 2020, entretanto houve a paralisação das atividades presenciais em 

decorrência da pandemia do novo Coronavírus, e com isso, as atividades tiveram 

que ser readequadas ao novo contexto. Nos quatro primeiros meses de 

execução, de março a junho, o projeto realizou: reuniões internas semanais 

online, por meio da plataforma Google Meet, para definição das atividades; 

encontros virtuais com as entidades executoras para o acompanhamento da 

execução do PNAE durante o período de suspensão de aulas escolares; 

respondeu a questionamentos das entidades executoras; realizou divulgação 

das ações do CECANE UFG nas redes sociais; realizou encontros virtuais para 

discussões da distribuição dos kits das EEx.; participou de todas as reuniões 

com o FNDE e CECANEs para acompanhamento das ações durante a 

pandemia, bem como para discussão do novo formato da Assessoria de forma 

remota. Houve o processo de composição e formação da equipe de monitores e 

acadêmicos; participação de grupos de trabalho com parceiros. De julho a 

dezembro, os municípios selecionados foram assessorados. O segmento do 

trabalho se deu com a assessoria remota a 30 municípios para realizar as 

atividades previstas para o produto “Monitoramento e assessoria ao estado e 

municípios do estado de Goiás”. A assessoria atingiu 1.155 atores sociais nas 

formações em 2020, 135 nos encontros virtuais no início do ano, 859 na 

assessoria aos municípios e 161 na SEDUC GO. Mesmo diante do cenário 

pandêmico e com ajustes realizados, foi possível cumprir com o plano de 

trabalho conforme previsto. 

 

 

 

  

Descritores: alimentação escolar, segurança alimentar e nutricional, formação 

atores PNAE, monitoramento. 
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Produto 1:  Monitoramento e assessoria ao Estado e municípios do estado de 

Goiás 

 

Responsável Técnica: Nutricionista Anne Marques da Silva 

Equipe Técnica:  

Agente PNAE Monitor I – Nutricionista Rejane Soares Diniz 

Agente PNAE Monitor II – Nutricionista Victória Fabiano Arantes de Barros 

Agente PNAE Monitor III – Contador Luís Fernando Oliveira Duarte 

 

Professora de suporte técnico: Profa. Dra. Liana Jayme Borges 

 

Acadêmicos bolsistas: Ana Carolina Borges de Souza (Nutrição – UFG) 

Igor Oliveira Gonçalves (Ciências Contábeis-UFG) 

Mohamad Kalil Fontenelle (Nutrição – UFG) 

Paula Machado Queiroz (Nutrição – UFG) 

Rafaela Flávia Notte Cardoso (Nutrição – UFG). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

   O Monitoramento e a Assessoria às Entidades Executoras (EEx) constitui 

uma importante ferramenta para uma boa execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e o fortalecimento da compra da agricultura familiar. 

Muitas vezes as normativas implementadas necessitam de interpretações para 

que se consiga um entendimento maior por parte das EEx. e que haja um 

comparativo com a realidade, assim é fundamental para o desenvolvimento de 

um processo educativo voltado aos atores sociais envolvidos na execução do 

PNAE, a realização de ações de análise situacional, monitoramento, orientação, 

formação e planejamento de ações corretivas.  

   Neste ano, diante da pandemia mundial do Covid-19 e do cenário 

epidemiológico que está sendo vivenciado, algumas modificações do Produto 1 

denominado “Monitoramento e assessoria às Entidades Executoras (EEx) do 

estado de Goiás”, referente ao plano de trabalho 2020, foram necessárias para 

atender as normas do distanciamento social. Com isso, as ações foram 

reestruturadas para ocorrerem de forma remota, ao considerar que o PNAE 

continua ativo e respaldado pela nova legislação (Resolução CD/FNDE nº 2, de 

09 de abril, de 2020) e com a autorização em caráter excepcional da distribuição 

da alimentação escolar por meio dos kits escolares.  

  Com a publicação da Lei CD/FNDE nº 13.987, de 07 de abril de, 2020 

(BRASIL, 2020a) que altera a Lei CD/FNDE nº 11.947, de 16 de junho, de 2009 

(BRASIL, 2009) e com a inserção do Artigo 21 A: 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 ou a serem adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou 

responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básicas, 

adaptações foram necessárias. Reforça-se também a publicação da Resolução 

CD/FNDE nº 2, de 09 de abril, de 2020 (BRASIL, 2020b), que regulamenta a Lei 

nº 13.987/2020 (BRASIL, 2020a), a qual dispõe sobre a execução do PNAE 

durante o período de estado de calamidade pública decorrente do Novo 

Coronavírus. 
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  Além disso, visando o aprimoramento contínuo do Programa, em 08 de 

maio de 2020, foi publicada a Resolução FNDE nº 6, que dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito 

do PNAE, revogando 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. As EExs do PNAE tinham 

até 01/01/2021 para se adequarem às alterações estabelecidas na nova norma. 

Entretanto, é competência do FNDE o fomento à utilização de diferentes 

estratégias para prestar assistência técnica às EExs. 

  Deste modo, nota-se que a execução do produto “Monitoramento e 

Assessoria às Entidades Executoras” no contexto atual foi de extrema 

importância, visto que os atores sociais do Programa necessitaram de 

orientações e formações diante de diversas mudanças. 

  Neste relatório são apresentadas as atividades desenvolvidas pelo 

CECANE UFG no âmbito do produto “Monitoramento e assessoria ao Estado e 

aos municípios do estado de Goiás” indicados pelo FNDE no período de março 

a dezembro de 2020 e de janeiro a maio de 2021. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Contribuir para o aprimoramento da execução do PNAE. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Verificar a conformidade da execução do PNAE, acompanhando e orientando 

os atores envolvidos, tendo por base o estabelecido pela legislação vigente;  

 – Diagnosticar as condições de execução e operacionalização do PNAE nas 

gestões municipais e estadual; 

 – Orientar técnica e operacionalmente gestores das entidades executoras, 

membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e educadores sobre 
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questões relativas ao PNAE, contemplando aspectos referentes ao direito 

humano à alimentação adequada, segurança alimentar e nutricional, controle 

social, aspectos nutricionais, procedimentos licitatórios, aquisição de alimentos 

da Agricultura Familiar, execução e prestação de contas do PNAE; 

 – Sistematizar dados para a avaliação do Programa; 

 – Realizar capacitação sobre o PNAE aos diversos atores envolvidos. 

 

2. METAS 

 

  Inicialmente, teve-se como meta a realização de assessoria técnica à 

distância ao maior número de EExs voltadas aos atores sociais envolvidos no 

PNAE, buscando o aprimoramento da sua execução, conforme a realidade 

atual.  

  Para o segundo semestre teve-se como meta a realização de 

monitoramento, assessoria técnica e operacional ao Estado (SEDUC) e a 30 

municípios goianos voltados aos atores sociais envolvidos no PNAE, buscando 

o aprimoramento da sua execução.  

  Em cada município assessorado, o CECANE UFG selecionou no mínimo 

cinco municípios para que seus representantes participassem do “Encontro 

Virtual de Formação para os Atores Envolvidos na Execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar- PNAE”. Para esse encontro foram convidados 

no mínimo quatro representantes de cada município, sendo que dois desses, 

preferencialmente, o presidente do CAE e o(a) nutricionista Responsável 

Técnico (RT) pelo Programa. Diante desse delineamento, visou-se atingir 150 

municípios e formar 720 atores do PNAE (600 representantes dos municípios 

circunvizinhos e 120 dos municípios polos). 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 
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3.1.1 Composição da equipe 

 

  Para composição da equipe do CECANE UFG foi publicado, em março 

de 2020, o termo de referência para a seleção de dois profissionais bolsistas, 

sendo duas vagas para agente do PNAE monitor (contadores). Contudo, apenas 

um foi contratado. Optou-se pela contratação de um profissional, devido as 

atividades remotas e, portanto, a bolsa que seria destinada a outro bolsista foi 

remanejada para o pagamento de mais bolsas aos agentes, para o 

desenvolvimento de atividades extras, como citado no item 5. 

  Para a seleção de estudantes bolsistas foi publicado em março o termo 

de referência com seis vagas para estudantes de nutrição da UFG e duas vagas 

para o cadastro de reserva. Os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis 

foram selecionados separadamente pelo professor de suporte técnico do 

CECANE UFG, docente responsável pelo mesmo curso. 

  As chamadas dos profissionais e estudantes bolsistas foram divulgadas 

via site da FANUT/UFG e Instagram, como demonstrado nas Figuras 1 e 2.  
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Figura 1. Divulgação do processo seletivo do CECANE UFG em rede social. 

CECANE UFG, marco 2020. 

 

 

Figura 2. Divulgação do processo seletivo do CECANE UFG no site da 

FANUT/UFG. CECANE UFG, março de 2020. 

 

3.1.2 Formação da equipe de monitores 

 

  Os candidatos selecionados de acordo com os termos de referência 

participaram de um curso de formação sobre o CECANE, com ênfase ao produto 

“Monitoramento e Assessoria ao Estado e aos Municípios de Goiás”. 

Com a pandemia, as datas previstas inicialmente para o início do ano 

para formação de equipe e cronograma presencial tiveram que ser alterados e 

adequados de acordo com a nova realidade. Assim a formação foi realizada pela 

equipe do CECANE UFG, com duração de três dias, no período de 21 a 23 de 

julho de 2020, para todos os membros da equipe e nos dias 23 e 24 do mesmo 

mês, formação específica de cada produto, todos de forma remota. O 

cronograma do curso está apresentado de forma sucinta no quadro 1. Já na 

figura 3 apresenta-se a comprovação do curso de formação. 

 

Quadro 1 - Cronograma de formação de equipe CECANE UFG 2020 
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Data Horário Tema Responsável 

 

20/07/2020 

Segunda- 
feira 

8:30 às 
10:30 

Histórico do PNAE 

Anne 

 

21/07/2020 

Terça- 
feira 

8:30 às 11h 

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de 
maio de 2020; 

Resolução CD/FNDE nº 02, de 09 abril 
de 2020 

Anne 

Camila 

Marília 

 

14h às 17h 

Processos licitatórios; 

Chamada pública; 

Prestação de contas; 

Prática em análise de editais; 

Ednei 

22/07/2020 

Quarta- 
feira 

8:30 às 9:30 

CECANE UFG; 

Produtos 1, 2, 3 e 4; 

Atividades extras; 

Marília 

9:30 às 
10:30 

Atribuições do nutricionista no PNAE 
Rejane 

23/07/2020 

Quinta- 
feira 

8:30 às 11h 

CAE; 

Relatos de experiência e vivência em 
campo; 

Anne  

Rejane 

Victória 

14h às 17h 
Desafios na execução do PNAE; 

Avanços na execução do PNAE; 

Anne 

Rejane 

Victória 

24/07/2020 

Sexta- 
feira 

 

8:30 às 11h 

 

Questionários PNAE Monitora; 

Relatórios individuais e seu formato; 

Plano de ação (explanação com maior 
nível de detalhes); 

Anne 

14h às 
16:30h 

Formação das entidades executoras, 
materiais e padronização; 

Plataforma PNAE Monitora e seus 
desdobramentos 

Anne 
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Figura 3. Curso de formação equipe CECANE UFG. CECANE UFG, julho de 

2020. 

 

  Na semana seguinte, entre os dias 27 e 31 de julho, a responsável técnica 

pelo produto de monitoramento, Anne Marques da Silva, orientou os monitores 

sobre atividades mais específicas, acordou com equipe como o produto seria 

desenvolvido durante o ano de 2020, além de realizarem em conjunto os 

agendamentos das entidades executoras a serem monitoradas nas semanas 

seguintes. 

 

Referências para estudo prévio a formação: 

Dimensões legais do PNAE 

- Lei nº 11.947/2009 

- Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020 

- Resolução nº 2, de 9 de abril de 2020 

- Resolução nº 06, de 08 de maio de 2020 

- Portaria Interministerial nº 1.010, de 8 de maio de 2006 

 

Nutricionista 

- Resolução CFN 465/2010 

- Código de Ética e de Conduta do Nutricionista 

 

Controle de qualidade 
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- Resolução RDC nº 216/2004 

- Resolução RDC nº 275/2002 

- Resolução RDC nº 49/2013 

 

Notas técnicas do PNAE 

- Nota Técnica 02/2014 - Aquisição de leite em pó 

- Nota Técnica Nº 5002/2016 – Controle de Estoque de Alimentos no PNAE 

- Nota Técnica 5007/2016 - Especificação de gêneros alimentícios 

- Nota Técnica Nº 1879810/2020 - Alterações dos Aspectos de Alimentação e Nutrição e 

de Segurança Alimentar e Nutricional  

- Nota Técnica nº 1897361/2020 - Alterações dos aspectos da Agricultura Familiar da 

Resolução CD/FNDE no 6, de 8 de maio de 2020 

 

Chamada pública e licitação 

- Lei 8.666/1993 

- Lei 10.520/2002 

- Nota Técnica 5007 de 2016 - Especificação de gêneros alimentícios para o PNAE 

 

Prestação de contas 

- Resolução FNDE nº 2/2012 

- Resolução FNDE Nº 43/2012 

- Resolução FNDE Nº 24/2013 

- Resolução FNDE Nº 22/ 2014 

 

Agricultura familiar 

- Instrução Normativa MAPA nº 5/2017 

- FNDE. Manual para aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação 

escolar, 2015 

- Lei nº 10.831/2003. 

- Decreto nº 6.323/2007. 

 

Conselho de Alimentação Escolar 

- FNDE. Cartilha para Conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

2017 

 

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13919:nota-técnica-nº-1897361-2020-didaf-cosan-cgpae-dirae
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-escolar?download=13919:nota-técnica-nº-1897361-2020-didaf-cosan-cgpae-dirae
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.831-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.323-2007?OpenDocument
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3.2 Atividades anteriores ao envio da lista de entidades executoras a serem 

assessoradas 

 

  Conforme exposto, e tendo em vista a condição de se manter os contatos 

com os atores sociais do Programa, o CECANE UFG sentiu a necessidade de 

um diálogo mais próximo com as EEx. para a adequação e o acompanhamento 

das normativas vigentes estabelecidas pelo FNDE. Assim, a equipe do CECANE 

UFG definiu que seria viável a comunicação utilizando-se das mídias sociais e 

alguns aplicativos de comunicação online, proporcionando um debate mais 

aprofundado com os atores sociais e demais interessados na discussão e 

execução do PNAE. 

  Foram definidas algumas datas iniciais para os encontros virtuais a fim de 

esclarecer as novas normativas. A divulgação das datas ocorreu por meio de e-

mail e das redes socais Instagram, Facebook. As inscrições via e-mail foram 

realizadas de forma simples, momento em que o(a) participante indicava a data 

de interesse de sua participação informando nome, cargo/função que 

desempenha e a qual município pertence. Um e-mail de confirmação era 

enviado, além de conter o link de acesso à plataforma Skype ao(a) participante 

e as instruções a serem seguidas. 

  Foi elaborado um material no Power Point a partir das normativas vigentes 

(BRASIL, 2020a & BRASIL, 2020b) sobre a aquisição, a montagem e a entrega 

dos kits de forma a resumir e destacar pontos importantes para a execução do 

PNAE neste período de pandemia, além de resgatar algumas perguntas e 

dúvidas frequentes disponibilizadas no site do FNDE. A apresentação era 

realizada por meio de compartilhamento de tela para que os participantes 

conseguissem visualizar os itens a serem discutidos. Os encontros sempre foram 

conduzidos por duas nutricionistas da equipe do CECANE UFG, e a participação 

dos (as) demais membros de acordo com a agenda de atividades. Após a 

exposição do material, as nutricionistas abriam para a discussão dos (as) 

participantes, tanto por áudio quanto por meio de texto escrito no chat. As 

dúvidas discutidas eram respondidas em conjunto. 
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  A discussão foi recorrente sobre a obrigatoriedade ou não da entrega dos 

kits. A preocupação de grande parte das EEx. era de não conseguir atender a 

todos os alunos da rede, devido ao baixo recurso do Programa, mesmo 

considerando a inserção de recurso próprio, os gastos seriam superiores quando 

comparados aos dias letivos comuns. Outra preocupação era haver algum tipo 

de penalidade caso não cumprissem com as recomendações definidas pelo 

FNDE, já que algumas EEx. cumprem apenas o que é obrigatório. As 

nutricionistas do CECANE UFG respondiam as perguntas sempre refletindo 

sobre as normativas e considerando também o ponto de vista social dos alunos, 

além de deixar claro às EEx. que o recurso federal é de caráter suplementar, 

necessitando assim dos valores de contrapartida.  

  Houve diversos questionamentos sobre a realização de recorte social, 

pois nem todas as entidades conseguiriam atender universalmente a todos os 

alunos. As responsáveis pela condução da discussão expuseram pontos a 

serem considerados pelos profissionais da ponta, como por exemplo, atender o 

máximo possível de alunos na entrega dos kits adquiridos com o recurso do 

PNAE, comprar produtos da agricultura familiar, registrar todas decisões feitas 

nesse processo pela EEx em conjunto com o CAE. Outro ponto discutido e que 

deveria ser considerado pelas entidades, foi garantir a segurança alimentar e 

nutricional dos alunos por meio da entrega dos kits, pois mesmo que as aulas 

estivessem suspensas, o objetivo do programa   é garanti-la. 

  Devido à grande demanda de questionamentos acerca da distribuição de 

kits, foram definidas datas fixas semanalmente (durante os meses de abril e 

maio), sendo às terças-feiras as 14h e às quartas-feiras as 9h, ficando a 

disposição dos participantes duas horas em cada um desses dias. Para o mês 

de junho as datas foram reajustadas para encontros de uma vez por semana, 

sendo às quartas-feiras de 9h00 às 11h00 (Tabela 1). 

  O CECANE UFG percebeu que a decisão tomada pela equipe foi 

assertiva, pois constatou-se que a aproximação e a interação com os atores das 

entidades apresentaram um retorno positivo; reforçando assim a importância da 

entrega dos kits da alimentação escolar aos alunos da rede municipal de forma 

a tentar garantir a Segurança Alimentar e Nutricional, e que a execução PNAE 

continue, independente da suspensão das aulas. 
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Tabela 1. Apresentação das datas estabelecidas para os encontros 

virtuais durante os meses de abril, maio e junho de 2020. CECANE UFG, 
2020.  

DATA HORÁRIO 

Abril 

24/04/2020 09:30 

24/04/2020 14:30 

27/04/2020 14:00 

28/04/2020 09:30 

30/04/2020 09:30 

Maio 

05/05/2020 09:00 

06/05/2020 14:00 

12/05/2020 09:00 

13/05/2020 14:00 

19/05/2020 09:00 

20/05/2020 14:00 

26/05/2020 09:00 

27/05/2020 14:00 

JUNHO 

03/06/2020 09:00 

10/06/2020 09:00 

17/06/2020 09:00 

24/06/2020 09:00 

 

  O estado de Goiás possui 246 municípios (IBGE, 2010), destes o 

CECANE UFG atingiu 64 municípios em seu território que corresponde a 26,01% 

do estado de Goiás, além de outros municípios dos estados do Ceará, Distrito 

Federal, Espirito Santo e Minas Gerais (Tabelas 2 e 3). 

 

Tabela 2. Quantidade de Municípios participantes. CECANE UFG, 2020. 

 ESTADO Nº % 

Goiás 64 84,21 

Outros* 12 15,79 

Total 76 100 
*Outros: Aurora- CE; Bataguassu- MS; Brasília- DF; Colatina, Colinas do Sul, Domingos 
Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, João Neiva, Linhares e Mimoso do Sul- ES; Maria 
da Fé- MG 

 

Tabela 3. Municípios Participantes dos Encontros online do CECANE 

UFG. CECANE UFG, 2020.  

Nº ESTADO MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

1 GO Abadiânia 
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2 GO Aguas Lindas de Goiás 

3 GO Alexânia 

4 GO Aloândia 

5 GO Anápolis 

6 GO Aparecida de Goiânia 

7 GO Aurilândia 

8 CE Aurora CE 

9 GO Baliza 

10 MS Bataguassu MS 

11 GO Bela Vista 

12 DF Brasília 

13 GO Cachoeira Alta 

14 GO Cachoeira Dourada 

15 GO Cachoeira de Goiás 

16 GO Caiapônia 

17 GO Caldazinha 

18 GO Carmo do Rio Verde 

19 GO Caturaí 

20 GO Chapadão do Céu 

21 GO Cidade Ocidental 

22 ES Colatina 

23 ES Colinas do Sul 

24 GO Córrego do Ouro 

25 GO Cristalina 

26 GO Cumari 

27 GO Damianópolis 

28 GO Divinópolis de Goiás 

29 ES Domingos Martins 

30 ES Dores do Rio Preto 

31 GO Edéia 

32 GO Estrela do Norte 

33 GO Faina 

34 ES Fundão 

35 GO Goiânia 

36 GO Guarinos 

37 GO Heitoraí 

38 GO Hidrolândia 

39 GO Hidrolina 

40 GO Iaciara 

41 GO Inhumas 

42 GO Itaberaí 

43 GO Itapuranga 

44 GO Itarumã 
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45 GO Jaraguá 

46 GO Jataí 

47 ES João Neiva 

48 GO Jussara 

49 ES Linhares 

50 GO Luziânia 

51 MG Maria da Fé 

52 GO Marzagão 

53 ES Mimoso do Sul 

54 GO Mineiros 

55 GO Morro Agudo de Goiás 

56 GO Niquelândia 

57 GO Novo Gama 

58 GO Palmeiras de Goiás 

59 GO Paranaiguara 

60 GO Planaltina 

61 GO Pontalina 

62 GO Porangatu 

63 GO Posse 

64 GO Quirinópolis 

65 GO Rubiataba 

66 GO Santa Bárbara de Goiás 

67 GO Santa Fé de Goiás 

68 GO Santo Antônio de Goiás 

69 GO São João D'Aliança 

70 GO São Luiz de Montes Belos 

71 GO Senador Canedo 

72 GO Serranópolis 

73 GO Silvânia 

74 GO Trindade 

75 GO Turvânia 

76 GO Vicentinópolis 

 

  O PNAE possui diversos atores sociais, os quais necessitam de 

articulação entre si para que o Programa seja executado de maneira efetiva. Na 

divulgação pelas mídias sociais e e-mail, o convite dos encontros foram 

realizados direcionando para esses atores e demais interessados no assunto e 

discussão do tema. 

  Percebeu-se uma maior presença de nutricionistas e agricultores (as) 

familiares. A participação se deu através de relatos e perguntas, através de falas 
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e escritas no chat da plataforma Skype. Os cargos/ atividades desempenhadas 

pelos participantes estão identificados na Tabela 4. 

Tabela 4. Cargo/ função/atividade desenvolvida pelos participantes inscritos. 

CECANE UFG, 2020. 

Cargo/atividade Nº de pessoas por cargo/ atividade 

Agricultor (a) ou cooperativa 12 

Agrônomo (a) 2 

Apoio técnico UNDIME GO  1 

Auxiliar administrativo SME 2 

Conab 2 

Conselheiro (a) / membro CAE 6 

Contadora 1 

Coordenador administrativo do instituto 
federal goiano 

1 

Coordenadora da alimentação escolar 2 

Diretora departamento alimentação 

escolar 
1 

Emater técnico (a) e/ou agente 8 

Estagiário (a) 9 

Nutricionista 74 

Pesquisador (a) 1 

Professor ufg 1 

Professor (a) educação básica 1 

Sebrae analista  1 

Secretária de administração 1 

Secretário (a) municipal de educação 3 

Técnico (a) da SME 6 

Total 135 

 
 

  Os encontros foram produtivos, pois os participantes apresentaram 

dúvidas diversas e questionamentos, os quais buscavam também a experiência 

de outras EEx para conseguirem ter respaldo jurídico para implementação das 

ações locais, em especial, sobre a nova legislação vigente. Houve profissionais 

que participaram mais de uma vez para tirar mais dúvidas e trazer as 

experiências aplicadas após a participação nos encontros virtuais. O retorno das 

EEx. participantes em relação à distribuição dos kits e a compra da agricultura 

familiar foi positivo, pois a partir das discussões realizadas puderam auxiliar no 

entendimento sobre a importância da distribuição dos alimentos e da aquisição 
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dos gêneros alimentícios da agricultura familiar, mesmo com a suspensão das 

aulas. 

  Percebeu-se, que após dois meses de realização dos encontros, houve 

uma redução significativa na participação dos inscritos, acredita-se que devido a 

um maior domínio da nova legislação de montagem e de distribuição dos kits de 

alimentos. 

  Apesar do número de inscritos ser inferior aos participantes efetivos, 

pode-se considerar que houve uma adesão considerável para a discussão do 

tema, conforme apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 5. Número de inscritos versus participantes efetivos. CECANE UFG, 

2020. 

Inscritos (N) (%) Participantes 
efetivos (N) 

(%) 

183 100 135  73,77 

  

     

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA 

MONITORAMENTO REMOTO 

 

  O FNDE realizou o envio dos municípios a serem assessorados no dia 04 

de junho de 2020 devido a todo o contexto já exposto. Sendo assim, o 

monitoramento foi realizado no segundo semestre deste ano. Não foi possível 

realizar o monitoramento in loco por conta do distanciamento social 

recomendado pelos órgãos de saúde. Com isso, a assessoria foi realizada de 

maneira remota, por meio de plataformas digitais com encontros online, de modo 

a cumprir o plano de trabalho proposto. 

  A seleção das entidades executoras foi realizada pela 

COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE, conforme dados extraídos dos seguintes 

sistemas: Sistema de Gestão de Conselhos (SiGECON), Sistema de Gestão de 

Prestação de Contas (SiGPC), Sistema Integrado de Gestão da Alimentação 

Escolar (SIGAE), Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), Sistema de 

Vigilância e Alimentação Nutricional (SISVAN).  
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Tabela 06. Critérios de seleção das entidades executoras de Goiás, FNDE. 

CECANE UFG, 2020. 

Nº Critérios de gestão negativa 

1.2.1 Não adquiriram gêneros alimentícios da agricultura familiar (0%) 

1.2.2 Prestação de contas não aprovada pelo CAE 

1.2.3 Prestação de contas não enviada pelo CAE, por meio do SIGECON 

1.2.4 Denúncia formalizada junto a ouvidoria do FNDE 

1.2.5 Demanda dos órgãos de controle (CGU, MPF, TCU) 

1.2.6 Revisita. Monitoradas pela COMAV, há mais de dois exercícios, e que tenha sido 
devidamente notificadas, mas que não se pronunciaram quanto as orientações 
constantes do relatório de monitoramento 

1.2.7 Reprogramação de recursos acima de 30% 

1.2.8 Municípios que apresentam 50% ou mais de sobrepeso ou obesidade na faixa etária 
de 5 a 10 anos, junto ao Sistema de Vigilância e Alimentação Nutricional (SISVAN) 

  Critérios de gestão positiva 

1.1.1 Aquisição da agricultura familiar acima de 30% 

1.1.2 Prestação de contas aprovada pelo CAE 

1.1.3 Não existência de saldo na conta específica ao final do exercício, além do permitido 
(máx. 30%) 

1.1.4 Registro de pelo menos 3 ações de EAN junto ao SiGPC 

1.1.5 Utilização de recursos próprios destinados a alimentação escolar equivalente a 50% 
ou mais dos valores transferidos aos FNDE, declarado junto ao Sistemas de 
informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) 

 

 

  O cronograma das atividades de monitoramento e assessoria estão 

descritos na tabela 07. 

Tabela 07. Programação das assessorias de acordo com a data de realização 

do monitoramento aos municípios do Estado de Goiás, 2020. 
Mês Data de monitoramento Municípios 

 
 
 
 

Agosto 

 
 

03 a 07/ 08 Hidrolina 
10 a 14/08 Novo Brasil 
10 a 14/08 Moiporá 
17 a 21/08 Padre Bernardo 
17 a 21/08 Alto Horizonte 
24 a 28/08 Guarinos 
24 a 28/08 Amaralina 

 

 

 

 

Setembro 

31/08 a 04/09 Quirinópolis 
31/08 a 04/09 Caldazinha 

08 a 11/09 Araçú 
08 a 11/09 Paranaiguara 
14 a 18/09 São Miguel do Passa Quatro 
14 a 18/09 Uirapuru 
21 a 25/09 São Patrício 
21 a 25/09 Pontalina 

 28/09 a 02/10 Davinópolis 
28/09 a 02/10 Formosa 
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Outubro 

05 a 09/10 Piranhas 
05 a 09/10 Santa Cruz de Goiás 
19 a 23/10 Santa Rita do Araguaia 
19 a 23/10 Ouvidor 
26 a 30/10 Goianira 
26 a 30/10 São Francisco de Goiás 

 

 

Novembro 

03 a 06/11 Campo Alegre de Goiás 
03 a 06/11 Mutunópolis 
16 a 20/11 Mimoso de Goiás 
16 a 20/11 Cachoeira de Goiás 

 
Dezembro 

30/10 a 04/12 Santa Tereza de Goiás 
30/10 a 04/12 Professor Jamil 

07 a 11/12 Santo Antônio da Barra 

 

3.3.1 Seleção e contato com os municípios circunvizinhos  

 

  O CECANE UFG realizou assessoria a 30 municípios. Estes municípios 

foram polos da formação do “Encontro Virtual de Formação para os Atores 

Envolvidos na Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE”. 

O CECANE UFG selecionou no mínimo cinco circunvizinhos para a formação, 

entretanto alguns não apresentaram representantes, sendo estes remanejados 

posteriormente. A princípio foi utilizado como critério de seleção a proximidade 

de até 180 km do município polo. Devido à realização dos encontros forma 

virtual, o CECANE UFG aumentou o raio de abrangência da localidade polo, para 

assim atingir um número maior de participantes, pois percebeu-se que as EExs 

necessitavam de orientações adicionais neste período (Tabela 08).  

  Percebeu-se que houve a presença de representantes de municípios 

repetidos, visto que a participação era aberta. Esse formato propiciou a 

presença, tanto de profissionais em mais de uma ou duas vezes em diferentes 

datas, quanto a de novos atores de uma mesma EEx., que já havia sido 

representada em datas anteriores.  

Os encontros virtuais de formação aconteceram uma vez na semana, nas 

datas indicadas nas tabelas, com dois municípios polos no mesmo encontro, com 

exceção de Hidrolina e Santo Antônio da Barra. O município de Hidrolina serviu 

como parâmetro de alinhamento e padronização virtual da assessoria entre os 

agentes do CECANE UFG, portanto todos os agentes do produto participaram 
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das reuniões em conjunto para as devidas adaptações e conduções nos 

próximos municípios polos. Na semana de assessoria ao município de Santo 

Antônio da Barra, não houve outro município polo para a realização da 

assessoria, sendo assim, este foi realizado por todos os agentes em conjunto. 

Reforça-se que ambos municípios, bem como todos os demais, foram 

assessorados de forma padronizada, assim como previsto no plano de trabalho 

adaptado. 

 

Tabela 08. Municípios circunvizinhos convidados e datas de formação. CECANE 

UFG, 2020. 

Nº Entidade executora 
beneficiada 

Municípios circunvizinhos convidados 
pelo CECANE UFG 

1  
Hidrolina 

(06 de agosto) 

Santa Rita do Novo Destino 

2 Santa Terezinha de Goiás 

3 São Luiz do Norte 

4  
 

Novo Brasil 
(13 de agosto) 

Buriti de Goiás 

5 Fazenda Nova 

6 Goiás 

7 Itapirapuã 

8 Jussara 

9  
 

Moiporá 
(13 de agosto) 

Aurilândia 

10 Córrego do Ouro 

11 Iporá 

12 Ivolândia 

13 Itapaci 

14  
 
 

Padre Bernardo 
(20 de agosto) 

Águas Lindas de Goiás 

15 Cocalzinho de Goiás 

16 Goianésia 

17 Palmeiras de Goiás 

18 Sanclerlândia 

19 Vila Propício 

20  
 

Alto Horizonte 
(20 de agosto) 

Campinorte 

21 Estrela do Norte 

22 Mara Rosa 

23 Nova Iguaçu de Goiás 

24 Uruaçu 

25  
 
 

Guarinos 
(27 de agosto) 

Britânia 

26 Damianópolis 

27 Guarani de Goiás 

28 Israelândia 

29 Nova América 

30 Posse 
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31 São Domingos 

32  
 
 
 

Amaralina 
(27 de agosto) 

Alto Paraíso de Goiás 

33 Alvorada do Norte 

34 Aruanã 

35 Campos Belos 

36 Cavalcante 

37 Colinas do Sul 

38 Niquelândia 

39 Planaltina de Goiás 

40 Porangatu 

41  
 

Quirinópolis 
(03 de setembro) 

Bom Jesus de Goiás 

42 Cachoeira Dourada 

43 Caçu 

44 Castelândia 

45 Gouverlândia 

46 Inaciolândia 

47  
 

Caldazinha 
(03 de setembro) 

Aparecida de Goiânia 

48 Bonfinópolis 

49 Goianápolis 

50 Guapó 

51 Senador Canedo 

52 Terezópolis de Goiás 

53  
 

Araçú 
(10 de setembro) 

Anicuns 

54 Avelinópolis 

55 Itauçu 

56 Santa Bárbara de Goiás 

57 Santa Rosa de Goiás 

58  
 
 

Paranaiguara 
(10 de setembro) 

Aparecida do Rio Doce 

59 Cachoeira Alta 

60 Itajá 

61 Itarumã 

62 Jaupaci 

63 São Simão 

64 Varjão 

65 São Miguel do Passa 
Quatro 

(17 de setembro) 

Abadiânia 

66 Alexânia 

67 Anápolis 

68 Bela Vista de Goiás 

69 Palmelo 

70 Silvânia 

71 Vianápolis 

72  
 
 

Uirapuru 

Araguapaz 

73 Crixás 

74 Jandaia 

75 Mozarlândia 
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76 (17 de setembro) Mundo Novo 

77 Nova Crixás 

78 São Miguel do Araguaia 

79  
 
 

São Patrício 
(24 de setembro) 

Ceres 

80 Faina 

81 Ipiranga de goiás 

82 Itapuranga 

83 Morro Agudo de goiás 

84 Rialma 

85 Rubiataba 

86 Uruana 

87  
 
 

Pontalina 
(24 de setembro) 

Aloândia 

88 Edealina 

89 Edéia 

90 Itumbiara 

91 Morrinhos 

92 Panamá 

93 Turvelândia 

94 Vicentinópolis 

95  
Davinópolis 

(01 de outubro) 

Buritinópolis 

96 Damolândia 

97 Joviânia 

98 Marzagão 

99 Monte alegre de Goiás 

100  
 

Formosa 
(01 de outubro) 

Cabeceiras  

101 Cidade Ocidental 

102 Luziânia 

103 Novo Gama 

104 Santo Antônio do Descoberto 

105 Valparaíso de Goiás 

106  
 
 
 
 

Piranhas 
(08 de outubro) 

Aragarças 

107 Arenópolis 

108 Baliza 

109 Bom Jardim de Goiás 

110 Caiapônia 

111 Cristianópolis 

112 Diorama 

113 Doverlândia 

114 Firminópolis 

115 Montes Claros de Goiás 

116  
Santa Cruz de Goiás 

(08 de outubro) 

Caldas Novas 

117 Orizona 

118 Pires do Rio 

119 Urutaí 

120 Santa Rita do Araguaia Carmo do rio Verde 
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121 (22 de outubro) Chapadão do Céu 

122 Heitoraí 

123 Mineiros 

124 Serranópolis 

125  
 
 
 

Ouvidor 
(22 de outubro) 

Anhanguera 

126 Barro Alto 

127 Catalão 

128 Corumbaíba 

129 Cumari 

130 Goiandira 

131 Leopoldo de Bulhões 

132 Nova Aurora 

133 Nova Glória 

134 Três Ranchos 

135  
 
 

Goianira 
(29 de outubro) 

Abadia de Goiás 

136 Goiânia 

137 Inhumas 

138 Nerópolis 

139 Nova Veneza 

140 Santo Antônio de Goiás  

141 Trindade 

142  
 
 

São Francisco de Goiás 
(29 de outubro) 

Itaberaí 

143 Itaguari 

144 Itaguaru 

145 Jaraguá 

146 Jesúpolis 

147 Ouro Verde de Goiás 

148 Petrolina de Goiás 

149 Pirenópolis 

150 Campo Alegre de Goiás 
(05 de novembro) 

Água Limpa 

151 Americano do Brasil 

152 Cristalina 

153 Ipameri 

154  
 

Mutunópolis 
(05 de novembro) 

Bonópolis 

155 Campinaçu 

156 Campos Verdes 

157 Formoso 

158 Nazário 

159 Pilar de Goiás 

160 Rio Quente 

161 Mimoso de Goiás 
(19 de novembro) 

Água Fria de Goiás 

162 Guaraíta 

163 Mambaí 

164  
Cachoeira de Goiás 

Amorinópolis 

165 Paraúna 
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166 (19 de novembro) Turvânia 

167  
Santa Tereza de Goiás 

(03 de dezembro) 

Aporé 

168 Iaciara 

169 Minaçu 

170 Novo Planalto 

171 Trombas 

172  
 
 

Professor Jamil 
(03 de dezembro) 

Aragoiânia 

173 Buriti Alegre 

174 Cezarina 

175 Cromínia 

176 Goiatuba 

177 Hidrolândia 

178 Mairipotaba 

179 Piracanjuba 

180  
 

Santo Antônio da Barra 
(10 de dezembro) 

Acreúna 

181 Indiara 

182 Jataí 

183 Maurilândia 

184 Montividiu 

185 Rio Verde 

186 Santa Helena 

  

  O CECANE UFG divulgou as datas dos encontros virtuais de formação 

nas redes sociais, dessa forma, qualquer pessoa interessada poderia participar. 

Isso proporcionou a presença adicional de municípios do estado de Goiás que 

não haviam sido convidados na data proposta e também participação de outros 

estados do País, conforme apresentado na tabela 09. 

 

Tabela 09. Municípios participantes adicionais nas formações. CECANE UFG, 

2020. 
Nº Entidade executora 

beneficiada 
Municípios adicionais 

participantes 
Estado 

1  
 
 

Hidrolina 
(06 de agosto) 

Águas Lindas de Goiás GO 

2 Caldazinha GO 

3 Cidade Ocidental GO 

4 Planaltina de Goiás GO 

5 Santo Antônio do Descoberto GO 

6 Serranópolis GO 

7 Valparaíso de Goiás GO 

8  
 

Novo Brasil 

Barra dos Bugres MT 

9 Guamaré RN 

10 Mauá SP 
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11 e 
Moiporá 

(13 de agosto) 

Poço Branco RN 

12 Porto Estela MT 

13 Ribeirão Pires SP 

14 Santo Antônio do Descoberto GO 

15 São José do Alegre MG 

16 São Luiz de Montes Belos GO 

17 Valparaíso de Goiás GO 

18  
Padre Bernardo 

e 
Alto Horizonte 
(20 de agosto) 

Amaralina GO 

19 Araruna PB 

20 Bonópolis GO 

21 Caiapônia GO 

22 Goiânia GO 

23 Pires do Rio GO 

24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarinos 
e 

Amaralina 
(27 de agosto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandeirantes MS 

25 Bocaiúva MG 

26 Bonópolis GO 

27 Caldazinha GO 

28 Cachoeira Alta GO 

29 Crixás GO 

30 Elias Fausto SP 

31 Formosa GO 

32 General Salgado SP 

33 Glória de Dourados MS 

34 Guaraíta RO 

35 Itirapina SP 

36 Jandaia GO 

37 Lafaiete MG 

38 Machadinho D'Oeste RO 

39 Magda SP 

40 Mário Campos MG 

41 Miraselva PR 

42 Nhandeara SP 

43 Pedreira SP 

44 Pequi MG 

45 Raul Soares MG 

46 Santa Cruz do Rio Pardo SP 

47 São Gabriel D’Oeste MS 

48 São Luiz de Montes Belos GO 

49 São Miguel do Passa Quatro GO 

50 Sarandi PR 

51 Soledade de Minas MG 

52 Teresina PI 

53 Terezópolis de Goiás GO 

54 Trombas GO 

55  Cariacica ES 
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56  
Quirinópolis 

e  
Caldazinha 

(03 de setembro) 

Doverlândia GO 

57 Firminópolis GO 

58 Glória de Dourados MS 

59 Guarinos GO 

60 Machadinho D'Oeste RO 

61 Pequi MG 

62 Quirinópolis GO 

63 Rubiataba GO 

64 Uruana GO 

65  
 

Araçú 
e 

Paranaiguara 
(10 de setembro) 

Cachoeira Dourada GO 

66 Gastão Vidigal SP 

67 Indaiatuba SP 

68 Itapirapuã GO 

69 Jataí GO 

70 Lagoa Santa GO 

71 Nova Iguaçu RJ 

72 Patrocínio MG 

73 Santo Antônio do Descoberto GO 

74  
 
 
 

São Miguel do Passa 
Quatro 

e 
Uirapuru 

(17 de setembro) 

Caarapó MS 

75 Cariacica ES 

76 Goiânia GO 

77 Guajará-Mirim RO 

78 Indaiatuba SP 

79 Ipassu SP 

80 Miraselva PR 

81 Pequi MG 

82 Rubiataba GO 

83 Sabino SP 

84 Sorocaba SP 

85 Valparaíso de Goiás GO 

86  
São Patrício 

e 
Pontalina 

(24 de setembro) 

Caldazinha GO 

87 Cocalinho MT 

88 Glória de Dourados MS 

89 Goiânia GO 

90 Pequi MG 

91 Planaltina de Goiás GO 

92  
Davinópolis 

e 
Formosa 

(01 de outubro) 

Flores de Goiás GO 

93 Formosa GO 

94 Itumbiara GO 

95 Patrocínio MG 

96 Pequi MG 

97 São Roque do Canaã ES 

98  
Piranhas 

e 

Alexânia GO 

99 João Pessoa PB 

100 Luziânia GO 
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101  
Santa Cruz de Goiás 

(08 de outubro) 

Palmelo GO 

102 Pequi MG 

103 Ribeirópolis SE 

104 Santa Rita do 
Araguaia 

e 
Ouvidor 

(22 de outubro) 

Bocaiúva MG 

105 Caldazinha GO 

106 Luziânia GO 

107 Pequi MG 

108  
 

Goianira 
e 

São Francisco de 
Goiás 

(29 de outubro) 

Águas Lindas GO 

109 Alexânia GO 

110 Capitão RS 

111 Encantado RS 

112 Goianira GO 

113 Luziânia GO 

114 Pequi MG 

115 Senador Canedo GO 

116 Valparaíso de Goiás GO 

117  
 

Campo Alegre de 
Goiás 

e 
Mutunópolis 

(05 de novembro) 

Abadia de Goiás GO 

118 Caldazinha GO 

119 Itaquaquecetuba SP 

120 Pedralva MG 

121 Planaltina de Goiás GO 

122 Ribeirópolis SE 

123 Santa Rita do Araguaia GO 

124 Soledade de Minas MG 

125  
 

Mimoso de Goiás 
e 

Cachoeira de Goiás 
(19 de novembro) 

Cachoeira Alta GO 

126 Gastão Vidigal SP 

127 Goiânia GO 

128 Luziânia GO 

129 Pequi MG 

130 Planaltina de Goiás GO 

131 Ribeirópolis SE 

132 Santa Rita do Araguaia GO 

133 Santo Antônio do Descoberto GO 

134 Santa Tereza de 
Goiás 

e 
Professor Jamil 

(03 de dezembro) 

Luziânia GO 

135 Pequi MG 

136 Santo Antônio da 
Barra 

(10 de dezembro) 

Pequi MG 

137 Planaltina de Goiás GO 
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 3.4 AÇÕES METODOLÓGICAS  

3.4.1 Atividades prévias à visita à Entidade Executora 

Para a realização desse produto, desenvolveram-se algumas ações 

metodológicas prévias à atividade em campo, tais como: 

 Contato via telefone aos gestores dos municípios polos, encaminhamento 

de ofício de apresentação da proposta do monitoramento e assessoria ao Estado 

e aos municípios por meio de correio eletrônico 15 dias antes da visita e 

confirmação com sete dias para sanar dúvidas e orientações. As informações de 

contato foram coletadas nos sites das respectivas entidades executoras, desde 

telefones, e-mails, nome do(a) secretária de educação, setor de alimentação 

escolar e demais dados pertinentes. Além disso, no primeiro contato via ligação 

telefônica, os agentes confirmaram os dados disponibilizados no site para o 

envio dos ofícios de assessoria, registrou-se também o número do Whatsapp de 

representantes da secretaria de educação para facilitar a comunicação; 

 Agendamento da assessoria e monitoramento no PNAE MONITORA; 

 Contato via telefone e envio de ofício por meio de correio eletrônico para 

os gestores dos municípios vizinhos para participar da formação para os atores 

sociais envolvidos na execução do PNAE de forma remota, onde gestores 

locais, devem indicar quatro pessoas atuantes para participarem dos encontros 

de formação, sendo, necessariamente, pelo menos um conselheiro 

(preferencialmente o Presidente) e um nutricionista (preferencialmente a RT). 

 Preparação de documentos (cartilhas, legislações, entre outros) com 

documentos referentes ao programa, que foram enviados aos atores dos 

municípios visitados; 

 Solicitação à EEx que disponibilizasse de forma eletrônica (via e-mail) a 

documentação referente à execução do PNAE; 

 Organização dos questionários do PNAE Monitora no Word (CAE, 

nutricionista, controle de qualidade, pregão presencial, pregão eletrônico, 

contrato, agricultura familiar, execução financeira, notas fiscais), planilhas de 

listas de frequências no Google Drive, planilhas com o compilado de respostas 

dos questionários aplicados em cada EEx., bem como outros documentos 

necessários a execução do trabalho de forma remota; 
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 Coleta de informações em planilhas com informações sobre os gestores 

(prefeito, nutricionistas, secretário de educação e agricultura); população; Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH); Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB); economia do município; presença de comunidades/escolas 

quilombolas, indígenas e assentamentos; número de Declaração dentre outros 

aspectos e pontos importantes.  

 Elaboração de conteúdo no que se refere ao Encontro com os Atores do 

PNAE que foi ministrado nos encontros, bem como o material disponibilizado 

aos participantes. Ressalta-se que todo o embasamento legal foi atualizado às 

novas normativas publicadas. 

 

3.4.2 Realização das reuniões remotas por videoconferências  

  As reuniões foram realizadas por videoconferência, através do Google 

Meet, para o levantamento de dados, análise e sistematização de informações, 

verificação do andamento da execução, visando corrigir possíveis distorções, 

aprimorar a gestão e subsidiar a sua avaliação, segundo as normativas que 

regem o PNAE.  

  Os agentes disponibilizaram aos participantes, através de e-mail e 

telefone, o link da reunião, com antecedência necessária. Com o link 

disponibilizado a todos os atores, a sala era aberta com 15 minutos de 

antecedência pelos agentes do CECANE UFG. No período matutino, o início 

das reuniões era pactuado para às 8horas e 30 minutos, e no período vespertino 

às 14horas. As reuniões costumavam durar em média duas horas e meia, em 

alguns casos até três horas por cada período.  

  A condução e mediação das reuniões se dava por meio dos agentes dos 

CECANE UFG, ora pela nutricionista, ora pelo contador. Os agentes também 

eram responsáveis pelo controle de perguntas e comentários no chat das 

reuniões. Entretanto, nos meses de setembro, outubro e novembro, duas 

estagiárias curriculares do curso de nutrição da UFG acompanharam as 

assessorias, portanto contribuíram no controle do registro de participantes, bem 

como nos comentários e questionamentos. 
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  Foram realizadas reuniões por videoconferência através da plataforma 

Google Meet, conforme cronograma previsto no quadro abaixo: 

 

Quadro 02 – Programação das reuniões por videoconferência durante a semana de 

monitoramento e assessoria remota aos municípios. 
  

1º 
Período 

2º Período 3º 
Período 

4º Período 5º Reunião 6º Período 7º Período 8º Período 

Reunião 
Inicial 
on-line 

Reunião 
com 
Nutricionista 
- on-line 

Reunião 
com o 
CAE - 
on-line 

Reunião 
com o setor 
de compras 
(análise 
documental) 

Reunião – 
Agricultura 
Familiar 

Reunião 
Final/ 
Entrega 
do 
Relatório 
Preliminar 
- on-line 

Encontro 
dos atores 
envolvidos 
na 
execução 
do PNAE - 
on-line 

Encontro 
dos atores 
envolvidos 
na 
execução 
do PNAE - 
on-line 
 

 

 

1º Período  

● Reunião inicial pela plataforma do Google Meet. 

 Nesse encontro, deveriam estar presentes representantes da EEx 

(gestores), nutricionista, CAE, representantes do setor de compras e demais 

atores envolvidos na execução do Programa. 

 Apresentação dos monitores agentes do CECANE UFG, e quando fosse 

o caso, também das estagiárias participantes do encontro; 

 Apresentação da motivação, dos objetivos e da metodologia de trabalho 

durante sua permanência no município; 

 Conversa inicial sobre as dificuldades encontradas na execução do PNAE 

e no processo de aquisição da agricultura familiar; 

 

 

2º Período  

● Encontro com o nutricionista  

 Encontro “online” por meio da plataforma do Google Meet com o 

nutricionista e/ou responsável indicado pela prefeitura, separadamente, para 

aplicação do questionário disponibilizado no PNAE MONITORA, e 

esclarecimento de dúvidas visando à boa execução das atribuições do 

Nutricionista. 
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  Para esse período esperou-se a realização do levantamento de dados 

sobre a performance da(o) profissional engajado(o) com a área nutricional do 

PNAE na EEx. Durante o encontro, houve aplicação do questionário 

disponibilizado pelo FNDE e utilizado na plataforma PNAE Monitora. O 

questionário foi aplicado, neste caso, pela nutricionista agente do CECANE UFG, 

a tela foi compartilhada para que o(a) RT da EEx. pudesse visualizar as 

perguntas e responder aos questionamentos. Neste primeiro momento de 

aplicação, utilizou-se o questionário no Word, posterior a isso as respostas foram 

repassadas para uma planilha no Drive do CECANE UFG, e também para o 

próprio PNAE Monitora. Este formato proporcionou mais segurança para que 

nenhuma informação corresse o risco de ser perdida durante o processo. 

  O(a) Nutricionista Responsável Técnico deveria entregar a seguinte 

documentação: plano anual de trabalho; pauta de compra de alimentos; 

cardápios planejados para cada etapa e modalidade de ensino; Fichas Técnicas 

de Preparação – FTP; Manual de Boas Práticas – MBP; Procedimentos 

Operacionais Padronizados – POP; relatório de testes de aceitabilidade; ações 

e projetos de Educação Alimentar e Nutricional – EAN; relatório de avaliação do 

estado nutricional dos escolares; documentos e registros de capacitação de 

manipuladores de alimentos. Toda a documentação foi enviada por e-mail para 

o CECANE. 

  Os cardápios deveriam ser analisados utilizando o instrumento “Índice de 

Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN)”, 

sendo que, para cada município monitorado/assessorado seria emitido um 

documento chamado “Relatório de Análise de Cardápio”, para anexar ao PNAE 

MONITORA. Contudo, devido a pandemia, foi preferível listar os itens que 

constituíram os kits da alimentação escolar distribuídos aos alunos. Os 

documentos foram anexados no PNAE MONITORA. 

 

3º Período 

● Reunião com o CAE 

  Encontro online, através da plataforma do Google Meet, para aplicação 

do questionário disponibilizado no PNAE MONITORA e esclarecimento de 

dúvidas visando à boa execução das atribuições do Conselho. Formação do 

CAE, com foco na execução das principais dúvidas apontadas, como por 
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exemplo: a elaboração do regimento interno, plano de trabalho, como realizar a 

prestação de contas e análise do Relatório Anual de Gestão do PNAE para 

emissão de parecer conclusivo, acompanhamento do processo de compra da 

agricultura familiar, acompanhamento da distribuição de kits, etc. O(a) presidente 

do CAE apresentou os documentos a seguir, entre outros: livro de atas; lei de 

criação; decreto de constituição; regimento interno; plano de trabalho e relatório 

de gestão/atividades. Toda a documentação deveria ser enviada por e-mail para 

o CECANE. 

  O questionário foi aplicado pela nutricionista agente do CECANE UFG, a 

tela foi compartilhada para que todos os membros do conselho pudessem 

visualizar as perguntas e responder aos questionamentos. Na aplicação também 

utilizou-se o questionário no Word, posterior a isso as respostas foram 

repassadas para uma planilha no Drive do CECANE UFG, e também para o 

próprio PNAE Monitora.  

 

4º Período 

● Reunião online com o setor de licitação e compras 

  Encontro “online”, por meio da plataforma do Google Meet, com os 

representantes do setor de licitação, compras e prestação de contas. A condução 

desta reunião se deu por parte do contador agente do CECANE UFG, bem como 

a aplicação dos questionários referentes aos processos de aquisição para o 

Programa. O processo para aplicação dos questionários foi realizado da mesma 

forma que ocorreu nas outras reuniões, a tela foi compartilhada para que todos 

os participantes da reunião pudessem visualizar as perguntas e responder aos 

questionamentos. Utilizou-se o questionário no Word, posterior a isso as 

respostas foram repassadas para uma planilha no Drive do CECANE UFG, e 

também para o próprio PNAE Monitora. 

   A reunião esclareceu sobre o processo de aquisição dos gêneros 

alimentícios, com a análise dos processos licitatórios, chamadas públicas, notas 

fiscais e outros documentos que se fizerem necessários. Tratou também sobre 

algumas normativas previstas no período de pandemia e suspensão de aulas, 

visto que houveram algumas alterações na execução do PNAE por conta do 

distanciamento social. 
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5º Período 

● Reunião sobre agricultura familiar 

  Reunião online, por meio da plataforma do Google Meet, com atores 

locais envolvidos com a aquisição da agricultura familiar para o PNAE 

(nutricionista, gestor, setor de compras, agricultores familiares e suas 

organizações, empresa local de assistência técnica e extensão rural; secretaria 

de agricultura, etc): reunião de apresentação da equipe e da proposta de 

monitoramento e assessoria; realização de um diagnóstico local do município 

com relação ao processo de compra e venda de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar para a alimentação escolar; conversa inicial com os atores 

envolvidos para sensibilização, apresentação (de forma interativa e 

problematizadora) do passo a passo do processo de compra e venda de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar; debate sobre as 

dificuldades encontradas na execução do processo, entraves e superações. 

 

6º Período 

● Reunião Final  

  A Reunião Final online, por meio da plataforma do Google Meet, teve 

como objetivo dar uma devolutiva ao município do que foi verificado durante o 

monitoramento e assessoria remota. Por conta de problemas na plataforma do 

PNAE Monitora, não foi possível a disponibilização e entrega do Relatório 

Preliminar, contudo, o plano de ação foi apresentado, discutido e pactuado com 

prazos para o desenvolvimentos dessas constatações e orientações sobre os 

trabalhos desenvolvidos no monitoramento “in loco”, neste caso, virtual. Dessa 

forma não foi possível que os gestores assinassem uma via do citado Relatório, 

e sim do plano de ação encaminhado. 

  O Relatório Preliminar não pôde ser gerado pelo PNAE MONITORA a 

partir do preenchimento dos questionários, pois houve problemas no envio das 

informações à plataforma, como por exemplo os anexos de notas fiscais. Sendo 

assim, foi realizada a reunião final e pactuada as ações a serem realizadas e 

corrigidas no plano de ação nos meses seguintes. Foram convidados para esta 

reunião, no mínimo: o gestor ou o indicado; os diretores ou coordenadores 

responsáveis pelas escolas visitadas; o RT; responsáveis do setor de 
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compras/licitação e prestação de contas; o CAE (se possível, todos os membros, 

mediante contato prévio); agricultores familiares e suas organizações. 

 

7º e 8º períodos  

● Encontro dos atores envolvidos na execução do PNAE 

(videoconferência). 

 O CECANE realizou um Encontro Virtual de Formação para os Atores 

Envolvidos na Execução do PNAE, através da plataforma Google Meet, onde o 

município assessorado remotamente deveria participar. Também, foram 

convidados por meio de ofícios via e-mail e contato telefônico, cerca de cinco 

municípios vizinhos ao município monitorado. Cumpre destacar que cada 

município, por meio dos gestores locais, deveria indicar quatro pessoas atuantes 

para participarem dos encontros de formação, sendo, necessariamente, pelo 

menos um conselheiro (preferencialmente o(a) presidente) e um nutricionista 

(preferencialmente o(a) RT). Ressalta-se a participação no encontro de outros 

municípios goianos e de outros estados, devido a divulgação de forma ampla em 

redes sociais.  

  A equipe do produto do CECANE UFG elaborou o conteúdo a ser 

ministrado nos encontros, bem como o material a ser disponibilizado aos 

participantes. Os monitores enfatizaram/adaptaram os conteúdos de acordo com 

as demandas dos municípios que participaram da atividade. No entanto, a 

Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 foi tratada nos encontros, 

considerando que as entidades executoras do PNAE teriam o prazo de até 

01/01/2021 para se adequar às alterações estabelecidas nesta norma. Os 

encontros virtuais de formação ocorreram com dois municípios polos por semana 

de forma unificada, bem como com os municípios convidados. A formação teve 

duração aproximada de seis horas e meia. 

 

Visitas às escolas 

 

  Como o decreto federal que reconhece o estado de calamidade pública 

no país esteve vigente durante todo o ano de 2020, não foram realizadas visitas 

às escolas. Nesse caso, fez-se necessário justificar junto ao PNAE MONITORA 
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o não cumprimento do número mínimo de visitas às escolas em razão do decreto 

de calamidade (Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020). 

 

 

ATIVIDADES PÓS CAMPO 

Conferência com os participantes da formação 

Solicitação ofício de ausência da formação 

Remanejamento dos não participantes da formação 

Tabulação dos questionários nas planilhas de Excel (arquivo CECANE UFG) 

Construção do quadro de assessoria 

1ª Assessoria à distância (30 dias após monitoramento) 

Preenchimento de planilha Excel da assessoria 

Preenchimento de tabela da assessoria 

2ª Assessoria à distância (90 dias após monitoramento) 

Preenchimento de planilha Excel da assessoria 

Preenchimento de tabela da assessoria 

3.5 INSTRUMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS ASSESSORIAS   

  As informações foram coletadas a partir dos questionários disponibilizados 

na plataforma do PNAE MONITORA. Os materiais impressos utilizados foram 

substituídos por planilhas de controle para acesso de todos da equipe do produto 

no Drive. 

 

3.5.1 Registro de frequência/ participação 

  O registro de presença foi realizado em todas as atividades 

desenvolvidas, para tanto foi orientado aos participantes que registrassem seus 

nomes completos, cargo/função e e-mail via chat do Google Meet. 

 

3.5.2 Questionário Monitoramento do PNAE 



 

40 
 

 

  Os questionários aplicados, disponibilizados e desenvolvidos pelo FNDE, 

foram inseridos na plataforma PNAE Monitora através do link: 

https://www.fnde.gov.br/pnaemonitora/ 

 

3.5.3 Plano de ação 

   O formulário que corresponde ao Plano de Ação foi um instrumento 

pactuado com os atores sociais envolvidos na execução do PNAE presentes na 

reunião final dos municípios assessorados. Essa metodologia vem sendo 

aplicada, pelo CECANE UFG, desde o ano de 2017 e optou-se por dar 

continuidade no ano de 2020, pois percebeu-se que houve um retorno positivo 

das EEx. atendidas. Este documento dispõe da averiguação das ações 

propostas e estabeleceu-se novas atividades a serem desenvolvidas, a partir das 

demandas que foram levantadas. Para pactuação do plano, foram consideradas 

todas as atividades prioritárias e entraves identificados nos municípios, bem 

como as possíveis/prováveis soluções para resolver as condições apresentadas. 

Esse planejamento é acompanhado com 30 e 90 dias, sendo feita também de 

forma remota. 

 

3.6 ASSESSORIA À REMOTA PÓS MONITORAMENTO 

   Foram realizadas assessorias a 30 municípios e a SEDUC por meio de 

contato telefônico 30 dias e 90 dias após o monitoramento dos agentes do 

CECANE UFG. Nem todas as EEx. enviaram suas ações concluídas. A 

assessoria a distância teve como objetivo apoiar as EEx. no desenvolvimento 

dos trabalhos e deixar encaminhamentos para a realização das suas atribuições 

com prazos, bem como os pontos positivos e as dificuldades na realização do 

plano de ação.  

 

3.7 SUBMISSÃO DO PROJETO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 

https://www.fnde.gov.br/pnaemonitora/
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  O projeto de pesquisa intitulado “Avaliação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar em municípios goianos”, oriundo do plano de trabalho do 

Produto 1, foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás 

(CEP/UFG). 

 

4   RESULTADOS E EXECUÇÃO FÍSICA 

4.1 MUNICÍPIOS MONITORADOS 

 

  Conforme o cronograma atualizado do produto “Monitoramento e 

assessoria ao Estado e aos municípios do Estado de Goiás”, o CECANE UFG 

assessorou até o dia 11 de dezembro de 2020, trinta (30) municípios e a SEDUC 

GO, de acordo com a meta estabelecida pelo FNDE (figura 4). 

 

 

Figura 4 - Localização dos municípios visitados pelo CECANE UFG. Goiás, 

2020.  
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MONITORADOS 

  Os 30 municípios monitorados pelo CECANE UFG no ano de 2020 foram 

distribuídos nas seguintes mesorregiões do estado de Goiás: 36,67% (11) Sul, 

33,33% (n=10) Centro, 13,33% (4) Norte, 10% (3) Leste e 6,67% (2) no Noroeste 

do estado. A média do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi de 0,69, 

sendo que o menor índice (0,61) foi encontrado no município de Amaralina e o 

maior (0,74) em Ouvidor (Tabela 10). 

  Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o 

valor estipulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), os municípios apresentaram uma média de 6,02 do 

quinto ano escolar, sendo o menor (4,8) no município de Mimoso de Goiás e o 

maior (7,5) em Ouvidor. Já referente ao nono ano escolar, apenas nove 

municípios disponibilizaram as informações no site do IDEB, na qual a média 

obtida foi de 5,0, sendo o menor valor (4,0) em Formosa e o maior (5,7) 

Quirinópolis (Tabela 10). 

  A população urbana dos municípios variou de 1.101 no município de 

Amaralina a 92.023 indivíduos em Formosa. Em relação a população rural, a 

menor foi em Cachoeira de Goiás com 246 indivíduos, a maior foi em Padre 

Bernardo com 16.885 pessoas (Tabela 10). 

  Em todos os municípios foi detectada a existência da Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) 

ativas. Dos municípios monitorados, Santo Antônio da Barra apresentou a menor 

quantidade de registros (n=14) e Formosa a maior (n=759) (Tabela 10). 

  No que se refere a presença de comunidades tradicionais constatou-se 

que nenhuma abrange comunidades indígenas, três possuem comunidades 

quilombolas (Mimoso de Goiás, Padre Bernardo e Professor Jamil) registradas 

pela Fundação dos Palmares; e oito incluem assentamentos da reforma agrária, 

sendo: Amaralina, Mutunópolis, Novo Brasil, Paranaiguara, Piranhas, Santa Rita 

do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro e Uirapuru. Destaca-se que 

Mutunópolis apresentou o maior número de assentamentos da reforma agrária, 

identificando-se seis assentamentos.  
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Tabela 10. Dados socioeconômicos dos municípios que participaram do monitoramento CECANE UFG, 

2020. 

MUNICÍPIO 
IDEB¹ 

2019 
IDH² 

POPULAÇÃO3 

2010 
DAP ATIVA4 COMUNIDADES 

 5º 9º  Rural Urbana Física Jurídica Quilombola5 Indígena6 Assentamento7 

HIDROLINA 6,6 * 0,677 2.980 1.049 63 0 0 0 0 

NOVO BRASIL 6,6 * 0,699 1.245 2.274 145 0 0 0 1 

MOIPORÁ 6,4 * 0,696 630 1.133 62 1 0 0 0 

PADRE 

BERNARDO 
5 4,6 0,651 10.794 16.895 207 1 1 0 0 

ALTO 

HORIZONTE 
6,5 5,4 0,719 3.863 642 22 0 0 0 0 

GUARINOS 5,6 * 0,652 1.133 1.173 130 0 0 0 0 

AMARALINA 4,8 ** 0,609 2.333 1.101 118 0 0 0 5 

QUIRINÓPOLIS 7 5,7 0,740 5.057 38.163 178 1 0 0 0 

CALDAZINHA 5,8 * 0,685 1.407 1.918 58 0 0 0 0 

ARAÇÚ 6,8 * 0,693 3.340 445 40 0 0 0 0 

PARANAIGUARA 6,8 * 0,711 712 8.388 38 0 0 0 1 

SÃO MIGUEL DO 

PASSA QUATRO 
5,9 5,6 0,697 1.683 2.074 150 0 0 0 0 

UIRAPURU 5,5 4,4 0,670 1.469 1.464 79 1 0 0 2 

SÃO PATRÍCIO 5,8 * 0,693 1.171 820 139 0 0 0 0 

PONTALINA 6,2 5,3 0,687 3.224 13.897 394 1 0 0 0 

DAVINÓPOLIS 5,8 * 0,733 1.398 652 83 0 0 0 0 

FORMOSA 5,4 4 0,744 92.035 8.049 759 15 0 0 0 
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PIRANHAS 6,3 5,2 0,721 2.195 9.071 176 0 0 0 1 

SANTA CRUZ DE 

GOIÁS 
6 * 0,688 2.161 981 80 0 1 0 0 

SANTA RITA DO 

ARAGUAIA 
5,7 * 0,714 765 6.159 68 0 0 0 2 

OUVIDOR 7,5 * 0,747 657 4.810 57 0 0 0 0 

GOIANIRA 5,7 4,8 0,694 33.455 606 27 0 0 0 0 

SÃO 

FRANCISCO DE 

GOIÁS 
6,1 * 0,651 1.656 4.464 71 0 0 0 0 

CAMPO ALEGRE 

DE GOIÁS 
5,6 * 0,694 4.494 1.563 82 0 0 0 0 

MUTUNÓPOLIS 5,6 * 0,680 1.309 2.540 96 0 0 0 6 

MIMOSO DE 

GOIÁS 
4,8 * 0,665 1.242 1.443 50 0 1 0 0 

CACHOEIRA DE 

GOIÁS 
6,6 * 0,727 1.171 246 24 0 0 0 0 

SANTA TEREZA 

DE GOIÁS 
6 ** 0,665 640 3.355 31 0 0 0 0 

PROFESSOR 

JAMIL 
* * 0,684 978 2.261 23 0 1 0 1 

SANTO 

ANTÔNIO DA 

BARRA 
6,2 * 0,691 1.051 3.372 14 0 0 0 0 

Legenda: 1Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). 2 Índice de Desenvolvimento Humano. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 3População. 
Fonte IBGE, 2010. 4Declaração de Aptidão ao PRONAF. Fonte: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário; 5 Comunidades tradicionais Quilombolas. Fonte: Fundação Cultural Palmares (2017); 6Comunidades Indígenas. Fonte: 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 7Assentamentos de Reforma Agrária. Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA, 2017). *Não existem resultados para a série informada. **Sem média no SAEB: Não participou ou não atendeu os 
requisitos necessários para ter o desempenho calculado. 

 

4.3 METAS EXECUTADAS 

   

  As metas propostas pelo FNDE foram que o CECANE UFG realizasse 

assessoria em 30 municípios goianos selecionados, sendo 27 intitulados de 

gestão negativa e três de gestão positiva, e a assessoria ao Estado de Goiás. 

Além disso, estava previsto no plano de trabalho a realização de uma 
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capacitação com os atores sociais envolvidos na execução do PNAE, durante o 

monitoramento, de forma a convidar no mínimo, cinco municípios circunvizinhos, 

onde cada município deveria indicar quatro pessoas atuantes para a participação 

desses encontros remotamente. 

  O CECANE UFG assessorou os 30 municípios goianos e nestes 633 

participantes foram entrevistados e orientados durante o monitoramento nos 

municípios polos. 

  Já nas formações dos atores envolvidos no PNAE 221 municípios 

diferentes participaram, 17 convidados se ausentaram, sendo que apenas um 

(01) enviou ofício de justificativa de ausência e 16 não apresentaram justificativa. 

Fizeram-se presentes 859 atores sociais formados nas formações dos 

municípios, somado a 161 participantes da SEDUC GO, totalizando 1.020 

participantes. 

 

4.4 EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO REMOTO 

  Os monitoramentos aos municípios selecionados ocorreram de 03/08 a 

11/12 de 2020. Foram realizados os encontros virtuais previstos no plano de 

trabalho (adaptado), conforme solicitação, sem intercorrências. Nos 30 

municípios, 129 indivíduos participaram das reuniões iniciais; 47 nos encontros 

com nutricionistas; 99 com responsáveis pela licitação, prestação de contas e 

setor de compras;118 nas reuniões com os conselheiros da alimentação escolar; 

92 nas reuniões com representantes da agricultura familiar, secretário de 

agricultura ou do meio ambiente e técnicos na assistência rural; e 148 nas 

reuniões finais para pactuação do plano de ação. O número total de participantes 

das reuniões contempla que um mesmo indivíduo pode ter participado de um ou 

mais encontros durante o monitoramento (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Execução dos municípios monitorados por reunião. CECANE UFG, 

2020. 

 Municípios Encontros/ Reuniões 
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Nº 

Inicial RT 
Setor de 
licitação 

CAE AF Final Total 

1 Hidrolina 4 2 4 4 4 4 22 
2 Novo Brasil 5 2 4 3 0 6 20 
3 Moiporá 5 1 2 2 5 4 19 
4 Padre Bernardo 6 1 4 5 8 22 46 
5 Alto Horizonte 1 1 1 3 1 9 16 
6 Guarinos 2 1 2 2 0 3 10 
7 Amaralina 3 2 3 4 1 3 16 
8 Quirinópolis 3 2 4 3 1 6 19 
9 Caldazinha 6 2 3 2 0 3 16 

10 Araçú 6 1 3 6 1 4 21 
11 Paranaiguara 3 2 3 4 3 3 18 

12 
São Miguel do 
Passa Quatro 

5 1 3 3 3 2 17 

13 Uirapuru 8 4 4 5 2 5 28 

14 São Patrício 3 3 3 6 2 3 20 
15 Pontalina 0 1 7 2 3 7 20 
16 Davinópolis 1 1 2 1 3 1 9 
17 Formosa 7 2 5 1 4 10 29 
18 Piranhas 5 1 4 4 4 4 22 

19 
Santa Cruz de 

Goiás 
4 1 4 5 0 3 17 

20 
Santa Rita do 

Araguaia 
3 1 4 3 7 2 20 

21 Ouvidor 5 2 3 3 0 2 15 
22 Goianira 4 1 3 3 2 3 16 

23 
São Francisco 

de Goiás 
4 2 1 4 3 6 20 

24 
Campo Alegre 

de Goiás 
4 1 5 10 9 5 34 

25 Mutunópolis 8 1 2 5 3 4 23 

26 
Mimoso de 

Goiás 
6 1 4 7 5 5 28 

27 
Cachoeira de 

Goiás 
5 2 4 7 0 4 22 

28 
Santa Tereza 

de Goiás 
6 1 3 4 5 4 23 

29 Professor Jamil 3 1 1 2 7 5 19 

30 
Santo Antônio 

da Barra 
4 3 4 5 6 6 28 

 Total 129 47 99 118 92 148 633 
  Legenda: Conselho de Alimentação Escolar (CAE); agricultores familiares (AF); 

responsável técnico (RT). 
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  Nos monitoramentos foram entrevistados e orientados os envolvidos na 

execução do PNAE. Assim, além dos atores sociais: secretários (as) de 

educação, nutricionistas, conselheiros (as) da alimentação escolar, agricultores 

(as) familiares, responsáveis pelo setor de licitação e compras, coordenadores 

de alimentação escolar; representantes de outras secretarias parceiras, como: 

da agricultura, saúde, assistência social, licitação e administração; técnico de 

assistência rural, assessora, chefe de gabinete e secretárias da gestão, 

estagiários e estudantes, prefeitos e consultores jurídicos. 

  Foi percebida a redução de participantes nas reuniões de assessoria nos 

municípios polos no decorrer da semana, quando comparado ao ano de 2019. 

Possivelmente esse resultado se deve em decorrência da Pandemia e ao 

trabalho remoto por parte das EEx. 

 

4.5 DADOS OBTIDOS DOS QUESTIONÁRIOS 

  Os itens a seguir tratam da discussão e análise de dados dos 

questionários aplicados durante as assessorias realizadas em 2020. Importante 

destacar que alguns questionários não puderam ser aplicados devido ao formato 

remoto, sendo estes: depósito central, cozinha e gestão escolar, cozinha central 

e manipuladores. Nenhuma EEx. exigiu a aplicação do questionário de licitação 

(exceto pregão). O questionário de terceirização também não foi utilizado por 

não existir esse tipo de gestão nas EEx. selecionadas. 

 

4.5.1 Conselho de Alimentação Escolar 

  Apesar dos CAEs estarem regulares perante o FNDE, percebeu-se que a 

maioria dos municípios assessorados estão com a lei de criação desatualizada 

(90%). Foi identificado também que mais da metade das EEx. (53,33%) não 

possuem regimento interno, e que boa parte destas que possuem está 

desatualizado (40%). Setenta por cento (70%) dos conselhos não comunica ao 

FNDE, Tribunal de Contas, à Controladoria-Geral da União, Ministério Público 

e/ou a algum outro órgão de controle quando identificada qualquer irregularidade 

na execução do PNAE. Segundo os questionários, os(as) conselheiros(as) 
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relataram não haver algum tipo de denúncia a ser realizada, talvez os CAEs não 

desenvolvam suas atribuições como deveriam, o que possivelmente justifique a 

alta porcentagem com a resposta negativa à pergunta. Com as porcentagens de 

respostas mencionadas, o indicativo é que grande parte dos conselhos não são 

ou não estão atuantes, pois não possuem o regimento interno ou quando 

possuem o documento está desatualizado, portanto sugere a não efetividade de 

atuação, logo, não acompanham a execução do Programa como deveriam. 

  Outro item importante a ser pontuado é ainda a fragilidade em relação ao 

planejamento das ações a serem realizadas ao longo do ano, como por exemplo 

a falta de elaboração do plano de ação por grande parte dos CAEs assessorados 

(70%), o que prejudica a organização de diversas atividades, como as próprias 

reuniões ordinárias. A maioria dos(as) CAEs (73,33%) relataram não receber 

nenhum tipo de formação/capacitação, e 90% disseram que a EEx não divulga 

as atividades desenvolvidas pelo conselho por meio de comunicação oficial da 

Entidade. A falta de formação aos conselheiros, muitas vezes interfere na 

execução plena de suas atividades, principalmente em relação ao entendimento 

quanto às notas fiscais e ao repasse de recursos. 

  Por outro lado, pôde-se observar que 83,33% dos CAEs possuem livro de 

atas e registram suas reuniões realizadas (80%); 83,33% estão com a 

composição do conselho conforme cada seguimento previsto; 90% analisa a 

prestação de contas do gestor e emite parecer conclusivo da execução do 

Programa no SIGECON; e a maioria conta com estrutura para a realização de 

suas funções. É pertinente destacar que no questionário do CAE não é possível 

identificar a frequência de reuniões que o conselho realiza, entretanto com o 

envio dos documentos, neste caso os registros das reuniões no livro de atas do 

conselho, é possível identificar que grande parte dos conselhos se reúne 

somente para a realização do parecer conclusivo. As respostas das 30 EEx. 

podem ser observadas na tabela 12.  

 

Tabela 12. Questionário CAE FNDE. CECANE UFG, 2020. 

VARIÁVEIS (N=30) 
SIM NÃO PARCIAL N.S.A. 

N % N % N % N % 
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1 

A lei de criação está atualizada, 
relativamente ao tempo de mandato 
(4 anos) e à composição (exclusão 

de representantes do Poder 
Legislativo e inclusão da sociedade 

civil)? 

3 10.00% 27 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2 Possui regimento interno? 14 46.67% 16 53.33% 0 0.00% 0 0.00% 

3 

O regimento interno está atualizado, 
relativamente ao tempo de mandato 
(4 anos) e à composição (exclusão 

de representantes do Poder 
Legislativo e inclusão da sociedade 

civil)? 

8 26.67% 12 40.00% 1 3.33% 9 30.00% 

4 Possui livro de atas? 25 83.33% 5 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

5 
Caso tenha, o livro de atas registra 

todas as reuniões realizadas e 
ocorrências verificadas? 

24 80.00% 4 13.33% 1 3.33% 1 3.33% 

6 

Está composto devidamente, com 
os representantes dos segmentos 

previstos (Poder Executivo, 
entidades de trabalhadores da 
educação e discentes, pais de 

alunos e entidades civis 
organizadas)? 

25 83.33% 3 10.00% 2 6.67% 0 0.00% 

7 
Há conselheiro oriundo do 
segmento de “discentes” 

(estudantes/alunos)? 
1 3.33% 25 83.33% 0 0.00% 4 13.33% 

8 

Está composto devidamente, 
segundo as formalidades exigidas 

(assembleias/atas, portarias ou 
decretos executivos, entre outras)? 

19 63.33% 6 20.00% 5 16.67% 0 0.00% 

9 

Caso a EEx possua alunos em 
escolas localizadas em áreas 

indígenas ou em remanescentes de 
quilombos, há na sua composição 
um membro representante desses 

povos ou comunidades tradicionais? 

0 0.00% 3 10.00% 0 0.00% 27 90.00% 

10 

A presidência e a vice-presidência 
do CAE estão compostas conforme 

os segmentos previstos 
(representante dos trabalhadores da 
educação, ou por pais de alunos ou 
pela sociedade civil organizada)? 

27 90.00% 0 0.00% 3 10.00% 0 0.00% 

11 

Houve substituição de membro(s), 
inclusive não atuantes, conforme os 

casos previstos (renúncia, 
deliberação do segmento 

representado ou descumprimento 
do Regimento Interno)? 

8 26.67% 22 73.33% 0 0.00% 0 0.00% 

12 

Houve substituição de membro(s) 
conforme os procedimentos 

previstos (cópia do correspondente 
termo de renúncia ou da ata da 

sessão plenária do CAE ou ainda da 
reunião do segmento, em que se 

deliberou pela substituição do 
membro, encaminhada ao FNDE 

pela EEx, nomeação por portaria ou 
decreto do chefe do Executivo e 

mandato complementar ao tempo 

3 10.00% 14 46.67% 1 3.33% 12 40.00% 
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restante daquele que foi 
substituído)? 

13 

Analisa a prestação de contas do 
gestor e emite Parecer Conclusivo 
acerca da execução do Programa 

no SIGECON? 

27 90.00% 3 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 

14 

Comunica ao FNDE, ao Tribunal de 
Contas, à Controladoria-Geral da 

União, ao Ministério Público e/ou a 
algum outro órgão de controle 
quando identificada qualquer 

irregularidade na execução do 
PNAE, inclusive em relação ao 

apoio para funcionamento do CAE? 

3 10.00% 21 70.00% 0 0.00% 6 20.00% 

15 

Fornece informações e apresenta 
relatórios acerca do 

acompanhamento da execução do 
PNAE, sempre que solicitado? 

18 60.00% 9 30.00% 0 0.00% 3 10.00% 

16 

Realiza reunião específica para 
apreciação da prestação de contas 
com a participação de, no mínimo, 

2/3 dos conselheiros? 

26 86.67% 4 13.33% 0 0.00% 0 0.00% 

17 

Elabora 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 
encaminha à EEx, antes do início do 

ano letivo? 

4 13.33% 21 70.00% 5 16.67% 0 0.00% 

18 

Estabelece parcerias, em regime de 
cooperação, para o 

desenvolvimento de suas 
atribuições, com conselhos 
escolares, o Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional 
municipal e/ou estadual e outros 

CAEs? 

6 20.00% 24 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 

19 
Conta com local apropriado com 
condições adequadas para as 

reuniões? 
29 96.67% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 

20 
Conta com disponibilidade de 
equipamento de informática? 

29 96.67% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 

21 

Conta com 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? 

25 83.33% 3 10.00% 0 0.00% 2 6.67% 

22 

Conta com disponibilidade de 
recursos humanos, previstos no 

Plano de Ação do CAE, necessários 
às atividades inerentes às suas 

competências e atribuições, a fim de 
desenvolver as atividades de forma 

efetiva? 

22 73.33% 6 20.00% 0 0.00% 2 6.67% 
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23 

Conta com disponibilidade de 
recursos financeiros, previstos no 

plano de ação do CAE, necessários 
às atividades inerentes às suas 

competências e atribuições, a fim de 
desenvolver as atividades de forma 

efetiva? 

10 33.33% 15 50.00% 0 0.00% 5 16.67% 

24 

Solicita da EEx 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? 

25 83.33% 5 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

25 

Recebe da EEx 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? 

25 83.33% 4 13.33% 0 0.00% 1 3.33% 

26 

Quando há necessidade de 
substituição de gêneros alimentícios 

por outros equivalentes 
nutricionalmente na chamada 

pública, o CAE respalda? 

11 36.67% 9 30.00% 0 0.00% 10 33.33% 

27 
A EEx apresenta os cardápios ao 

CAE para conhecimento? 
21 70.00% 8 26.67% 1 3.33% 0 0.00% 

28 
O CAE recebe assessoria do(a) 

nutricionista RT? 
18 60.00% 11 36.67% 0 0.00% 1 3.33% 

29 
Recebe capacitação para a 

execução do PNAE? 
6 20.00% 22 73.33% 2 6.67% 0 0.00% 

30 
A EEx divulga as atividades do CAE 
por meio de comunicação oficial da 

Entidade? 
3 10.00% 27 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 

31 
O Conselho supervisiona o serviço 

de alimentação nas escolas? 
20 66.67% 8 26.67% 2 6.67% 0 0.00% 

32 

Caso supervisione o serviço de 
alimentação nas escolas, o CAE 

verifica a qualidade dos alimentos, 
em especial quanto às condições 

higiênicas? 

22 73.33% 5 16.67% 0 0.00% 3 10.00% 

33 

Caso supervisione o serviço de 
alimentação nas escolas, o CAE 

está atento à aplicação do teste de 
aceitabilidade dos cardápios 

oferecidos? 

12 40.00% 16 53.33% 1 3.33% 1 3.33% 

34 

Conta com a liberação pela EEx dos 
servidores públicos para exercer as 
suas atividades no Conselho, sem 

prejuízo das suas funções 
profissionais? 

25 83.33% 4 13.33% 1 3.33% 0 0.00% 

35 
Os conselheiros conhecem o 

aplicativo e-PNAE? 
2 6.67% 28 93.33% 0 0.00% 0 0.00% 
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  No início das assessorias foi observado que alguns conselhos haviam 

parado ou reduzido significativamente suas atividades, devido à pandemia do 

novo Coronavírus e ao distanciamento social. Nas reuniões virtuais realizadas 

nas assessorias do CECANE UFG, os conselheiros receberam as orientações 

para que continuassem o acompanhamento da execução do PNAE seguindo 

todos os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos de saúde, 

principalmente para acompanhar todo processo de aquisição, de montagem e 

de entrega de kits, no período de suspensão das aulas.   

O momento também foi importante, porque os conselheiros puderam 

experimentar como as plataformas de reuniões online funcionavam sem grandes 

intercorrências, sendo assim um estímulo a dar seguimento neste 

acompanhamento e realização de suas reuniões. 

 

4.5.2 Nutricionista 

  Todos os municípios monitorados possuem pelo menos um(a) 

nutricionista RT para PNAE, exceto Piranhas e São Patrício. Observou-se que 

em 15 (50,00%) municípios os nutricionistas não possuíam quadro técnico 

adequado conforme o preconizado no CFN, o que pode prejudicar o 

desenvolvimento de suas atribuições. Foi possível identificar que três EEx. 

firmaram contratos com esses profissionais como pessoa jurídica, ou seja, em 

inconformidade com o preconizado na resolução do CFN nº 465/2010. 

  A maioria dos(as) nutricionistas estão cadastrados nos sistemas do FNDE 

e em conformidade com o Conselho Regional de Nutricionistas (CRN). 

  Neste ano de pandemia, o questionário abordou perguntas em relação a 

entrega de kits de alimentação escolar, por conta do período de suspensão das 

aulas presenciais. Foi observado que 26 (86,67%) EEx. relataram distribuir os 

kits, contudo 11 (36,67%) não realizaram entrega de forma universal; 18 (60%) 

responderam não haver fornecimento semanal de porções de frutas in natura e 

hortaliças e também a mesma quantidade respondeu não realizarem aquisição 

de produtos da agricultura familiar. 
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  Nas reuniões com as EEx., algumas justificativas foram colocadas, como 

por exemplo a dificuldade de armazenamento de produtos mais perecíveis e o 

encarecimento de vários alimentos, fazendo com que as EEx. reduzissem a 

compra de alguns itens, incluindo a compra da agricultura familiar. Em relação a 

entrega não universal de kits, a justificativa foi que o gasto aumentou quando 

comparado aos dias letivos presenciais. Os agentes do CECANE UFG 

reforçaram novamente que os recursos federais do PNAE são de caráter 

suplementar, portanto a EEx. deve investir recurso próprio para que as 

aquisições dos kits sejam mais completas. 

  Em relação ao desenvolvimento das atribuições obrigatórias, foi 

percebido que, 15 (50,00%) dos(as) nutricionistas das EEx. não realizam o 

diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos estudantes; 15 

(50,00%) não realizam ações de EAN de forma contínua e permanente; 13 

(43,33%) não planejam, coordena e supervisiona a aplicação de testes de 

aceitabilidade; as justificativas para a não realização ou realização parcial 

dessas atividades estão ligadas a um quadro técnico ou carga horária 

inadequada. Em reuniões com estes(as) profissionais, foi possível verificar que 

apenas 11 (39,28%) de 28 municípios com nutricionistas, cumpriam carga 

horária mínima de 30 horas semanais, conforme preconizado em Resolução do 

CFN, ou seja, a maioria dos profissionais (n:17- 60,71%) das EEx. estavam 

atuando com carga horária incompatível com suas atribuições. Foram 

verificadas, dentre essas, carga horária semanal correspondente a cinco e dez 

horas semanais. 

  O consolidado de respostas pode ser visualizado na tabela 13 e na 

sequência o questionário aplicado para o controle de qualidade apresentado na 

tabela 14. 

 

Tabela 13. Questionário nutricionista FNDE. CECANE UFG, 2020.      

VARIÁVEIS (N=30) 
SIM NÃO PARCIAL N.S.A. 

N % N % N % N % 

1 
Há nutricionista que assume a 

responsabilidade técnica? 
28 93.33% 2 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 

2 
A RT conta com QT, segundo os 

parâmetros numéricos mínimos de 
6 20.00% 15 50.00% 0 0.00% 9 30.00% 
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referência do Conselho Federal de 
Nutricionistas (CFN)? 

3 

Está em situação regular junto ao 
Conselho Regional de 

Nutricionistas (CRN) e contratado 
pela EEx como pessoa física? 

25 83.33% 2 6.67% 1 3.33% 2 6.67% 

4 
O(A) nutricionista RT e a(s) QTs, se 
houver, está(ão) cadastrado(a) no 

Sistema do FNDE? 
24 80.00% 1 3.33% 3 10.00% 2 6.67% 

5 

O(a) nutricionista RT está 
registrado no Conselho Regional de 

Nutricionista – CRN e possui o 
comprovante de Anotação de 
Responsável Técnico (ART)? 

23 76.67% 4 13.33% 1 3.33% 2 6.67% 

6 

A(o) nutricionista RT e, se houver, 
QT desempenha(m) suas 

atribuições exclusivamente, sem 
exercer mandato como membro do 

CAE? 

21 70.00% 7 23.33% 0 0.00% 2 6.67% 

7 
Durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), houve 

distribuição de kits de alimentos? 
26 86.67% 2 6.67% 0 0.00% 2 6.67% 

8 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a 

distribuição de kits de alimentos foi 
universal, ou seja, todos os 

estudantes foram atendidos? 

12 40.00% 11 36.67% 5 16.67% 2 6.67% 

9 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), os kits de 

alimentos foram definidos pela 
equipe de nutricionistas do 

município/estado? 

24 80.00% 1 3.33% 2 6.67% 3 10.00% 

10 

Na elaboração dos kits foi 
observando o per capita adequado 

à faixa etária, de acordo com o 
período em que o estudante estaria 

sendo atendido na unidade 
escolar? 

18 60.00% 7 23.33% 2 6.67% 3 10.00% 

11 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), os kits de 

alimentos foram compostos 
majoritariamente por alimentos in 

natura ou minimamente 
processados? 

15 50.00% 5 16.67% 7 23.33% 3 10.00% 

12 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a 

distribuição dos kits de alimentos 
obedeceu às normas higiênico-

sanitárias? 

26 86.67% 1 3.33% 0 0.00% 3 10.00% 

13 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), houve 

fornecimento semanal de porções 
de frutas in natura e de hortaliças? 

1 3.33% 18 60.00% 8 26.67% 3 10.00% 

14 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), houve a 

manutenção da aquisição de 
gêneros da agricultura familiar, 
priorizando-se a compra local? 

9 30.00% 18 60.00% 0 0.00% 3 10.00% 

15 
Os cardápios elaborados contêm as 

informações sobre o tipo de 
18 60.00% 4 13.33% 6 20.00% 2 6.67% 
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refeição, o nome da preparação, os 
principais ingredientes que a 

compõe e sua consistência, bem 
como informações nutricionais de 

energia, macronutrientes, 
micronutrientes prioritários (no caso 

de cardápio de creche)? 

16 
Apresenta os cardápios elaborados 

com a sua identificação (nome e 
CRN) e a assinatura? 

25 83.33% 3 10.00% 0 0.00% 2 6.67% 

17 
Estimula a identificação dos 

estudantes com necessidades 
alimentares especiais? 

25 83.33% 1 3.33% 0 0.00% 4 13.33% 

18 

Planeja cardápios adaptados para 
estudantes com necessidades 

alimentares especiais 
diagnosticados? 

10 33.33% 10 33.33% 5 16.67% 5 16.67% 

19 

Elabora cardápio que respeita os 
hábitos alimentares e a cultura 

alimentar, tanto dos estudantes do 
meio urbano e rural quanto dos 

indígenas e/ou quilombolas? 

26 86.67% 1 3.33% 0 0.00% 3 10.00% 

20 
Elabora cardápio com base na 

utilização de alimentos in natura ou 
minimamente processados? 

26 86.67% 1 3.33% 1 3.33% 2 6.67% 

21 
Elabora cardápio pautado na 
sazonalidade e diversificação 

agrícola da região? 
24 80.00% 3 10.00% 1 3.33% 2 6.67% 

22 
Elabora cardápio que prioriza os 

alimentos orgânicos e/ou 
agroecológicos? 

1 3.33% 25 83.33% 0 0.00% 4 13.33% 

23 
Define o horário e o alimento 

adequado a cada tipo de refeição, 
respeitada a cultura alimentar? 

25 83.33% 3 10.00% 0 0.00% 2 6.67% 

24 
Planeja os cardápios de modo a 

atender às necessidades 
nutricionais? 

26 86.67% 2 6.67% 0 0.00% 2 6.67% 

25 

Para as unidades escolares em 
período parcial, elabora cardápios 

com a oferta de frutas in natura, em 
dois dias por semana, e hortaliças, 

em três dias por semana, no 
mínimo? 

13 43.33% 5 16.67% 10 33.33% 2 6.67% 

26 

Para as unidades escolares em 
período integral, elabora cardápios 
com a oferta de frutas in natura, em 

quatro dias por semana, e 
hortaliças, em cinco dias por 

semana, no mínimo? 

10 33.33% 2 6.67% 4 13.33% 14 46.67% 

27 

Elabora cardápios que limitam a 
oferta de produtos cárneos, 

legumes e verduras em conserva, 
bebidas lácteas com aditivos ou 

adoçados, biscoito, bolacha, pão ou 
bolo, doce, preparações regionais 

doces, margarina ou creme 
vegetal? 

22 73.33% 2 6.67% 4 13.33% 2 6.67% 

28 
Elabora cardápios sem oferta de 
gorduras trans industrializadas, 
alimentos ultraprocessados e a 

12 40.00% 7 23.33% 8 26.67% 3 10.00% 
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adição de açúcar, mel e adoçante 
nas preparações culinárias e 

bebidas para as crianças até três 
anos de idade? 

29 

Realiza o diagnóstico e o 
acompanhamento do estado 
nutricional dos estudantes 

atendidos? 

13 43.33% 15 50.00% 0 0.00% 2 6.67% 

30 

Realiza ações de Educação 
Alimentar e Nutricional (EAN) 
pautadas no conceito e nos 

princípios? 

18 60.00% 8 26.67% 2 6.67% 2 6.67% 

31 

As ações de EAN são 
planejadas em articulação com a 

direção e coordenação pedagógica 
das escolas? 

20 66.67% 6 20.00% 1 3.33% 3 10.00% 

32 
As ações de EAN são contínuas e 

permanentes? 
11 36.67% 15 50.00% 1 3.33% 3 10.00% 

33 
As ações de EAN são 

transdisciplinares, intersetoriais e 
multiprofissionais? 

20 66.67% 7 23.33% 0 0.00% 3 10.00% 

34 
O planejamento e a execução das 
ações de EAN são documentadas? 

19 63.33% 7 23.33% 1 3.33% 3 10.00% 

35 
Elabora Fichas Técnicas de 

Preparação (FTPs) para todas as 
preparações do cardápio? 

20 66.67% 6 20.00% 2 6.67% 2 6.67% 

36 

Planeja, orienta e supervisiona as 
atividades de seleção, compra, 
armazenamento, produção e 
distribuição dos alimentos? 

26 86.67% 1 3.33% 1 3.33% 2 6.67% 

37 
Planeja, coordena e supervisiona a 

aplicação de testes de 
aceitabilidade? 

13 43.33% 13 43.33% 2 6.67% 2 6.67% 

38 

Avalia o percentual de resto-
ingestão e sobra alimentar limpa 

(alimento produzido e não 
distribuído) e suja (alimentos 
produzidos e distribuídos ou 

deixados à disposição, mas que 
não foram consumidos) nas 

escolas, para evitar o desperdício? 

5 16.67% 19 63.33% 4 13.33% 2 6.67% 

39 
Interage com os agricultores 

familiares, para conhecer a vocação 
agrícola local? 

10 33.33% 16 53.33% 2 6.67% 2 6.67% 

40 
Participa do processo de licitação e 
da chamada pública da agricultura 

familiar? 
11 36.67% 12 40.00% 5 16.67% 2 6.67% 

41 

Orienta e supervisiona as 
atividades de higienização de 

ambientes, armazenamento de 
alimentos, veículos de transporte de 

alimentos, equipamentos e 
utensílios? 

23 76.67% 1 3.33% 4 13.33% 2 6.67% 

42 
Elabora e implementa o Manual de 

Boas Práticas (MBP)? 
13 43.33% 9 30.00% 6 20.00% 2 6.67% 

43 
Elabora e implementa os 

Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POPs)? 

14 46.67% 11 36.67% 3 10.00% 2 6.67% 

44 
Elabora o Plano Anual de 

Trabalho? 
19 63.33% 8 26.67% 1 3.33% 2 6.67% 
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45 

Participa do recrutamento, seleção 
e/ou capacitação de pessoal, 

particularmente manipuladores de 
alimentos/merendeiros? 

16 53.33% 10 33.33% 1 3.33% 3 10.00% 

46 

Capacita periodicamente os 
manipuladores de 

alimentos/merendeiros em higiene, 
saúde e boas práticas (FTPs, MBP 

e POPs, entre outros)? 

17 56.67% 8 26.67% 3 10.00% 2 6.67% 

47 

Há registros de capacitação e de 
monitoramento do MBP e dos 

POPs. os quais estão arquivados e 
permanecem à disposição do CAE 
e do FNDE por um prazo de cinco 

anos? 

13 43.33% 14 46.67% 1 3.33% 2 6.67% 

48 

Comunica à autoridade quando da 
existência de condições impeditivas 
de boa prática profissional ou que 
sejam prejudiciais à saúde e à vida 

da coletividade? 

26 86.67% 1 3.33% 0 0.00% 3 10.00% 

49 A RT conhece o aplicativo e-PNAE? 4 13.33% 24 80.00% 0 0.00% 2 6.67% 

50 

Acessa frequentemente o site do 
FNDE para conhecimento e 
atualização das orientações 

técnicas pelos manuais, 
ferramentas (Plan PNAE, 

IQCOSAN e MBP) e campanhas 
(Boas Práticas de Agricultura 
Familiar, Concurso Melhores 

Receitas, Jornada de EAN e/ou 
Prêmio CAE de Participação 

Social)? 

21 70.00% 6 20.00% 1 3.33% 2 6.67% 

 

 

Tabela 14. Questionário de controle de qualidade FNDE. CECANE UFG, 2020.    

VARIÁVEIS (N=30) 
SIM NÃO PARCIAL N.S.A. 

N % N % N % N % 

1 

Da aplicação dos recursos no 
âmbito do PNAE, a EEx destina, 
no mínimo, 75% para a aquisição 

de alimentos in natura ou 
minimamente processados? 

26 86.67% 1 3.33% 3 10.00% 0 0.00% 

2 
A aquisição de gêneros 

alimentícios prioriza os alimentos 
orgânicos e/ou agroecológicos? 

0 0.00% 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

3 
Houve aquisição de alimentos 
orgânicos e/ou agroecológicos 

certificados? 
0 0.00% 29 96.67% 0 0.00% 1 3.33% 

4 

No caso de aquisição de alimentos 
orgânicos e/ou agroecológicos, 
houve pesquisa de preços ou 

acréscimo em até 30% em relação 
aos preços estabelecidos para 

produtos convencionais? 

0 0.00% 5 16.67% 0 0.00% 25 83.33% 

5 
O processo de aquisição dos 

produtos alimentícios se baseia na 
29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 
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legislação estabelecida pela 
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento – MAPA? 

6 

A Secretaria de Educação 
estabeleceu 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? 

13 43.33% 15 50.00% 1 3.33% 1 3.33% 

7 

Os relatórios de inspeção sanitária 
dos alimentos utilizados no PNAE 

permanecem à disposição do 
FNDE por um prazo de cinco 

anos? 

25 83.33% 4 13.33% 1 3.33% 0 0.00% 

8 

A EEx ou a UEx prevê 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 

se submetem a análises 
necessárias, imediatamente após 

a fase de homologação? 

9 30.00% 13 43.33% 3 10.00% 5 16.67% 

9 

A EEx ou a UEx adota medidas 
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 
de alimentos e na distribuição aos 
alunos atendidos pelo Programa? 

27 90.00% 2 6.67% 1 3.33% 0 0.00% 

10 
Há implantação de Manual de 

Boas Práticas – MBP para cada 
unidade escolar? 

15 50.00% 11 36.67% 4 13.33% 0 0.00% 

11 
Há implantação de Procedimentos 

Operacionais Padronizados - 
POPs para cada unidade escolar? 

12 40.00% 14 46.67% 4 13.33% 0 0.00% 

12 

Há capacitação periódica dos 
manipuladores de alimentos com 
vistas à implementação das boas 

práticas e POPs? 

13 43.33% 11 36.67% 6 20.00% 0 0.00% 

13 

Os registros de capacitação e de 
monitoramento do MBP e dos 

POPs permanecem arquivados à 
disposição do CAE e do FNDE por 

um prazo de cinco anos? 

16 53.33% 13 43.33% 0 0.00% 1 3.33% 
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4.5.3 Processos de aquisição dos gêneros alimentícios. 

   Os documentos referentes ao processo de aquisição dos gêneros 

alimentícios ao PNAE, exceto chamada pública, foram solicitados com 

antecedência a todos os municípios. Quando algum documento não foi enviado, 

realizou-se pesquisa no portal de transparência do município ou do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). O único que não forneceu 

a documentação nem a disponibilizou no portal foi São Patrício. 

   Do total de 29 EEx que disponibilizaram a documentação solicitada, 

55,2% (n = 16) elaboraram editais exclusivamente para aquisição de gêneros 

alimentícios destinados à alimentação escolar, enquanto 44,8% (n = 13) 

elaboraram editais para atender todos os órgãos da prefeitura. Destes, 6 

trataram somente de gêneros alimentícios no objeto da licitação, já 7 tinham 

como objeto, além de alimentos, produtos como materiais de limpeza e materiais 

pedagógicos. A maioria não identificou no termo de referência a qual Secretaria 

cada alimento e quantitativo se destinaria. 

   Dos 30 municípios assessorados, 28 realizaram pregão somente na forma 

presencial e um (Padre Bernardo) nas formas eletrônica e presencial. Isso 

ocorreu porque, em Padre Bernardo, executou-se o PNAE na forma 

descentralizada, logo, cada unidade executora foi responsável pelo próprio 

processo licitatório. 

   Do total de EEx. (30), 26 (86,67%) não apresentaram justificativa para a 

não realização de pregão eletrônico. O principal motivo apresentado pelos 

gestores para explicar o descumprimento dessa exigência é que o prazo para 

municípios com até 15 mil habitantes se adequar ao Decreto nº 10.024/19 era 

até 1º de junho de 2020, conforme a Instrução Normativa nº 206/19. Segundo a 

Tabela 9, somente cinco municípios assessorados possuem mais de 15 mil 

habitantes: Formosa, Goianira, Padre Bernardo, Pontalina e Quirinópolis. Além 

disso, a maioria dos editais recentes que foram analisados correspondem a 

datas anteriores ao prazo acima. Quanto às demais perguntas a respeito de 

pregão presencial, a maioria foi respondida dentro dos padrões utilizados para a 

modalidade sem grandes intercorrências (tabela 15). Dessa forma, pode-se 

perceber que as EEx. possuem domínio sobre o pregão presencial por se tratar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-206-de-18-de-outubro-de-2019-222816417
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de um procedimento corriqueiro nos processos de aquisição de bens e serviços 

comuns, não só o PNAE (será que todos sabem sobre a restrição de aquisição 

de alimentos com o recurso?) 

   Em relação ao questionário do pregão eletrônico, Padre Bernardo cumpre 

todas as recomendações para sua realização, exceto à questão 6, que trata dos 

elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração, com 

valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado.  

 

Tabela 15. Questionário FNDE Pregão presencial FNDE. CECANE UFG, 2020.    

VARIÁVEIS (N=30) 
SIM NÃO PARCIAL N.S.A. 

N % N % N % N % 

1 
A EEx apresentou justificativa 

para não utilizar o pregão 
eletrônico? 

1 3.33% 26 86.67% 2 6.67% 1 3.33% 

2 
A autoridade competente 

justificou a necessidade de 
contratação? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

3 

A autoridade competente 
definiu o objeto do certame, 

precisa, suficiente e 
claramente? 

28 93.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 

4 
A autoridade competente 

determinou as exigências de 
habilitação? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

5 
A autoridade competente 
discriminou os critérios de 
aceitação das propostas? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

6 
A autoridade competente 

esclareceu as sanções por 
inadimplemento? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

7 

A autoridade competente 
elucidou as cláusulas do 

contrato, inclusive com fixação 
dos prazos para fornecimento? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

8 

Consta dos autos do 
procedimento o orçamento, 

elaborado pelo órgão ou 
entidade promotora da 

licitação? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

9 

A autoridade competente 
designou, o pregoeiro e 

respectiva equipe de apoio, 
integrada em sua maioria por 

servidores efetivos? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

10 
Houve publicação de aviso em 

diário oficial ou em jornal de 
grande circulação? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

11 
Constaram no aviso a definição 

do objeto da licitação, a 
indicação do local, dias e 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 
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horários em que poderá ser lida 
ou obtida à íntegra do edital? 

12 

O prazo fixado para a 
apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação 

do aviso, não foi inferior a 8 
dias úteis? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

13 

Houve, pelo menos, 3 ofertas, 
com as maiores com preços até 

10% superiores àquela de 
menor preço? 

28 93.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 6,67% 

14 
Para julgamento e classificação 

das propostas, foi adotado o 
critério de menor preço? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

15 

O licitante vencedor estava em 
situação regular e/ou não 

atendeu às exigências do edital 
quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e 
econômico-financeira? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

16 
Houve previsão da 

possibilidade de recurso? 
29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

17 
A autoridade competente 

homologou o objeto da licitação 
ao licitante vencedor? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

18 

Os atos essenciais do pregão, 
inclusive os decorrentes de 

meios eletrônicos, foram 
documentados no processo 

respectivo, com vistas à 
aferição de sua regularidade 
pelos agentes de controle? 

29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

 

   Também foram solicitados aos municípios os contratos administrativos 

referentes ao pregão e outras modalidades de licitação, chamada pública e 

dispensa de licitação. Novamente, a única EEx. que não forneceu nem 

disponibilizou a documentação no portal de transparência foi São Patrício. 

   No questionário de contratos administrativos, as questões que ganham 

destaque pela alta porcentagem de respostas negativas são: 8, 17 e 18 (Tabela 

16).  

   A questão 8 trata do crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação 

da classificação funcional programática e da categoria econômica. Dentre os 

municípios que responderam não cumprir esse item (60%), a maioria realiza 

pregão no Sistema de Registro de Preço (SRP), ou seja, formalizam a Ata de 

Registro de Preço (ARP) com os fornecedores ao invés do contrato. De acordo 

com o Decreto 7.892/13, no SRP, somente será exigida a indicação da dotação 

orçamentária na formalização de contratos ou instrumento hábil.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
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   As questões 17 e 18 abordam aspectos do fiscal ou gestor de contrato, 

sendo a primeira sobre a segregação de funções e a segunda sobre a 

obrigatoriedade dos registros de ocorrências da execução do contrato. Enquanto 

28 (93,33%) municípios responderam que o fiscal ou gestor do contrato não 

exerce sua função de controle exclusivamente, sem acumular com outras, 22 

(73,33%) informaram que não tem anotado em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato.  

Uma prática comum observada foi a nomeação dos próprios dirigentes 

municipais como fiscais de contrato, apesar de já terem a função de autorização 

e aprovação de operações, não podendo, dessa forma, serem nomeados como 

fiscais, com a possibilidade de ocorrência de conflitos de interesses, omissões, 

falhas, fraudes e corrupção.  

 

Tabela 16. Questionário contrato FNDE. CECANE UFG, 2020.    

VARIÁVEIS (N=30) 
SIM NÃO PARCIAL N.S.A. 

N % N % N % N % 

1 
Constam o objeto e seus 

elementos característicos? 
27 90.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 3.33% 

2 
Consta o regime de execução 
ou a forma de fornecimento? 

25 83.33% 4 13.33% 0 0.00% 1 3.33% 

3 Consta o preço? 27 90.00% 2 6.67% 0 0.00% 1 3.33% 

4 
Constam as condições de 

pagamento? 
28 93.33% 1 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 

5 
Constam a data-base e 

periodicidade do 
reajustamento de preços? 

21 70.00% 6 20.00% 2 6.67% 1 3.33% 

6 

Constam os critérios de 
atualização monetária entre a 

data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo 

pagamento? 

21 70.00% 8 26.67% 0 0.00% 1 3.33% 

7 
Constam os prazos de 

entrega? 
23 76.67% 5 16.67% 1 3.33% 1 3.33% 

8 

Consta o crédito pelo qual 
correrá a despesa, com a 
indicação da classificação 

funcional programática e da 
categoria econômica? 

9 30.00% 18 60.00% 2 6.67% 1 3.33% 

9 

Constam as garantias 
oferecidas para assegurar sua 

plena execução, quando 
exigidas? 

0 0.00% 6 20.00% 0 0.00% 24 80.00% 

10 
Constam os direitos e as 
responsabilidades das 

partes? 
23 76.67% 4 13.33% 2 6.67% 1 3.33% 
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11 
Constam as penalidades 
cabíveis e os valores das 

multas? 
27 90.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 3.33% 

12 
Constam os casos de 

rescisão? 
26 86.67% 3 10.00% 0 0.00% 1 3.33% 

13 

Consta a legislação aplicável 
à execução do contrato, 
especialmente aos casos 

omissos? 

27 90.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 3.33% 

14 

Constam a obrigação do 
contratado de manter, durante 
toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as 

obrigações por ele 
assumidas, todas as 

condições de habilitação e 
qualificação exigidas na 

licitação? 

20 66.67% 9 30.00% 0 0.00% 1 3.33% 

15 

A duração ficou adstrita à 
vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, até 12 
meses? 

27 90.00% 2 6.67% 0 0.00% 1 3.33% 

16 

A execução foi acompanhada 
e fiscalizada por um 

representante da 
Administração especialmente 

designado? 

29 96.67% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 

17 

O fiscal ou gestor do contrato 
exerce sua função de controle 

exclusivamente, sem 
acumular com outras, como 
autorização/aprovação de 

operações, execução e 
contabilização? 

2 6.67% 28 93.33% 0 0.00% 0 0.00% 

18 

O fiscal ou gestor do contrato 
tem anotado em registro 

próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o 

que for necessário à 
regularização das faltas ou 

defeitos observados? 

6 20.00% 22 73.33% 2 6.67% 0 0.00% 

19 

No caso de sanção aplicada 
pelo fiscal ou gestor do 

contrato, há comprovação de 
que a empresa reparou, 

corrigiu, substituiu, 
reconstruiu ou substituição, às 

suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou 
de materiais empregados? 

9 30.00% 5 16.67% 1 3.33% 15 50.00% 
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4.5.4 Agricultura familiar 

  Os documentos referentes à chamada pública também foram solicitados 

com antecedência a todos os municípios. Quando algum documento não foi 

enviado, realizou-se pesquisa no portal de transparência do município ou do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). O único que 

realizou a chamada pública, mas não forneceu a documentação nem a 

disponibilizou no portal foi Alto Horizonte. 

O FNDE indicou, dentre os 30 municípios, que 20 eram de gestão 

negativa por não adquirirem gêneros alimentícios da agricultura familiar. O êxito 

no processo de aquisição da agricultura familiar pode ser analisado basicamente 

pelo cumprimento de três etapas: realização da chamada pública, formalização 

de contratos com os agricultores e, por fim, o atingimento de, no mínimo, 30% 

de aquisição com os recursos repassados pela autarquia federal.   

Com base nisso, foi constatado que 20 EEx realizaram a chamada pública 

(total ou parcialmente), porém, somente 12 EEx conseguiram formalizar 

contratos com os agricultores familiares e apenas 7 atingiram o mínimo de 30% 

de aquisição. 

Observa-se que 10 (33,33%) EEx. não realizaram chamada pública e 1 

(3,33%), Caldazinha, o fez parcialmente, ou seja, publicou o edital somente após 

o agendamento da assessoria do CECANE UFG, mesmo não tendo feito a 

chamada pública nos últimos dois anos.  

  Um dos principais motivos que a assessoria identificou como razão para 

a falta ou insuficiência de oferta de alimentos da agricultura familiar é o fato de 

25 EEx (83,33%) não possuírem mapeamento dos produtores locais e de regiões 

geográficas imediatas. Além disso, das 20 EEx. que realizaram a chamada 

pública, 19 a fizeram fora dos moldes do FNDE (total ou parcialmente), e uma 

não apresentou documentação para comprovar este item. Isso significa que 

nenhuma EEx realizou a chamada pública em conformidade com a legislação 

em todos os quesitos.  

  Considerando somente as EEx. que realizaram a chamada pública e 

forneceram a documentação comprobatória (19), as principais inconformidades 
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foram: irregularidades na formação dos preços quanto à falta do acréscimo de 

insumos após a realização da média de preços pesquisados, em no mínimo, três 

mercados de âmbito local (n = 19, 100%); ausência de previsão no edital de 

produtos correlatos nutricionalmente (n= 18, 94,74%); ausência de previsão de 

amostras pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar (n= 10, 

52,63%); e, empatados com 47,36% (n = 9), estão o descumprimento da 

hierarquia de prioridades para seleção dos projetos de venda, e ausência dos 

preços de aquisição no edital de chamada pública ou pagamento diferente ao 

agricultor familiar do preço previsto no certame. As frequências se referem 

somente a quem respondeu ‘’não’’ aos itens, o que quer dizer que a situação se 

configura mais grave se forem incluídas aquelas EEx que responderam como 

‘’parcialmente’’ às questões elencadas acima (Gráfico 01). 

 

  Gráfico 01 - Cumprimento de itens da chamada pública 

 

 

  Das 12 EEx que formalizaram contratos com agricultores familiares, 

somente uma, Cachoeira de Goiás, não cumpriu com o item 24 do questionário, 

que trata do limite individual de venda por DAP/ano/EEx. No contrato, foi 

estipulado um limite máximo de R$ 9 mil, inferior ao da legislação, que determina 

que o limite seja R$ 20 mil. 



 

66 
 

 

  Em relação à habilitação exigida nos editais para os(as) agricultores(as) 

familiares, a maioria das EEx. segue as preconizações do artigo 36 da Resolução 

06/2020, que descreve a documentação exigida para fornecedores individuais, 

grupos informais e grupos formais participarem da chamada pública. Contudo, 

observou-se que 8 das 19 EEx que realizaram a chamada pública e enviaram os 

editais ao CECANE UFG, ou seja, 42,10%, não estabeleceram com clareza no 

edital os documentos exigidos aos fornecedores individuais. Em contrapartida, o 

mesmo aconteceu somente em 1 EEx em relação aos documentos exigidos aos 

grupos formais.  

  Por fim, outra observação importante foi que, das 30 EEx assessoradas 

em 2020 pelo CECANE UFG, somente sete (23,33%) cumpriram o percentual 

mínimo de aquisição da agricultura familiar enquanto 23 (73,33%) não 

cumpriram. Dessas, 22 não comprovaram devidamente ao FNDE, no processo 

de chamada pública, a(s) circunstância(s) que a dispensaram da aquisição 

enquanto uma comprovou parcialmente. 

  Os agentes do CECANE UFG enfatizaram o cumprimento das 

normativas, já que diferentemente da Resolução 26/2013, a Resolução 06/2020 

obriga que a EEx. devolva os recursos que não forem gastos com a agricultura 

familiar (30%), o que pode, de certa forma, prejudicar as EEx. 

  Nas reuniões específicas com os(as) agricultores(as) familiares foi 

destacada a importância de que estes(as) se organizem tanto na parte 

documental quanto no planejamento da sua produção, para que haja a oferta de 

seus produtos, além de cobrarem as EEx. para a realização da chamada pública. 

Os(as) agricultores(as) reconhecem a qualidade de seus produtos, e que o 

PNAE é uma forma de escoamento de sua produção, além de proporcionar uma 

alimentação mais adequada aos alunos e também uma forma de distribuição de 

renda no meio rural. 

 

Tabela 17. Questionário agricultura familiar FNDE. CECANE UFG, 2020.    

VARIÁVEIS (N=30) 
SIM NÃO PARCIAL N.S.A. 

N % N % N % N % 

1 
A EEx possui o 

zoneamento/mapeamento dos 
4 13.33% 25 83.33% 1 3.33% 0 0.00% 
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produtos da agricultura familiar 
da sua cidade/região para 
identificar a diversidade, 

sazonalidade e a quantidade dos 
gêneros alimentícios ofertados? 

2 A EEx realiza chamada pública? 19 63.33% 10 33.33% 1 3.33% 0 0.00% 

3 
A chamada pública segue os 

moldes sugeridos pelo FNDE? 
0 0.00% 1 3.33% 18 60% 11 36.67% 

4 

Na chamada pública, observa, 
entre os grupos de projetos, a 
seguinte ordem de prioridade 
para seleção: local, Região 

Geográfica Imediata, Região 
Geográfica Intermediária, Estado 

e País? 

0 0.00% 9 30.00% 10 33.33% 11 36.67% 

5 

Na chamada pública, observa, 
em cada grupo de projetos, a 
seguinte ordem de prioridade 

para seleção: os assentamentos 
de reforma agrária, as 

comunidades tradicionais 
indígenas e as comunidades 

quilombolas; os fornecedores de 
gêneros orgânicos ou 

agroecológicos; e Grupos 
Formais sobre os Grupos 
Informais e estes sobre os 
Fornecedores Individuais? 

9 30.00% 9 30.00% 1 3.33% 11 36.67% 

6 

No caso de EEx que recebe valor 
total de repasse do FNDE para 

execução do PNAE superior a R 
$700.000,00, optou-se, na 

chamada pública, por aceitar 
propostas apenas de 

organizações com DAP Jurídica, 
com previsão na chamada? 

0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 29 96.67% 

7 

Na chamada pública, no caso de 
não ter obtido as quantidades 

necessárias de produtos 
oriundos do grupo de projetos de 

fornecedores locais, a EEx 
complementou com os projetos 

dos demais grupos (Região 
Geográfica Imediata, Região 

Geográfica Intermediária, estado 
e/ou País)? 

5 16.67% 1 3.33% 0 0.00% 24 80.00% 

8 

O edital de chamada pública é 
divulgado em sítio eletrônico 
oficial, na forma de mural em 

local público de ampla circulação, 
para organizações locais da 

agricultura familiar e para 
entidades de assistência técnica 
e extensão rural do município ou 

do estado, em jornal de 
circulação regional, estadual ou 
nacional e/ou em rádios locais? 

15 50.00% 0 0.00% 4 13.33% 11 36.67% 

9 
O edital de chamada pública 

permanece aberto para 
recebimento dos projetos de 

16 53.33% 3 10.00% 0 0.00% 11 36.67% 
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venda por um período mínimo de 
20 dias corridos? 

10 

Na chamada pública, para a 
habilitação dos projetos de 

venda, exigem-se dos 
Fornecedores Individuais os 

documentos necessários:  
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? 

11 36.67% 8 26.67% 0 0.00% 11 36.67% 

11 

Para a habilitação dos projetos 
de venda, exigem-se dos Grupos 

Informais os documentos 
necessários: 

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? 

17 56.67% 1 3.33% 1 3.33% 11 36.67% 

12 
Para a habilitação dos projetos 

de venda, exigem-se dos Grupos 
Formais os documentos 

18 60.00% 1 3.33% 0 0.00% 11 36.67% 
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necessários: 
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; e 
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? 

13 

O preço de aquisição é 
determinado com base na 
realização de pesquisa de 

mercado, por, no mínimo, três 
mercados em âmbito local, 

priorizando a feira do produtor da 
agricultura familiar, quando 

houver? 

13 43.33% 4 13.33% 2 6.67% 11 36.67% 

14 
O preço médio é o parâmetro 

utilizado 
13 43.33% 4 13.33% 2 6.67% 11 36.67% 

15 

O preço médio é acrescido dos 
insumos (despesas com frete, 
embalagens, encargos, entre 

outros) necessários para o 
fornecimento do produto? 

0 0.00% 19 63.33% 0 0.00% 11 36.67% 

16 

Na impossibilidade de a pesquisa 
ser realizada em âmbito local, 

esta foi realizada ou 
complementada nas regiões 

geográficas imediatas, 
intermediárias, estadual ou 

nacional, nessa ordem? 

1 3.33% 1 3.33% 0 0.00% 28 93.33% 

17 
Os preços de aquisição definidos 
pela EEx constam na chamada 
pública, e foram/são os preços 

9 30.00% 9 30.00% 1 3.33% 11 36.67% 
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pagos ao agricultor familiar, 
empreendedor familiar rural e/ou 
suas organizações pela venda do 

gênero alimentício? 

18 

A relação dos proponentes dos 
projetos de venda foi 

apresentada em sessão pública e 
registrada em ata, ao término do 

prazo de apresentação dos 
projetos? 

10 33.33% 2 6.67% 0 0.00% 18 60.00% 

19 

A EEx previu na chamada 
pública a apresentação de 

amostras pelo licitante 
classificado provisoriamente em 

primeiro lugar? 

6 20.00% 10 33.33% 3 10.00% 11 36.67% 

20 

Na necessidade de substituição 
dos gêneros alimentícios, os 

produtos substitutos constam na 
mesma chamada pública, são 
correlatos nutricionalmente, 

foram atestados pelo nutricionista 
RT e respaldados pelo CAE? 

1 3.33% 18 60.00% 0 0.00% 11 36.67% 

21 

Os contratos firmados 
estabelecem os direitos, 

obrigações e responsabilidades 
das partes, em conformidade 
com os termos da chamada 

pública? 

12 40.00% 0 0.00% 0 0.00% 18 60.00% 

22 

A EEx firma contrato(s) com a(s) 
matriz(es) de Grupo(s) Formal(is) 

com DAP(s) Jurídica(s) 
(associação(ões) e/ou 

cooperativa(s) da agricultura 
familiar)? 

7 23.33% 0 0.00% 0 0.00% 23 76.67% 

23 

No caso de seleção de Grupo(s) 
Informal(is) na chamada pública, 
a EEx firma contratos com cada 
um dos agricultores familiares 

detentores de DAP física? 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 100.00% 

24 

O limite individual de venda no 
contrato estipulou o valor máximo 

de R$ 20.000,00, por DAP 
Familiar/ano/EEx? 

11 36.67% 0 0.00% 1 3.33% 18 60.00% 

25 

Nos casos de comercialização 
com os grupos informais e 
agricultores individuais, há 

evidências de que a EEx controla 
o atendimento do limite individual 

de venda de R$ 20.000,00? 

11 36.67% 0 0.00% 0 0.00% 19 63.33% 

26 

Nos casos de comercialização 
com os grupos formais, há 

evidências de que as 
cooperativas e/ou associações 
que firmaram contratos com a 

EEx controlam o atendimento do 
limite individual de venda de R$ 

20.000,00? 

6 20.00% 1 3.33% 0 0.00% 23 76.67% 

27 
Nos casos de comercialização 

com os grupos formais, há 
evidências de que a EEx controla 

7 23.33% 0 0.00% 0 0.00% 23 76.67% 



 

71 
 

 

o limite total de venda das 
cooperativas e associações? 

28 

Caso não tenha utilizado, no 
mínimo, 30% para agricultura 

familiar, a EEx comprovou 
devidamente, no processo de 

chamada pública, a(s) 
circunstância(s) que a 

dispensaram da aquisição, no 
último exercício financeiro, a 

saber: 
I – a impossibilidade de emissão 

do documento fiscal 
correspondente; e/ou 
II – a inviabilidade de 

fornecimento regular e constante 
dos gêneros alimentícios, desde 
que respeitada a sazonalidade 

dos produtos; e/ou 
III – as condições higiênico-

sanitárias inadequadas. 

0 0.00% 22 73.33% 1 3.33% 7 23.33% 

 

 

4.5.5 Execução financeira e notas fiscais 

  No questionário sobre a execução financeira (tabela 18), algumas 

perguntas são especificamente sobre o cartão PNAE, todavia dentre os 30 

municípios assessorados em 2020, nenhum aderiu a este formato. 

  Em relação a dar publicidade ao recebimento dos recursos do PNAE ao 

CAE, aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades 

empresariais, no prazo de dois dias úteis, 24 (80,00%) das EEx. responderam 

não realizar a divulgação. 

  A respeito da reprogramação do saldo dos recursos existentes em 31 de 

dezembro de cada ano para o exercício seguinte, 100% dos municípios 

responderam fazê-la, e somente cinco (16,67%) relataram reprogramar acima 

de 30% dos valores recebidos na conta do PNAE: Alto Horizonte, Cachoeira de 

Goiás, Hidrolina, Moiporá e Ouvidor, o que levou à dedução dos recursos no ano 

subsequente. O gestor de Moiporá, por exemplo, tinha assumido a prefeitura há 

pouco tempo e admitiu receio em aplicar os recursos de forma errada, o que 

pode ter contribuído para a manutenção do dinheiro em conta. Outro relato que 

vale destacar é o da prefeitura de Ouvidor, onde, em 2019 e parte de 2020, após 

o vencimento dos contratos, a Secretaria de Educação alegou que estava 
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utilizando somente recursos próprios para adquirir produtos para alimentação 

escolar por meio de dispensa de licitação. 

  

Tabela 18. Questionário de execução financeira FNDE. CECANE UFG, 2020.    

VARIÁVEIS (N=30) 
SIM NÃO PARCIAL N.S.A. 

N % N % N % N % 

1 
Os recursos foram creditados em 
conta-corrente específica para o 
Programa, indicada pela EEx? 

30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2 

A EEx já tem a corrente única 
para movimentação dos recursos 
do Programa denominada Cartão 

PNAE? 

0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 29 96.67% 

3 

No caso de a EEx ter o Cartão 
PNAE e gestão descentralizada 

ou escolarizada, realizou o 
processo licitatório e a chamada 

pública, e deixou à escola a 
responsabilidade de celebração 
dos contratos de aquisição dos 

gêneros alimentícios e o 
pagamento por meio do cartão 

magnético? 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 100.00% 

4 

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, a EEx e/ou a UEx 

realizou transferência bancária por 
meio da Conta Cartão PNAE? 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 100.00% 

5 
Os recursos foram mantidos e 

movimentados em conta corrente 
indicados pela EEx? 

29 96.67% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 

6 

A EEx ficou 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? 

29 96.67% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 

7 

A EEx deu publicidade ao 
recebimento dos recursos 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? 

4 13.33% 24 80.00% 2 6.67% 0 0.00% 

8 
A movimentação dos recursos foi 

realizada exclusivamente por meio 
eletrônico, mediante crédito em 

30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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conta corrente de titularidade dos 
fornecedores? 

9 
Os recursos foram aplicados no 

mercado financeiro enquanto não 
utilizados? 

29 96.67% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 

10 

O saldo dos recursos existente em 
31 de dezembro de cada ano foi 
reprogramado para o exercício 

seguinte? 

30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

11 
A reprogramação foi limitada em 
até 30% do valor repassado no 

respectivo exercício? 
25 83.33% 5 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

12 
A previsão de repasse de recursos 
do FNDE para o PNAE foi incluída 

no orçamento da EEx? 
29 96.67% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 

13 

No caso de escolarização, a EEx, 
após o crédito do do PNAE em 

sua conta, repassou os recursos, 
em até 5 dias úteis, para as 

UExs? 

1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 29 96.67% 

14 

No caso de escolarização, a EEx 
assegurou a estrutura necessária 

para as UExs, no sentido de 
realizarem o devido processo 

licitatório, a ordenação de 
despesas, gestão e execução dos 

contratos administrativos, o 
controle de estoque e 

armazenamento e a prestação de 
contas? 

1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 28 96.67% 

15 

No caso de haver escolas 
filantrópicas, comunitárias e/ou 
confessionais conveniadas e a 
EEx ter optado por repassar os 

recursos financeiros a essas 
instituições, a efetivação do 

crédito ocorreu em até 5 dias úteis 
nas contas desses 
estabelecimentos? 

1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 29 96.67% 

 

  As notas fiscais referentes à compra de produtos para o atendimento ao 

PNAE com recursos do FNDE foram solicitadas com antecedência a todas as 

EEx assessoradas. Somente três delas não atenderam ao pedido, sendo elas 

Alto Horizonte, Santa Cruz de Goiás e São Patrício. Além disso, três delas não 

tinham feito, até o momento da assessoria, a prestação de contas no SIGPC 

referente aos recursos repassados em 2019 pelo FNDE: Guarinos, Santa Cruz 

de Goiás e Cachoeira de Goiás. 

  No questionário de notas fiscais (tabela 19), observa-se que grande parte 

dos documentos emitidos pelas EEx. (n=25; 83,33%) são parcialmente 

identificados com o nome do FNDE e o Programa. Apesar da identificação das 
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notas fiscais ser uma exigência da Resolução nº 26 desde de 2013, e mantida 

na Resolução nº 6/2020, a maioria não a cumpre, o que evidencia falhas no 

próprio controle interno das EEx. 

  Quase todas apresentaram notas fiscais que continham exclusivamente 

gêneros alimentícios, exceto a prefeitura de Davinópolis, que adquiriu luvas de 

látex. E em relação à observância da proibição de oferta de determinados 

alimentos, os agentes do CECANE UFG avaliaram este item sob a perspectiva 

da Resolução nº 26/2013 devido ao fato de a maioria das notas fiscais enviadas 

se referirem ao exercício de 2019. Além disso, foi considerado que as EEx 

estavam em período de adaptação às novas normas da Resolução nº 6/2020 até 

1º de janeiro de 2021. A partir disso, foi verificado que, das 30 EEx assessoradas, 

cinco apresentaram algum item proibido nas notas fiscais: Davinópolis, Hidrolina, 

Mutunópolis, Paranaiguara e Uirapuru. O produto proibido mais recorrente foi o 

suco em pó, presente em quatro das cinco EEx.  

 

Tabela 19. Questionário de notas fiscais FNDE. CECANE UFG, 2020.    

VARIÁVEIS (N=30) SIM NÃO PARCIAL N.S.A. 

N % N % N % N % 

1 As despesas são comprovadas 
mediante documentos fiscais? 

27 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 10.00% 

2 Os comprovantes de pagamentos 
são mantidos nos arquivos da EEx? 

27 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 10.00% 

3 Os documentos fiscais foram 
disponibilizados aos técnicos do 
FNDE e/ou agentes Cecanes? 

27 90.00% 3 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 

4 Os documentos fiscais são emitidos 
em nome da EEx e identificados 

com o nome do FNDE e do 
Programa? 

2 6.67% 0 0.00% 25 83.33% 3 10.00% 

5 As notas fiscais listam 
exclusivamente gêneros 

alimentícios, sem conter outros 
item(ns) ou serviço(s)? 

26 86.67% 1 3.33% 0 0.00% 3 10.00% 

6 As notas fiscais evidenciam que a 
EEx segue as proibições e 
restrições de aquisição de 

determinados gêneros 
alimentícios? 

22 73.33% 5 16,67% 0 0.00% 3 10.00% 

7 As notas fiscais estão atestadas? 25 83.33% 2 6.67% 0 0.00% 3 10.00% 
8 A EEx fornece ao CAE as notas 

fiscais? 
27 90.00% 3 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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4.6 ENCONTRO VIRTUAL DE FORMAÇÃO PARA OS ATORES ENVOLVIDOS 

NA EXECUÇÃO DO PNAE 

   Os encontros virtuais de formação dos atores do PNAE ocorreram sempre 

às quintas-feiras da semana de assessoria, nos dois turnos do dia citado por 

meio da plataforma do Google Meet. 

   As formações contaram com a presença de 251 municípios diferentes [(30 

municípios polos e 221 municípios (convidados e não convidados- participantes 

espontâneos))], totalizando 859 participantes.  

   Dezessete municípios circunvizinhos convidados faltaram nas formações, 

sendo que apenas um justificou ausência em ofício, Pilar de Goiás, (ANEXO II) 

e 17 não justificaram (Abadiânia, Americano do Brasil, Amorinópolis, Aragoiânia, 

Britânia, Carmo do Rio Verde, Cavalcante, Cristianópolis, Corumbaíba, Diorama, 

Ivolândia, Joviânia, Leopoldo de Bulhões, Maurilândia, Montividiu, Nazário e 

Ouro Verde de Goiás). 

   Apesar da pandemia do Novo Coronavírus, verificou- se uma adesão 

considerável de várias entidades executoras. Acredita-se que os encontros 

virtuais proporcionaram um maior alcance aos municípios, pois além do benefício 

em não gastar com deslocamentos e diárias de seus servidores e acessibilidade 

proporcionado até por smartphones. Outro ponto que também merece reflexão 

é o fato de ter havido novas publicações de normativas no decorrer do ano de 

2020, o que possivelmente fez com que os atores sociais se vissem diante de 

um cenário de novidades e buscassem mais informações e interpretações das 

legislações disponibilizadas pelo FNDE.  

   De modo geral, destacam-se como pontos positivos das formações: os 

encontros nas plataformas digitais, a atenção da equipe do CECANE UFG e dos 

municípios, o interesse dos envolvidos em se atualizar para cumprir as 

legislações, a forma de exposição do conteúdo com intervenções dos 

participantes durante a discussão para questionamentos e relatos de 

experiência. Todos foram essenciais para o sucesso das formações. Portanto, 

considera-se que a relevância dos conteúdos das atividades desenvolvidas 

atingiu os objetivos propostos. 

   Na tabela 20, pode-se observar a quantidade de atores sociais 
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participantes de cada segmento nas formações em 2020. É válido destacar que 

os encontros virtuais de formação eram realizados com dois municípios polos 

unificados semanalmente. Por se tratar de encontros virtuais, alguns 

participantes podem ter participado em mais de uma formação, bem como 

proporcionou que alguns municípios disponibilizassem mais atores sociais para 

outras datas disponíveis. 

   O número de municípios apresentados na tabela 20 em alguns momentos 

se repete, pois como já exposto, os encontros virtuais proporcionaram que um 

mesmo município participasse em outras datas disponíveis. 

   A maioria dos participantes da formação eram nutricionistas com 35,39% 

(N= 304), seguidos de gestores ou representantes da secretaria de educação  

com 23,86% (N=205); 13,97% (N=120) de membros do CAE; 13,74% (N=118) 

representados por “outros” atores sociais (pode ser identificado na legenda da 

tabela 19); 5,82% (N=50) de representantes do setor de licitação e compras; 

5,82% (N=50) de profissionais da educação; e 1,40% (N=12) de agricultores(as) 

familiares e agentes da assistência técnica e extensão rural. 

    

Tabela 20. Quantitativo de participantes dos encontros de formações. CECANE UFG, 2020. 

Nº 
Município 

Polo 
Municípios 

participantes 
Estado 

Nutricio-
nista 

CAE 

Gestores 
(represen-
tantes da 
secretaria 

de 
educação) 

Professores, 
diretores, 

coord. 
pedagógico 

Responsável 
Licitação e 
compras 

Agricultor 
e ATER* 

Outros 
** 

Total 
Total 
por 
polo 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hidrolina 
(06 de 
agosto) 

 

Águas Lindas de 
Goiás 

GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

2 Caldazinha GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

3 
Cidade 

Ocidental 
GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 Hidrolina GO 1 0 1 1 0 0 1 4 

5 
Planaltina de 

Goiás 
GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

6 
Santa Rita do 
Novo Destino 

GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

7 
Santa Terezinha 

de Goiás 
GO 0 1 0 1 1 0 0 3 

8 
Santo Antônio 
do Descoberto 

GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

9 
São Luiz do 

Norte 
GO 0 0 1 1 1 0 0 3 

10 Serranópolis GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

11 
Valparaíso de 

Goiás 
GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

12 Não informado GO 0 0 0 0 0 1 0 1 

13  
 
 
 

Aurilândia GO 1 0 1 0 0 0 0 2  
 
 
 

14 
Barra dos 

Bugres 
MT 1 0 0 0 0 0 0 1 

15 Buriti de Goiás GO 1 0 0 0 0 0 0 1 
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16  
 
 
 
 
 
 

Novo Brasil 
e 

Moiporá 
(13 de 
agosto) 

 

Córrego do Ouro GO 1 0 1 0 0 0 0 2  
 
 
 
 
 

51 

17 Fazenda Nova GO 1 0 1 0 1 0 0 3 

18 Goiás GO 1 1 0 0 0 0 0 2 

19 Guamaré RN 1 0 0 0 0 0 0 1 

20 Itapirapuã GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

21 Jussara GO 1 0 3 0 0 0 0 4 

22 Iporá GO 1 1 1 0 2 0 0 5 

23 Itapaci GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

24 Moiporá GO 1 1 1 0 0 1 1 5 

25 Mauá SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

26 Novo Brasil GO 1 0 1 1 0 0 1 4 

27 Poço Branco RN 1 0 0 0 0 0 1 2 

28 Porto Estrela MT 1 0 0 0 0 0 0 1 

29 Ribeirão Pires SP 0 1 0 0 0 0 0 1 

30 
Santo Antônio 
do Descoberto 

GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

31 
São José do 

Alegre 
MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

32 
São Luiz de 

Montes Belos 
GO 1 0 0 0 0 0 1 2 

33 
Valparaíso de 

Goiás 
GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

34 Não informado GO 0 0 0 0 0 0 6 6 

35 

 
 
 

Padre 
Bernardo 

e 
Alto 

Horizonte 
(20 de 
agosto) 

 

Águas Lindas de 
Goiás 

GO 0 0 1 1 0 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 

36 Alto Horizonte GO 2 0 0 0 0 0 1 3 

37 Amaralina GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

38 Araruna PB 1 0 0 0 0 0 0 1 

39 Bonópolis GO 1 0 0 0 0 0 1 2 

40 Caiapônia GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

41 Campinorte GO 1 0 2 0 1 0 0 4 

42 
Cocalzinho de 

Goiás 
GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

43 Estrela do Norte GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

44 Goianésia GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

45 Goiânia GO 4 0 0 0 0 0 1 5 

46 Mara Rosa GO 1 1 1 1 0 0 0 4 

47 
Nova Iguaçu de 

Goiás 
GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

48 Padre Bernardo GO 1 3 4 5 1 0 0 14 

49 
Palmeiras de 

Goiás 
GO 1 0 2 0 1 0 1 5 

50 Pires do Rio GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

51 Sanclerlândia GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

52 Uruaçu GO 1 0 2 0 1 0 1 5 

53 Vila Propício GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

54 Não informado GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarinos 
e 

Amaralina 

Alto Paraíso de 
Goiás 

GO 1 1 0 0 1 0 0 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Amaralina GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

57 
Alvorada do 

Norte 
GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

58 Aruanã GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

59 Bandeirantes MS 2 0 0 0 0 0 0 2 

60 Bocaiúva MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

61 Bonópolis GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

62 Cachoeira Alta GO 0 0 0 2 0 0 0 2 

63 Caldazinha GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

64 Campos Belos GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

65 Colinas do Sul GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

66 Crixás GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

67 Damianópolis GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

68 Deodápolis MS 1 0 0 0 0 0 0 1 

69 Elias Fausto SP 1 0 0 0 0 0 0 1 
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70 (27 de 
agosto) 

 

Formosa GO 1 0 0 0 0 0 0 1  
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71 General Salgado SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

72 
Glória de 
Dourados 

MS 1 0 0 0 0 0 1 2 

73 Guarinos GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

74 Guaraíta RO 1 0 0 0 0 0 1 2 

75 
Guarani de 

Goiás 
GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

76 Israelândia GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

77 ItirapinA SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

78 Jandaia GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

79 Lafaiete MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

80 
Machadinho 

D'Oeste 
RO 1 0 0 1 0 0 0 2 

81 Magda SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

82 Mário Campos MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

83 Miraselva PR 1 0 0 0 0 0 0 1 

84 Nhandeara SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

85 Niquelândia GO 1 1 1 0 0 0 1 4 

86 Nova América GO 0 0 2 0 1 0 0 3 

87 Pedreira SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

88 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

89 
Planaltina de 

Goiás 
GO 2 1 0 0 1 0 1 5 

90 Porangatu GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

91 Posse GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

92 Raul Soares MG 2 1 0 0 0 0 1 4 

93 
Santa Cruz do 

Rio Pardo 
SP 2 0 1 0 0 0 0 3 

94 
São Gabriel 

D’Oeste 
MS 1 0 0 0 0 0 0 1 

95 São Domingos GO 1 0 0 1 0 0 0 2 

96 
São Luiz de 

Montes Belos 
GO 0 1 0 0 0 0 0 1 

97 
São Miguel do 
Passa Quatro 

GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

98 Sarandi PR 1 0 0 0 0 0 0 1 

99 
Soledade de 

Minas 
MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

100 Teresina PI 0 0 0 0 0 0 1 1 

101 
Terezópolis de 

Goiás 
GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

102 Trombas GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

103 Não informado GO 0 0 0 0 0 0 10 10 

104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quirinópolis 
e 

Caldazinha 
(03 de 

setembro) 
 

Aparecida de 
Goiânia 

GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

105 
Bom Jesus de 

Goiás 
GO 1 0 1 0 0 0 1 3 

106 Bonfinópolis GO 1 1 1 0 1 0 0 4 

107 
Cachoeira 
Dourada 

GO 1 0 2 0 1 0 0 4 

108 Caçu GO 1 0 0 1 0 0 0 2 

109 Caldazinha GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

110 Cariacica ES 2 0 0 0 0 0 0 2 

111 Castelândia GO 0 0 1 0 1 0 0 2 

112 Doverlândia GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

113 Firminópolis GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

114 
Glória de 
Dourados 

MS 1 0 0 0 0 0 0 1 

115 Goianápolis GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

116 Gouverlândia GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

117 Guapó GO 2 1 1 0 0 0 0 4 

118 Guarinos GO 0 0 0 1 0 0 0 1 

119 Inaciolândia GO 1 1 2 0 0 0 12 16 

120 
Machadinho 

D'Oeste 
RO 1 0 0 0 0 0 0 1 
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121 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

122 Quirinópolis GO 1 1 0 0 0 0 1 3 

123 Rubiataba GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

124 
Senador 
Canedo 

GO 2 0 2 1 0 0 1 6 

125 
Terezópolis de 

Goiás 
GO 1 1 1 0 0 0 3 6 

126 Uruana GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Araçú 
e 

Paranaiguara 
(10 de 

setembro) 
 

Araçu GO 1 1 1 1 0 0 2 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

128 Anicuns GO 1 1 1 0 0 0 1 4 

129 
Aparecida do 

Rio Doce 
GO 1 0 1 0 1 0 1 4 

130 Avelinópolis GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

131 Cachoeira Alta GO 0 0 1 0 1 0 0 2 

132 
Cachoeira 
Dourada 

GO 0 1 1 0 0 0 0 2 

133 Gastão Vidigal SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

134 Indaiatuba SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

135 Itapirapuã GO 0 0 0 1 0 0 0 1 

136 Itajá GO 1 1 0 0 0 0 0 2 

137 Itarumã GO 1 1 0 0 1 0 1 4 

138 Itauçu GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

139 Jataí GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

140 Jaupaci GO 0 0 0 1 0 0 0 1 

141 Lagoa Santa GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

142 Nova Iguaçu RJ 0 0 0 0 0 0 1 1 

143 Paranaiguara GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

144 Patrocínio MG 0 0 0 0 0 0 2 2 

145 
Santa Bárbara 

de Goiás 
GO 1 1 1 0 1 0 0 4 

146 
Santa Rosa de 

Goiás 
GO 0 1 1 0 1 0 0 3 

147 São Simão GO 1 0 1 0 1 0 1 4 

148 
Santo Antônio 
do Descoberto 

GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

149 Varjão GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

150 Não informado GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Miguel 
do Passa 
Quatro 

e 
Uirapuru 
(17 de 

setembro) 
 

Alexânia GO 1 1 0 0 0 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 Anápolis GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

153 Araguapaz GO 1 0 2 1 1 1 0 6 

154 
Bela Vista de 

Goiás 
GO 2 1 1 0 0 0 1 5 

155 Caarapó MS 1 0 0 0 0 0 0 1 

156 Cariacica ES 1 0 0 0 0 0 0 1 

157 Crixás GO 0 1 1 0 0 0 0 2 

158 Goiânia GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

159 Guajará-Mirim RO 1 0 0 0 0 0 0 1 

160 Indaiatuba SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

161 Ipassu SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

162 Jandaia GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

163 Miraselva PR 1 0 0 0 0 0 0 1 

164 Mozarlândia GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

165 Mundo Novo GO 1 0 1 1 0 0 0 3 

166 Nova Crixás GO 2 0 2 0 1 0 0 5 

167 Palmelo GO 1 2 1 0 1 0 0 5 

168 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

169 Rubiataba GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

170 Sabino SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

171 
São Miguel do 

Araguaia 
GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

172 
São Miguel do 
Passa Quatro 

GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

173 Silvânia GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

174 Sorocaba SP 1 0 0 0 0 0 0 1 
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175 Sorocaba PI 1 0 0 0 0 0 0 1 

176 Uirapuru GO 0 0 3 0 1 0 3 7 

177 
Valparaíso de 

Goiás 
GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

178 Vianópolis GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

179 Não informado GO 0 1 0 0 0 0 1 2 

180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Patrício 
e 

Pontalina 
(24 de 

setembro) 
 

Aloândia GO 1 0 0 1 0 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 

181 Caldazinha GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

182 Ceres GO 0 1 1 0 0 0 0 2 

183 Cocalinho MT 1 0 0 0 0 0 0 1 

184 Edealina GO 0 1 1 0 0 0 0 2 

185 Edéia GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

186 Faina GO 1 1 0 1 0 0 0 3 

187 
Glória de 
Dourados 

MS 1 0 0 0 0 0 0 1 

188 Goiânia GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

189 
Ipiranga de 

goiás 
GO 0 1 0 0 0 0 0 1 

190 Itapuranga GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

191 Itumbiara GO 1 1 2 0 0 0 0 4 

192 
Morro Agudo de 

goiás 
GO 1 0 2 1 0 0 0 4 

193 Morrinhos GO 1 1 1 0 0 1 0 4 

194 Panamá GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

195 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

196 
Planaltina de 

Goiás 
GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

 Pontalina GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

197 Rialma GO 1 1 3 0 0 0 0 5 

198 Rubiataba GO 0 0 2 0 0 0 0 2 

199 São Patrício GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

200 Turvelândia GO 1 1 0 0 0 0 0 2 

201 Uruana GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

202 Vicentinópolis GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

203 Não informado GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davinópolis 
e 

Formosa 
(01 de 

outubro) 
 

Buritinópolis GO 1 0 2 1 0 1 1 6 
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205 Cabeceiras GO 1 2 0 0 1 0 0 4 

206 
Cidade 

Ocidental 
GO 2 1 1 0 0 0 1 5 

207 Damolândia GO 1 0 1 0 0 0 1 3 

208 Davinópolis GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

209 Flores de Goiás GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

210 Formosa GO 2 0 1 0 1 0 2 6 

211 Itumbiara GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

212 Luziânia GO 1 1 1 0 1 1 0 5 

213 Marzagão GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

214 
Monte alegre de 

Goiás 
GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

215 Novo Gama GO 1 2 1 0 0 1 0 5 

216 Patrocínio MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

217 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

218 
São Roque do 

Canaã 
ES 1 0 0 0 0 0 0 1 

219 
Santo Antônio 
do Descoberto 

GO 2 3 1 0 0 0 1 7 

220 
Valparaíso de 

Goiás 
GO 5 0 1 0 0 0 1 7 

221 Não informado GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

222  
 
 
 
 
 
 
 

Alexânia GO 1 0 1 0 0 0 6 8  
 
 
 
 
 
 
 

223 Aragarças GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

224 Arenópolis GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

225 Baliza GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

226 
Bom Jardim de 

Goiás 
GO 1 1 0 0 1 0 0 3 

227 Caiapônia GO 1 0 0 0 0 1 0 2 
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228 Piranhas 
e 

Santa Cruz 
de Goiás 

(08 de 
outubro) 

 

Caldas Novas GO 2 0 2 0 2 1 0 7 53 

229 Doverlândia GO 1 0 2 1 0 0 0 4 

230 João Pessoa PB 2 0 0 0 0 0 0 2 

231 Luziânia GO 0 2 0 0 0 0 0 2 

232 
Montes Claros 

de Goiás 
GO 1 0 1 0 1 0 0 3 

233 Orizona GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

234 Palmelo GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

235 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

236 Piranhas GO 0 1 1 1 0 0 0 3 

237 Pires do Rio GO 1 0 0 2 0 0 0 3 

238 Ribeirópolis SE 1 0 0 0 0 0 0 1 

239 
Santa Cruz de 

Goiás 
GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

240 Urutaí GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

241 Não informado GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

242 

 
 
 
 
 
 
 

Santa Rita 
do Araguaia 

e 
Ouvidor 
(22 de 

outubro) 
 

Anhanguera GO 0 0 1 0 1 0 0 2 
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243 Barro Alto GO 0 1 0 0 0 0 0 1 

244 Bocaiúva MG 0 0 0 1 0 0 0 1 

245 Caldazinha GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

246 Catalão GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

247 
Chapadão do 

Céu 
GO 0 0 1 0 2 0 0 3 

248 Cumari GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

249 Goiandira GO 0 1 1 0 0 0 0 2 

250 Heitoraí GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

251 Luziânia GO 0 1 0 0 0 0 0 1 

252 Mineiros GO 0 1 2 0 0 1 1 5 

253 Nova Aurora GO 1 0 1 1 2 0 0 5 

254 Nova Glória GO 1 0 2 0 1 0 1 5 

255 Ouvidor GO 1 0 1 0 0 0 1 3 

256 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

257 
Santa Rita do 

Araguaia 
GO 1 0 0 2 0 0 1 4 

258 Serranópolis GO 1 0 1 0 1 1 1 5 

259 Três Ranchos GO 0 0 2 0 1 0 0 3 

260 Não informado GO 0 0 0 2 0 0 3 5 

261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goianira 
e 

São 
Francisco de 

Goiás 
(29 de 

outubro) 
 

Abadia de Goiás GO 0 2 0 0 0 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 

262 Águas Lindas GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

263 Alexânia GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

264 Capitão RS 1 0 0 0 0 0 0 1 

265 Encantado RS 1 0 0 0 0 0 0 1 

266 Goiânia GO 2 2 1 1 0 0 0 6 

267 Goianira GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

268 Inhumas GO 1 1 1 0 0 0 1 4 

269 Itaberaí GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

270 Itaguari GO 1 1 1 0 1 0 0 4 

271 Itaguaru GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

272 Jaraguá GO 1 1 1 0 1 0 0 4 

273 Jesúpolis GO 1 1 0 0 0 0 0 2 

274 Luziânia GO 0 2 0 2 0 0 0 4 

275 Nerópolis GO 2 1 2 0 0 0 1 6 

276 Nova Veneza GO 1 1 0 0 1 0 0 3 

277 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

278 
Petrolina de 

Goiás 
GO 1 1 2 0 0 0 0 4 

279 Pirenópolis GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

280 
Santo Antônio 

de Goiás 
GO 2 0 1 0 0 0 0 3 

281 
São Francisco 

de Goiás 
GO 1 4 2 0 0 0 0 7 

282 
Senador 
Canedo 

GO 0 0 0 1 0 0 0 1 
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283 Trindade GO 1 1 1 0 1 0 0 4 

284 
Valparaíso de 

Goiás 
GO 0 0 0 0 0 0 2 2 

285 Não informado GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

286 

 
 
 
 
 
 
 

Campo 
Alegre de 

Goiás 
e 

Mutunópolis 
(05 de 

novembro) 
 

Abadia de Goiás GO 1 1 0 0 0 0 1 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

287 Água Limpa GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

288 Bonópolis GO 1 1 1 0 1 0 0 4 

289 Caldazinha GO 0 0 0 0 0 0 1 1 

290 Campinaçu GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

291 
Campo Alegre 

de Goiás 
GO 1 2 2 3 1 0 4 13 

292 Campos Verdes GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

293 Cristalina GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

294 Formoso GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

295 Ipameri GO 1 0 2 0 0 0 0 3 

296 Itaquaquecetuba SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

297 Mutunópolis GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

298 Pedralva MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

299 
Planaltina de 

Goiás 
GO 1 0 0 0 0 0 1 2 

300 Ribeirópolis SE 1 0 0 0 0 0 0 1 

301 Rio Quente GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

302 
Santa Rita do 

Araguaia 
GO 1 0 2 0 0 0 1 4 

303 
Soledade de 

Minas 
MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

304 Não informado GO 0 0 0 0 0 0 4 4 

305 

 
 
 
 
 

Mimoso de 
Goiás 

e 
Cachoeira de 

Goiás 
(19 de 

novembro) 
 

Água Fria de 
Goiás 

GO 1 1 1 0 1 0 0 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

306 Cachoeira Alta GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

307 
Cachoeira de 

Goiás 
GO 0 3 1 1 0 0 1 6 

308 Gastão Vidigal SP 1 0 0 0 0 0 0 1 

309 Goiânia GO 0 1 0 0 0 0 0 1 

310 Guaraíta GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

311 Luziânia GO 0 2 0 0 0 0 0 2 

312 Mambaí GO 1 1 1 1 0 0 1 5 

313 
Mimoso de 

Goiás 
GO 1 2 1 0 1 0 0 5 

314 Paraúna GO 1 1 1 1 1 0 0 5 

315 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

316 
Planaltina de 

Goiás 
GO 1 0 6 0 0 0 0 7 

317 Ribeirópolis SE 1 0 0 0 0 0 0 1 

318 
Santa Rita do 

Araguaia 
GO 1 0 0 0 0 0 1 2 

319 
Santo Antônio 
do Descoberto 

GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

320 Turvânia GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

321 Não informado GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

322 

 
 
 
 
 

Santa Tereza 
de Goiás 

e 
Professor 

Jamil 
(03 de 

dezembro) 
 

Aporé GO 0 1 0 1 0 0 1 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

39 

323 Buriti Alegre GO 0 0 1 0 0 0 0 1 

324 Cezarina GO 1 2 2 0 0 0 0 5 

325 Cromínia GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

326 Goiatuba GO 1 1 0 0 0 0 0 2 

327 Hidrolândia GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

328 Iaciara GO 1 1 1 0 0 0 0 3 

329 Luziânia GO 0 3 0 0 0 0 0 3 

330 Mairipotaba GO 1 1 2 0 0 1 0 5 

331 Minaçu GO 1 0 1 0 0 0 0 2 

332 Novo Planalto GO 1 1 2 0 1 0 0 5 

333 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

334 Piracanjuba GO 1 0 0 0 0 0 0 1 

335 Professor Jamil GO 0 1 0 0 0 0 0 1 
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336 
Santa Tereza de 

Goiás 
GO 1 1 2 0 0 0 0 4 

337 Trombas GO 0 0 0 1 0 0 0 1 

338 

 
Santo 

Antônio da 
Barra 
(10 de 

dezembro) 

Acreúna GO 2 0 0 0 0 0 0 2 

 
 
 
 
 

24 

339 Indiara GO 1 1 0 0 0 0 1 3 

340 Jataí GO 0 1 1 0 0 0 0 2 

341 Pequi MG 1 0 0 0 0 0 0 1 

342 
Planaltina de 

Goiás 
GO 0 0 0 1 0 0 0 1 

343 Rio Verde GO 0 0 7 0 0 0 1 8 

344 Santa Helena GO 2 0 0 0 0 0 1 3 

345 
Santo Antônio 

da Barra 
GO 1 1 2 0 0 0 0 4 

 
Total 

 
304 

 
120 

 
205 

 
50 

 
50 

 
12 

 
118 
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Legenda: *ATER: Assistência técnica em extensão rural; **Outros: Auxiliar de higiene e alimentação, chefe de gabinete, 
conselheiro municipal educação, controlador interno, diretor financeiro, especialista da educação, estudante, fiscal de contrato, 
gestor de recursos FNDE, gestor de finanças, gerente de educação, merendeira, responsável pela prestação de contas, 
secretário de administração, secretário de agricultura, superintendente patrimonial, técnico da UNDIME, tecnólogo em 
alimentos, zootecnista e não informado. 

 

Tabela 21. Programação do encontro virtual de formação para os atores 

envolvidos na execução do PNAE pela plataforma Google Meet. CECANE UFG, 
2020. 

Atividades Período Conteúdo 

Apresentação dos 
monitores e do 
CECANE UFG e 
acolhimento 

Manhã Os monitores se apresentarão, e em sequência irão 
expor a programação do dia. Em seguida, apresentarão 
de forma sucinta o trabalho do CECANE UFG. 
 

Resolução CD 
FNDE nº 06/2020 

Manhã Apresentação da nova resolução do PNAE e conhecendo 
os atores sociais participantes do Programa. 

Ações de educação 
alimentar e 
nutricional 

Manhã Foco nas ações de Educação Alimentar e Nutricional e 
na oferta da alimentação, sempre enfatizando que o 
nutricionista não é o único responsável por estas ações. 
Lei nº13.666/2018- sobre a inclusão da EAN no currículo 
escolar. 

Cardápios do 
PNAE e suas 
alterações com a 
Resolução 6/2020 

Manhã Novas recomendações conforme o período de 
permanência do aluno na escola; Oferta obrigatória de 
frutas legumes e verduras; Comparação entre a 
Resolução nº 26/2013 e 06/2020. Recomendações 
nutricionais; Alimentos processados, ultraprocessados, 
proibidos e limitados. 

Resolução CD 
FNDE nº 02/2020 

Manhã Apresentação da Resolução 02/2020; distribuição 
universal de kits; recomendações sobre os protocolos de 
higiene e segurança na distribuição; repasses do FNDE. 

Almoço ------- -------------- 

Formas de gestão Tarde Gestão centralizada, descentralizada, semi 
descentralizada e terceirizada. 

Processos de 
aquisição 

Tarde Licitação (modalidade pregão, na forma eletrônica- Lei 
10.520/2002 e 8666/1993); dispensa de licitação por 
meio de chamada pública (Lei 11.947/2009), para a 
compra da agricultura familiar. 

Agricultura familiar Tarde Apresentação dos passos para a compra da agricultura 
familiar; articulação com os(as) agricultores(as) 
familiares; esclarecimento da formação de preços; 
seleção dos projetos de venda conforme a Resolução 
06/2020; contratação e seus limites 

Execução 
Financeira 

Tarde Exposição sobre os repasses; reprogramação de saldo e 
seus limites; dedução de valores excedentes; recursos 
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disponíveis no exercício; comprovação de despesas 
mediante documentos fiscais. 

Prestação de 
contas e controle 
social 

Tarde Comprovação do atingimento do objeto; correta 
aplicação de recursos; recursos financeiros na delegação 
de rede, saldo de exercícios anteriores; Prazo para 
prestação de contas so SiGPC; parecer conclusivo no 
SIGECON. 

Adaptações de 
aquisição no 
período de 
distanciamento 
social 

Tarde Nos termos da Resolução 02/2020: a aquisição dos 
gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e suas organizações poderá ser realizada de maneira 
remota, por meio online; os documentos, tanto de 
habilitação como contrato de venda, podem ser 
digitalizados e enviados para a Entidade Executora; 
reuniões virtuais abertas. 

Perguntas 
frequentes 
realizadas nas 
assessorias 

Tarde Exposição de perguntas recorrentes nas assessorias de 
2020. 

Encerramento e 
Avaliação 

Tarde A finalização se dará com o agradecimento da 
participação de todos (as). A avaliação se dará por meio 
de questionário online elaborado pela equipe do produto 
e disponibilizado através de um link aos participantes ao 
final da formação. 

 

   Os agentes do produto elaboraram um Quiz interativo para a avaliação 

das discussões dos conteúdos abordados. O link foi disponibilizado ao final do 

encontro virtual de formação (https://s.surveyanyplace.com/formacaocecane1), 

onde constavam perguntas sobre o conteúdo tratado, e ao final uma avaliação 

sucinta sobre a formação durante o dia. O Quiz foi disponibilizado, somente para 

os participantes dos encontros realizados entre 19 de novembro e 11 de 

dezembro de 2020, ao todo 50 participantes responderam (tabela 22 e 23). 

   Ao finalizar o Quiz, o(a) participante conseguia visualizar a quantidade de 

acertos e identificar quais respostas estavam corretas e incorretas, 

oportunizando assim um maior nível de aprendizado. 

 

Tabela 22. Quiz interativo de avaliação da formação. CECANE UFG, 2020. 
N Pergunta Sim, é obrigatório. Não. Não é obrigatório, porém 

recomendável 

N % N % 
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1 De acordo com a 
resolução 06/2020, 

é obrigatório se 
adequar aos 
cardápios e 

documentação do 
município a partir 

de agora ou 
apenas em 

Janeiro/2021? 
 

28 56% 22 44% 

 
N Pergunta Sim. A Resolução nº 2/2020 

orienta que o fornecimento 
deve ser mantido. 

Não. É de caráter opcional o 
fornecimento destes 

N % N % 
2 É obrigatório o 

fornecimento de 
frutas in natura e 
hortaliças para 
montar os kits? 

 

46 92% 4 8% 

 
N Pergunta Sim. É obrigatório. Não. É opcional. 

N % N Pergunta 
3 É obrigatório 

realizar Ações de 
Educação 

Alimentar e 
Nutricional (EAN)? 

 

47 94% 3 6% 

 
N Pergunta Sim. Apenas o nutricionista 

pode realizar as ações de 
EAN 

Não. As ações de EAN devem ser 
feitas em conjunto com professores, 
diretores, coordenadores e demais 

funcionários. 

N % N % 
4 As Ações de EAN 

devem ser 
realizadas apenas 
pelo nutricionista 

responsável 
técnico? 

 

9 18% 41 82% 

 
N Pergunta Sim. Apenas as necessidades 

nutricionais de cada faixa 
etária é suficiente. 

Não. Devem ser consideradas além 
das necessidades nutricionais de 
cada faixa etária as necessidades 

especiais de cada criança. 

N % N % 
5 Para elaborar os 

cardápios o 
responsável técnico 

deve considerar 
apenas as 

necessidades 
nutricionais em 

cada faixa etária? 
 

3 6% 47 94% 
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N Pergunta Sim. Apenas alimentos que 
possuem gorduras trans 

industrializadas são proibidos. 
. 

Não. Além de gordura trans 
alimentos ultraprocessados ricos em 

adição de açúcar são proibidos. 

N % N % 
6 A resolução 

06/2020 proíbe 
apenas a oferta de 

alimentos que 
possuem gorduras 

trans 
industrializada nos 

cardápios? 
 

1 2% 49 98% 

 
N Pergunta Verdadeira 

. 
Falsa 

N % N % 
7 A seguinte 

afirmação é 
verdadeira ou 

falsa? "De acordo 
com a resolução 
06/2020, ao tratar 

dos cardápios 
referentes ao 

PNAE é observado 
apenas 

informações 
referentes aos 

alimentos 
permitidos e 
proibidos?" 

 

8 16% 42 84% 

 

  Verdadeira 
. 

Falsa 

N % N % 
8 A seguinte 

afirmação é 
verdadeira ou 

falsa? "As bebidas 
a base de fruta 
substituem as 

frutas e portanto 
podem ser 

oferecidas com 
maior frequência 
nos cardápios." 

 

2 4% 48 96% 

 
N Pergunta Cálcio e Vit. D Ferro e Vit. A Sódio e Vit. C 

N % N % N % 
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9 De acordo com a resolução 
06/2020, que mineral e vitamina 

devem ser oferecido no mínimo 4 
dias e 3 dias por semana 

respectivamente nos cardápios 
escolares? 

 

4 8% 42 84% 4 8% 

 
N Pergunta 09, 13 ou 22 

alimentos in 
natura ou 

minimamente 
processados por 

semana para 
cardápios que 

forneçam 1, 2 ou 
3 refeições ou 
mais por dia 

respectivamente. 

10, 14 ou 23 
alimentos in 
natura ou 

minimamente 
processados por 

semana para 
cardápios que 

forneçam 1, 2 ou 
3 refeições ou 
mais por dia 

respectivamente. 

11, 15 ou 24 
alimentos in 

natura ou 
minimamente 

processados por 
semana para 
cardápios que 

forneçam 1, 2 ou 
3 refeições ou 
mais por dia 

respectivamente. 
N % N % N % 

10 A resolução 06/2020 traz um 
ícone referente a variedade dos 

alimentos de acordo com o 
número de refeições oferecidas. 

Assinale a afirmativa correta 
quanto a oferta de alimentos por 

semana 
 

12 24% 31 62% 7 14% 

 
N Pergunta 150 a 300g 200 a 400g 280 a 520g 

N % N % N % 
11 Os cardápios referentes ao 

PNAE devem oferecer o 
quantitativo específico de frutas, 
legumes e verduras nos períodos 

parcial e integral. Esse 
quantitativo (semanal) é, 

respectivamente: 
 

10 20% 10 20% 30 60% 

 
N Pergunta Grupos de 

projetos de 
fornecedores 
locais; rurais; 
estado; país. 

Grupos de 
projetos de 

fornecedores 
locais; regiões 

geográficas 
imediatas; 

intermediárias; 
estado; país. 

Grupos de 
projetos de 

fornecedores 
locais; 

territoriais; 
estado; país. 

N % N % N % 
12 Conforme Resolução do FNDE nº 

6/2020, no momento da seleção 
de projetos da venda da 

agricultura familiar, deve-se 
considerar a seguinte ordem de 

prioridade: 
 

8 16% 38 76% 4 8% 

 
N Pergunta R$ 25.000,00 R$ 20.000,00 R$ 18.000,00 

N % N % N % 
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13 Qual é o limite individual de 
venda do agricultor e do 

empreendedor familiar rural para 
a alimentação escolar, por DAP 

Familiar/Ano/EEx? 
 

5 10% 40 80% 5 10% 

 
N Pergunta 30%; Suspensão 

da totalidade 
dos recursos 

repassados pelo 
FNDE para 

aquisição de 
gêneros 

alimentícios. 

20%; Suspensão 
do valor 

correspondente 
dos recursos 

repassados pelo 
FNDE para 

aquisição de 
gêneros 

alimentícios. 

30%; Devolução 
do valor 

correspondente 
dos recursos 

repassados pelo 
FNDE para 

aquisição de 
gêneros 

alimentícios. 

N % N % N % 
14 Conforme Resolução do FNDE nº 

6/2020, qual é percentual mínimo 
que deverá ser gasto com a 

aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura 

familiar no ano e o que 
acontecerá caso esse percentual 

não seja executado? 
 

14 28% 3 6% 33 66% 

 
N Pergunta O somatório dos 

valores 
repassados no 

ano + 
rendimentos de 

aplicações 
financeiras  + 

eventuais saldos 
reprogramados 
de exercícios 

anteriores. 

O somatório dos 
valores 

repassados no 
ano. 

O somatório dos 
valores 

repassados no 
ano + 

rendimentos de 
aplicações 
financeiras 

N % N % N % 
15 Conforme Resolução do FNDE nº 

6/2020, o FNDE, caso haja 
reprogramação de recursos 
superior a 30% do total de 

recursos disponíveis no 
exercício, deduzirá dos valores 
excedentes nos repasses do 

exercício subsequente. O que se 
tratam esses recursos 

disponíveis? 
 

31 62% 10 20% 9 18% 

 

 

  os encontros de formação virtual foram avaliadoss positivamente pela 

maioria dos(as) respondentes do Quiz. Dos itens abordados nas questões 

direcionadas para este fim, a opção ótima prevaleceu, variando entre 78 e 84% 

(tabela 23). 
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Tabela 23. Questionário de avaliação dos conteúdos abordados na formação. 

CECANE UFG, 2020. 
 
Temas Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

N % N % N % N % N % 

Conteúdo abordado 41 82% 9 18% 0 0 0 0 0 0 

Relevância e coerência dos 
temas discutidos 

41 82% 9 18% 0 0 0 0 0 0 

Tempo de duração do encontro 39 78% 10 20% 1 2% 0 0 0 0 

Competência e habilidade do 
assessor para esclarecer 
dúvidas 

42 84% 8 16% 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

4.7 ASSESSORIA REMOTA PÓS MONITORAMENTO 

 

  Após 30 e 90 dias da realização do monitoramento, foram realizadas as 

atividades de assessoria via telefone e e-mail, com a secretaria de educação e 

seus gestores, com o objetivo de verificar e acompanhar o andamento da 

execução do plano pactuado. 

  Nas tabelas seguintes pode-se observar o resultado das assessorias. Um 

terço dos municípios respondeu a assessoria de 30 e 90 dias, correspondentes 

a 33,33% (N=10); 33,33% (N=10), respondeu a uma das assessorias; e 33,33% 

(N=10), não respondeu a nenhuma assessoria enviada. 

  Dos 30 municípios assessorados, 20 responderam duas ou alguma das 

assessorias, sendo que oito (N=08) sobressaíram com um percentual maior de 

ações concluídas do que em andamento ou não concluídas, sendo estes: 

Hidrolina, Guarinos, Caldazinha, Uirapuru, Formosa, Ouvidor, Cachoeira de 

Goiás e Professor Jamil - a variação de porcentagem de ações concluídas 

desses municípios se deu entre 44,45 e 65,62%. Seis municípios apresentaram 

a maioria de suas ações em andamento: Moiporá, Pontalina, Piranhas, Goianira, 

Santa Tereza de Goiás e Santo Antônio da Barra – a porcentagem das ações 

em andamento variou entre 51,61 e 61,11%. Cinco municípios obtiveram um 

maior percentual de ações não concluídas, variando entre 43,33 e 95,24%, 

sendo estes: Padre Bernardo, Quirinópolis, Paranaiguara, Davinópolis e Santa 

Cruz de Goiás. O município de Campo Alegre de Goiás apresentou a 
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porcentagem igual em ações em andamento e não concluídas com 46,15% para 

cada, portanto não foi encaixado em nenhum dos três grupos citados (tabela 24). 

 

Tabela 24. Acompanhamento das ações concluídas, em andamento e não 

concluídas. CECANE UFG, 2020. 

Nº 
Entidade 

Executora 

Total de 
ações 

Ações 
concluídas 

Ações em 
andamento 

Ações não 
concluídas 

N % N % N % N % 

1 Hidrolina 32 100% 21 65,62% 0 0,00% 11 34,38% 

2 Moiporá 38 100% 05 13,16% 23 60,52% 10 26,32% 

3 Novo Brasil 33 * * * * * * * 

4 Alto Horizonte 20 * * * * * * * 

5 Padre Bernardo 20 100% 02 10,00% 02 10,00% 16 80,00% 

6 Amaralina 26 * * * * * * * 

7 Guarinos 29 100% 16 55,17% 05 17,24% 08 27,59% 

8 Caldazinha 31 100% 19 61,29% 05 16,13% 07 22,58% 

9 Quirinópolis 21 100% 01 4,76% 00 0,00% 20 95,24% 

10 Araçu 26 * * * * * * * 

11 Paranaiguara 16 100% 00 0,00% 07 43,75% 09 56,25% 

12 
São Miguel do 
Passa Quatro 

23 * * * * * * * 

13 Uirapuru 24 100% 13 54,17% 02 8,33% 09 37,50% 

14 Pontalina 32 100% 12 37,50% 19 59,37% 01 3,13% 

15 São Patrício 21 * * * * * * * 

16 Davinópolis 30 100% 10 33,34% 07 23,33% 13 43,33% 

17 Formosa 22 100% 10 45,46% 06 27,27% 06 27,27% 

18 Piranhas 
31 
 

100% 01 3,23% 16 51,61% 14 45,16% 

19 
Santa Cruz de 

Goiás 
30 
 

100% 03 10,00% 00 0,00% 27 90,00% 

20 Ouvidor 22 100% 12 54,55% 06 27,27% 04 18,18% 

21 
Santa Rita do 

Araguaia 
29 * * * * * * * 

22 Goianira 18 100% 06 33,33% 11 61,11% 01 5,56% 

23 
São Francisco 

de Goiás 
27 * * * * * * * 

24 
Campo Alegre 

de Goiás 
13 100% 06 46,15% 06 46,15% 01 7,70% 

25 Mutunópolis 22 * * * * * * * 

26 
Mimoso de 

Goiás 
25 * * * * * * * 

27 
Cachoeira de 

Goiás 
27 100% 12 44,45% 04 14,81% 11 40,74% 

28 
Santa Tereza de 

Goiás 
20 100% 04 20,00% 11 55,00% 05 25,00% 

29 Professor Jamil 24 100% 11 45,83% 08 33,33% 05 20,84% 
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30 
Santo Antônio 

da Barra 
22 100% 01 4,55% 12 54,55% 09 40,90% 

*Assessoria não recebida 

 

 

Tabela 25. Ações concluídas dos planos de ações encaminhadas após a 

assessoria à distância de 30 dias. CECANE UFG, 2020. 

 Entidade 
Executora 

1º Assessoria 

1 Hidrolina -Elaboração do Procedimento Operacional Padronizado; 
-Maior oferta de variedade nos cardápios; 
-Elaboração das fichas técnicas de preparo detalhada com a 
forma de preparo; 
-Responsável técnica (RT) com exclusividade na educação; 
-Cumprimento da carga horária mínima da RT; 
-Utilização do aplicativo e-PNAE. 
-Limitação de alimentos restritos e retirada de alimentos 
proibidos dos cardápios; 
-Composição dos kits ajustada contendo frutas e verduras; 
-Elaboração do regimento interno do CAE; 
-Elaboração do plano de ação do CAE; 
-Elaboração da lei de criação do CAE; 
-Identificação da fonte de recursos que custeia cada item no 
edital de licitação. 
-Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura 
familiar, em no mínimo 30%; 
-Realização do mapeamento agrícola local para a chamada 
pública; 
-Publicação do edital de chamada pública em Diário Oficial e 
também em lugar de ampla circulação de pessoas, jornais e 
rádios; 
-Utilização acima de 70% do recurso repassado pelo FNDE para 
a aquisição de gêneros alimentícios do PNAE. 
-Elaboração do cronograma de entrega de produtos disponível 
no contrato e para consulta; 
-Identificação das notas fiscais com o nome do programa 
(PNAE) de do FNDE. 
-Registro das atas de abertura de projetos de venda na 
chamada pública para a conferência dos critérios de seleção; 
-Inclusão do item “obrigações do contratado” nos contratos de 
venda; 
-Execução do contrato em sua totalidade; 
-Designação de um fiscal de contrato para controlar a execução 
dos contratos relacionados ao PNAE. 

 

2 Moiporá -Participação do nutricionista no processo de licitação e 
chamada pública; 
-Entrega da documentação ao CAE sempre que solicitado; 
-Previsão de análise de amostras no edital de chamada pública; 
-Inserção da referência ao Decreto nº 3.555/00 no preâmbulo do 
edital; 
- Designação de um fiscal de contrato para controlar a execução 
dos contratos relacionados ao PNAE. 

 

3 Novo Brasil *  

4 Alto Horizonte *  
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5 Padre Bernardo -Detalhamento dos relatórios referentes às visitas escolares e a 
entrega dos kits. 

 

6 Amaralina *  

7 Guarinos -Definição dos alimentos que irão compor os kits e realizar a 
distribuição dos kits, conforme o estabelecido na Resolução 
nº02/2020. 
-Composição dos kits ajustada contendo frutas e verduras; 
-Elaboração do regimento interno do CAE; 
-Elaboração do plano de ação do CAE; 
-Divulgação das atividades do CAE no município; 
-Promoção do treinamento dos conselheiros de alimentação 
escolar; 
-Desvinculação do coordenador da alimentação do CAE; 
-Monitoramento e fiscalização da aplicação de recursos e da 
execução do PNAE por parte do CAE; 
-Utilização do aplicativo e-PNAE; 
-Contratação de nutricionista RT do PNAE como pessoa 
vinculado diretamente à entidade executora, no setor da 
educação. 
-Indicação da fonte dos recursos no edital de licitação para cada 
despesa; 

 

8 Caldazinha -Elaboração do regimento interno do CAE; 
-Elaboração das atas de reunião do CAE para apreciação da 
prestação de contas; 
-Elaboração do plano de ação do CAE; 
-Elaborar da Lei de criação do CAE; 
-Divulgação das atividades do CAE no município; 
-Adequação dos relatórios referentes a entrega dos kits. 
-Participação do nutricionista RT na interação com os 
agricultores familiares; 
-Exclusão dos alimentos proibidos dos cardápios; 
-Realização de ampla pesquisa de preços de mercado com os 
devidos registros legais; 
-Aquisição de produtos da agricultura familiar, em no mínimo 
30%; 
-Realização do mapeamento agrícola local para a chamada 
pública; 
-Identificação das notas fiscais com o nome do programa 
(PNAE) e do FNDE; 
-Publicação do edital de chamada pública em Diário Oficial e 
também em lugar de ampla circulação de pessoas, jornais e 
rádios de forma a abarcar agricultores locais, de regiões 
imediatas e intermediárias. 
-Inclusão no contrato de pregão o item de “a obrigação do 
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”; 
-Inclusão no contrato de pregão o código da classificação 
funcional programática e da categoria econômica no item de 
dotação orçamentária. 

 

9 Quirinópolis -Definição dos alimentos que irão compor os kits e realizar a 
distribuição dos kits, conforme o estabelecido na Resolução 
nº02/2020. 

 

10 Araçu *  

11 Paranaiguara Nenhuma ação concluída.  

12 São Miguel do 
Passo Quatro 

*  

13 Uirapuru -Elaboração do regimento interno do CAE; 
-Elaboração do plano de ação do CAE; 
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-Realização do treinamento dos conselheiros de alimentação 
escolar; 
-Realização do mapeamento agrícola local para a chamada 
pública em parceria com a secretaria de agricultura/Emater. 
-Utilização da metodologia de precificação dos produtos da 
chamada pública com base na Resolução nº 6/2020, art. 31, 
§1º; 
-Alteração dos modelos de edital e contrato de chamada pública 
para os que constam na Resolução. 
-Inclusão, em todos os editais de compra de gêneros 
alimentícios do PNAE, a informação das fontes de recursos que 
serão utilizadas e as despesas correspondentes; 
-Identificação das notas fiscais com o nome do FNDE e do 
Programa (fabricar carimbo com nome do FNDE e PNAE); 
-Realização de justificativa formal ao FNDE quando for utilizada 
modalidade diferente do pregão eletrônico; 
-Publicação do recebimento dos repasses de recursos do FNDE 
ao CAE, partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às 
entidades empresariais, com sede no Município da respectiva 
liberação. 

14 Pontalina -Inserção de mais alimentos in natura nos kits; 
-Elaboração dos relatórios dos testes de acessibilidade; 
-Articulação com os agricultores familiares através de seus 
representantes e sindicatos; 
-Realização da chamada pública; 
-Precificação dos alimentos a serem adquiridos da agricultura 
familiar, conforme Resolução FNDE nº 06/2020, documentar e 
fazer constar os preços no edital e contrato; 
-Atualização dos modelos de edital e contrato; 
-Utilização da metodologia da Resolução FNDE nº 06/2020 para 
ter como referência os preços dos produtos para julgamento das 
propostas, afim de evitar seleção de propostas com sobrepreço; 
-Inclusão do código da classificação funcional programática e da 
categoria econômica no item de dotação orçamentária no 
contrato de pregão/ ata de registro de preço (ARP); 
-Inclusão no contrato/ARP o item de reajustamento de preços; 
-Inclusão no contrato/ARP (além do termo de referência) o item 
de prazo de entrega; 
-Identificação nas notas fiscais com o nome do FNDE e do 
PNAE; 
-Publicação do recebimento dos repasses de recursos do FNDE 
ao CAE, partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às 
entidades empresariais, com sede no Município da respectiva 
liberação. 

 

15 São Patrício *  

16 Davinópolis -Elaboração dos cardápios e do termo de referência; 
-Cumprimento da carga horária, de no mínimo 30 horas 
semanais, exclusivas na educação; 
-Realização da chamada pública segundo resolução CD/FNDE 
nº 6/2020, art. 31, §§ 1º, 2º e 3º; 
-Realização do mapeamento/zoneamento agrícola local para a 
chamada pública em parceria com a secretaria de 
agricultura/Emater; 
-Alteração dos modelos de edital e contrato de chamada pública 
para o que os que constam na Resolução mais recente; 
-Inclusão no edital de chamada pública, que os gêneros 
alimentícios a serem entregues ao contratante podem ser 
substituídos, quando houver necessidade; 
-Realização da justificativa formal ao FNDE quando for utilizada 
modalidade diferente do pregão eletrônico; 
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-Utilização da metodologia da lei para ter como referência os 
preços dos produtos para julgamentos das propostas 
(Resolução 6/2020 art. 28); 
-mantimento do registro próprio de todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato (§ 1º art. 67 da Lei 
8.666/93). 

17 Formosa -Elaboração da Lei de criação do CAE; 
-Elaboração do regimento interno do CAE; 
-Elaboração dos relatórios de visitas às escolas e entrega dos 
kits; 
-Elaboração do plano de ação do CAE; 
-Divulgação das atividades do CAE; 
-Elaboração da ata de prestação de contas do CAE; 
-Disponibilização do decreto de nomeação do CAE; 
-Realização da eleição do presidente do CAE e envio da 
documentação para o FNDE; 
-Elaboração dos relatórios de entrega dos kits; 
-Elaboração do plano de ação do nutricionista. 

 

18 Piranhas -Publicação do recebimento dos repasses de recursos do FNDE 
ao CAE, partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às 
entidades empresariais, com sede no Município da respectiva 
liberação. 

 

19 Santa Cruz de 
Goiás 

-Elaboração das fichas técnicas de preparo de maneira 
detalhada com a forma de todas as preparações do cardápio; 
-Elaboração dos cardápios com assinatura do RT; 
-Elaboração dos relatórios referentes a entrega dos kits. 

 

20 Ouvidor -Participação do nutricionista no processo de interação com os 
agricultores familiares; 
-Limitação de alimentos restritos e exclusão de alimentos 
proibidos no cardápio; 
-Utilização, no mínimo, 70% dos recursos repassados pelo 
FNDE; 
-Realização de articulação com os agricultores familiares 
através de seus representantes e sindicatos. 
-Realização de parcerias com as Secretarias de Educação de 
cidades próximas e trabalhar em conjunto com Secretaria de 
Agricultura para realizar o mapeamento agrícola para chamada 
pública; 
-Realização da chamada pública; 
-Utilização da metodologia da lei para ter como referência os 
preços dos produtos para julgamentos das propostas. O objetivo 
é evitar a seleção de propostas com sobrepreço. 

 

21 Santa Rita do 
Araguaia 

*  

22 Goianira -Elaboração a lei de criação do CAE; 
-Adequação do plano de ação acrescentando a previsão de 
despesas necessárias para o exercício de suas atribuições; 
-Elaboração do regimento interno do CAE; 
-Publicação do recebimento dos repasses de recursos do FNDE 
ao CAE, partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às 
entidades empresariais, com sede no Município da respectiva 
liberação; 
-Identificação das notas fiscais com o nome do FNDE e do 
Programa (fabricar carimbo com nome do FNDE e PNAE). 

 

23 São Francisco 
de Goiás 

*  

24 Campo Alegre 
de Goiás 

Divulgar as atividades do CAE 
Elaborar o regimento interno do CAE 
Providenciar a Lei de Criação do CAE 
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Realizar o diagnóstico e acompanhamento nutricional dos 
alunos 
Dar publicidade do recebimento dos repasses de recursos do 
FNDE ao CAE, preferencialmente por ofício. 
Identificar as notas fiscais com o nome do FNDE e do Programa 
(confeccionar carimbo como nome do FNDE e do PNAE) 
 

25 Mutunópolis *  

26 Mimoso de 
Goiás 

*  

27 Cachoeira de 
Goiás 

-Eelaboração da Lei de criação do CAE; 
-Elaboração do regimento interno; 
Elaborar o plano de ação do CAE. 
-Utilização, de no mínimo, 70% dos recursos repassados pelo 
FNDE. Evitando assim reprogramação de saldo superior a 30% 
dos recursos; 
-Articulação com os agricultores familiares através de seus 
representantes e sindicatos; realização de parcerias com as 
Secretarias de Educação de cidades próximas; trabalho em 
conjunto com Secretaria de Agricultura para realizar o 
mapeamento/zoneamento dos produtos da agricultura familiar 
da região; 
-Realização do mapeamento/zoneamento em parceria com a 
secretaria de agricultura/Emater; 
-Alteração dos modelos de edital e contrato de chamada pública 
para os que constam na Resolução mais recente (Resolução 
CD FNDE n 06/2020); 
-Edital publicado por no mínimo 20 dias corridos para 
recebimento dos projetos de venda. 

 

28 Santa Tereza de 
Goiás 

-Limitação de alimentos restritos e a exclusão da oferta dos 
alimentos proibidos no cardápio. 

 

29 Professor Jamil -Capacitação das manipuladoras de alimentos com registro por 
meio de relatório; 
-Assessoramento ao conselho de alimentação escolar; 
-Elaboração dos relatórios referentes a entrega dos kits; 
-Participação do nutricionista no processo de interação com os 
agricultores familiares; 
-Aumento da oferta de verduras, legumes e frutas nos 
cardápios, conforme recomendações da Resolução FNDE nº 
6/2020 para cada modalidade de ensino; 
-Elaboração de cardápios para estudantes com necessidades 
alimentares especiais; 
-Elaboração de relatórios de visitas às escolas e o 
acompanhamento da entrega dos kits com o arquivamento dos 
documentos na pasta do CAE; 
-Realização do mapeamento/zoneamento em parceria com a 
secretaria de agricultura/Emater. 

 

30 Santo Antônio 
da Barra 

-Identificação das notas fiscais com o nome do FNDE e do 
Programa (confeccionar carimbo com o nome do FNDE e do 
PNAE) - Sugestão: “Gêneros alimentícios pagos com recursos 
do FNDE para o PNAE”. 

 

*Assessoria não recebida 

 

 

Tabela 26. Ações concluídas dos planos de ações encaminhadas após a 

assessoria à distância de 90 dias. CECANE UFG, 2020. 
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Entidade 

Executora 
Beneficiada 

2º Assessoria 

1 Hidrolina * 

2 Moiporá * 

3 Novo Brasil * 

4 Alto Horizonte * 

5 
Padre 

Bernardo 
-Realização da divulgação do CAE em todo o município. 

6 Amaralina * 

7 Guarinos 

-Elaboração das atas de reunião do CAE para a apreciação da 
prestação de contas; 
-Elaboração dos cardápios seguindo a Resolução nº 06/2020 
(inserção de frutas); 
-Ampliação da divulgação da chamada pública para abarcar 
agricultores locais, de regiões imediatas e intermediárias; 
-Utilização da metodologia da lei para ter como referência os preços 
dos produtos para julgamentos das propostas, objetivando evitar a 
seleção de propostas com sobrepreço. 

8 Caldazinha 

-Treinamento dos conselheiros de alimentação escolar; 
-Elaboração dos cardápios de acordo com o estabelecido na 
resolução 06/2020 com a devida variedade de alimentos; 
-Adequação dos cardápios, com a presença de frutas e hortaliças, 
de acordo com o estabelecido na Resolução nº06/2020. 

9 Quirinópolis Nenhuma ação concluída a mais para este período. 

10 Araçu * 

11 Paranaiguara * 

12 
São Miguel do 
Passo Quatro 

* 

13 Uirapuru 

-Realização da divulgação das atividades do CAE no município; 
-Realização da apresentação de amostras para a avaliação da 
qualidade dos alimentos, tanto no pregão quanto na chamada 
pública. Inserção no edital desta previsão e elaboração do 
documento com a comprovação; 
-Realização de registro de todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato. 

14 Pontalina * 

15 São Patrício * 

16 Davinópolis * 

17 Formosa * 

18 Piranhas * 

19 
Santa Cruz de 

Goiás 
* 

20 Ouvidor 

-Cumprimento da carga horária mínima do nutricionista, 30 horas 
semanais exclusivas na educação; 
-Realização do detalhamento dos relatórios referentes às visitas 
escolares e a entrega dos kits; 
-Divulgação do CAE em todo o município; 
-Inclusão de itens nos contratos: direitos e responsabilidades; 
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação; 
-Publicação do recebimento dos repasses de recursos do FNDE ao 
CAE, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais, 
com sede no Município da respectiva liberação. 

21 
Santa Rita do 

Araguaia 
* 

22 Goianira -Treinamento dos conselheiros de alimentação escolar realizado. 
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23 
São Francisco 

de Goiás 
* 

24 
Campo Alegre 

de Goiás 
* 

25 Mutunópolis * 

26 
Mimoso de 

Goiás 
* 

27 
Cachoeira de 

Goiás 

-Capacitação do CAE realizada; 
-Cumprimento da legislação no que tange a realização de 
divulgações sobre as atividades do CAE; 
-Inclusão da cláusula de forma de fornecimento com o prazo de 
entrega. 

28 
Santa Tereza 

de Goiás 

-Elaboração dos relatórios de entrega dos kits; 
-Atualização do plano de ação adicionando previsão de despesas 
necessárias para o exercício das atribuições do CAE; 
-Realização do mapeamento/zoneamento em parceria com a 
secretaria de agricultura/Emater. 

29 
Professor 

Jamil 

-Elaboração do plano de ação do CAE; 
-Publicação do recebimento dos repasses de recursos do FNDE ao 
CAE, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais, 
com sede no Município da respectiva liberação; 
-Utilização da metodologia da lei para ter como referência os preços 
dos produtos para julgamentos das propostas. O objetivo é evitar a 
seleção de propostas com sobrepreço. 

30 
Santo Antônio 

da Barra 
Nenhuma ação concluída para este período. 

*Assessoria não recebida 

 

  As propostas enviadas no plano de ação às EEx. servem como um 

caminho a ser seguido por estas para execução adequada do PNAE. Para o ano 

de 2020, percebeu-se que as dificuldades encontradas para o não cumprimento 

do plano permearam sobre as trocas de gestão municipais e também referentes 

à pandemia da Covid-19 (tabela 27). 

 

Tabela 27. Assessoria a distância e sequencial dos municípios monitorados. 

CECANE UFG, 2020. 

 EEx. Dificuldades Pontos positivos 

1 Hidrolina 

Devido a impossibilidade de 
reunir o conselho não 
conseguimos realizar a 
capacitação dos conselheiros, e 
também não divulgando as 
atividades do CAE.  
Nesta última chamada Pública 
ainda não tivemos a 
participação do CAE. 
Não realizamos análise de 
amostra dos produtos da 
chamada pública com os 
devidos registros legais. 

Foi de muita relevância a 
assessoria do CECANE, eles 
trouxeram muitas informações 
importantes para conseguirmos 
organizar e colocar em prática 
algumas exigências, e o principal 
sobre a agricultura familiar, 
através de todas as informações 
conseguimos encontrar um 
fornecedor. 
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2 Moiporá 

Em razão da Pandemia e do 
processo político eleitoral, 
muitas ações não puderam se 
concretizar. Os processos 
ficaram lentos, 
consequentemente mais 
demorados. 

Há cobrança, mas também há 
acompanhamento e orientações. 

3 Novo Brasil * * 

4 Alto Horizonte * * 

5 Padre Bernardo 

O monitoramento e assessoria 
em nosso município ter sido 
justamente iniciado em período 
de término de mandato, onde 
impossibilita novas 
contratações e adequações 
financeiras. 

Listar os pontos onde o município 
precisa se adequar para melhor 
atendimento na execução do 
PNAE. 

6 Amaralina * * 

7 Guarinos 
Devido a pandemia, não foi 
possível o encontro presencial 
com os membros do CAE. 

Esclarecimento de dúvidas na 
prestação de contas e sobre a 
execução das atividades do CAE. 

8 Caldazinha ** ** 

9 Quirinópolis ** ** 

10 Araçu * * 

11 Paranaiguara 
Final de mandato do gestor. 
Gestor em período eleitoral. 
Dificuldades financeiras. 

Esclarecimento de dúvidas e 
dificuldades. 

12 
São Miguel do 
Passa Quatro 

* * 

13 Uirapuru 

Não houve nenhuma 
dificuldade. 

Clareza em expor todos os pontos 
de atenção que o município 
precisava solucionar. Precisão 
em atender todas as demandas 
solicitadas pela SME. 

14 Pontalina 

Na elaboração de metas e 
objetivos. Por mais que pareça 
simples, são muitos os 
envolvidos, tornando assim, 
algumas metas difíceis de 
serem executadas. 

Sem dúvidas é a integração entre 
os membros, mesmo que 
algumas metas são difíceis de 
serem executadas, temos a 
oportunidade de dialogar para 
chegar a um denominador 
comum. 

15 São Patrício * * 

16 Davinópolis 
Em equipe, juntos conseguimos 
fazer da melhor forma possível. 

Todas as ações foram ótimas. 

17 Formosa 

Nenhuma dificuldade 
encontrada. 

Esclarecer e informar de forma 
acertada, leis e resoluções que 
devem ser executadas de forma 
satisfatória. 

18 Piranhas 

O CAE irá desenvolver e 
executar o plano de ação para o 
ano de 2021, deste modo não 
foi encontrada nenhuma 
dificuldade em relação a 
execução deste plano de ação 
no município. 

Expansão do conhecimento 
acerca do PNAE das leis e 
resoluções. 

19 
Santa Cruz de 

Goiás 
** ** 
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20 Ouvidor ** ** 

21 
Santa Rita do 

Araguaia 
* * 

22 Goianira 

Dificuldade em promover 
reunião com todos os 
conselheiros do CAE. 

Proporcionar mais 
conhecimentos e esclarecimentos 
sobre o PNAE a todos os 
envolvidos: membros do CAE, 
agricultores familiares, 
coordenadora da merenda, 
nutricionista e secretário de 
educação. 

23 
São Francisco de 

Goiás 
* * 

24 
Campo Alegre de 

Goiás 
Dificuldade na elaboração da 
Lei de criação do CAE. 

Esclarecimento de informações. 

25 Mutunópolis * * 

26 Mimoso de Goiás * * 

27 
Cachoeira de 

Goiás 

Nenhuma dificuldade, tivemos a 
colaboração de tudo que foi 
solicitado. 

Com as ações que foram 
orientadas pelo CECANE UFG 
conseguimos perceber o que não 
estava funcionando 
corretamente, coisas que 
pensávamos estar corretas e 
descobrimos que precisavam ser 
modificadas. Inclusive a Lei de 
criação do CAE e o regimento 
interno do CAE. 

28 
Santa Tereza de 

Goiás 

Não foi encontrada nenhuma 
dificuldade na execução do 
plano. 

As ações do CECANE são de 
extrema importância, pois auxilia 
todos os atores envolvidos no 
PNAE ao correto exercício de 
suas funções. 

29 Professor Jamil 

A maior dificuldade até o 
momento era a falta de 
esclarecimentos referente as 
ações que devem ser 
realizadas. 

Destaca-se maior clareza das 
informações, a facilidade da 
execução das ações através do 
passo-a-passo que nos foi 
repassado pelo ECANE UFG. 

30 
Santo Antônio da 

Barra 
** ** 

*Assessoria não recebida; **Campo não preenchido pela EEx. 

 

4.8 EXPERIÊNCIAS EXITOSAS MUNICIPAIS 

  Por se tratar de um ano atípico, devido à pandemia, as experiências 

exitosas, bem como os desafios, permearam sobre a entrega de kits para o 

alunado. A seguir, foram elencados os destaques das experiências exitosas dos 

municípios assessorados pelo CECANE UFG: 

- Hidrolina: quando entregues, os kits continham legumes e frango em sua 

composição; 
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- Novo Brasil: quando entregues, os kits continham frutas, leite, ovos e frango. 

Secretária de educação muito participativa nas discussões durante a assessoria, 

demonstrando interesse nas questões do PNAE; 

- Padre Bernardo: adquiriram grande variedade de alimentos da agricultura 

familiar e compraram acima de 30% de produtos da agricultura familiar. 

Nutricionista bem atuante. CAE atuante; 

- Alto Horizonte: distribuição regular de kits. Kits compostos com itens da 

agricultura familiar com muita variedade de verduras, legumes e frutas. A 

nutricionista inseriu a castanha de baru, que é um alimento regional, para os 

alunos conhecerem. Boa articulação com a agricultura familiar. Os agricultores 

familiares participam ativamente do da chamada pública; 

- Guarinos: Nutricionista bem atuante e participativa; 

- Quirinópolis: entrega universal de kits aos alunos e investimento de recursos 

próprios. CAE bem articulado e atuante; 

- Araçú: Integração entre a equipe da educação. CAE atuante; 

- Paranaiguara: distribuição regular de kits desde o mês de abril de 2020 e 

continuidade de aquisição da agricultura familiar. Conselheiros do CAE bem 

articulados; 

- São Miguel do Passa Quatro: CAE atuante; 

- Uirapuru: entrega de kit com carne moída, leite, fruta e legume. Boa articulação 

entre todos os setores; 

- Formosa: composição de kits com polpa de frutas, carne moída e frango; 

- Goianira: Nutricionista bem atuante e entende de toda a execução do PNAE. 

Gestão bem articulada. CAE atuante. Boa articulação com a agricultura familiar. 

Distribuição regular de kits de forma universal com inserção de frutas e legumes 

da agricultura familiar, de acordo com a sazonalidade; 

- São Francisco de Goiás: secretário de educação dedicado e sensível a 

execução do PNAE; 
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- Campo Alegre de Goiás: distribuição regular de kits desde abril de 2020 para 

alunos mais vulneráveis, e posteriormente de forma universal com inserção de 

frutas e legumes da agricultura familiar secretária de educação atuante e 

organizada. Nutricionista bem atuante e entende de toda a execução do PNAE. 

Gestão bem articulada. CAE atuante. Boa articulação com a agricultura familiar; 

- Mutunópolis: distribuição regular de kits desde março de 2020, inicialmente 

para alunos mais vulneráveis, e posteriormente de forma universal; 

- Mimoso de Goiás: realizaram a distribuição de forma universal nos momentos 

de entrega; 

- Cachoeira de Goiás: quando entregues, os kits continham frutas, legumes e 

verduras; 

- Santa Tereza: distribuição regular de kits desde março de 2020 de forma 

universal; 

- Santo Antônio da Barra: os kits distribuídos continham frutas e verduras 

sazonais. Nutricionista bem atuante e participativa; 

  Os municípios de Amaralina, Caldazinha, Davinópolis, Moiporá, Piranhas, 

Pontalina, Santa Cruz de Goiás, Santa Rita do Araguaia, São Patrício, Ouvidor 

e Professor Jamil não apresentaram experiências exitosas com maiores 

destaques. 

 

4.9 DESAFIOS E ENTRAVES MUNICIPAIS ENCONTRADOS 

- Hidrolina- não investiram recursos próprios na montagem dos kits. Entregaram 

apenas dois kits, referente ao mês de abril e junho aos alunos com maior 

vulnerabilidade social, sendo que a assessoria foi realizada no mês de agosto 

de 2020. A inexistência de um secretário de agricultura no município dificulta no 

auxílio no mapeamento agrícola e incentivo aos agricultores familiares. CAE 

pouco atuante; 

- Novo Brasil: entrega de apenas um kit no mês de junho até a data da assessoria 

(10/08/2020). CAE pouco atuante; 
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- Moiporá: a nutricionista da saúde que elabora cardápios para o PNAE, mas não 

atua de maneira formal como responsável técnica. Pouca articulação com a 

agricultura familiar. CAE pouco atuante; 

- Padre Bernardo: número de nutricionistas incompatível de acordo com o 

número de alunos; 

- Alto Horizonte: número de nutricionistas incompatível de acordo com o número 

de alunos. CAE não atuante; 

- Guarinos: Não realizaram a entrega de kits até a data da assessoria 

(24/08/2020). Falta de articulação entre os setores e atores sociais; 

- Amaralina: não investiram recursos próprios na montagem dos kits. Entregaram 

apenas dois kits referentes ao mês de abril e maio aos alunos com maior 

vulnerabilidade social. Os kits não continham frutas e verduras. Não articulam 

com os agricultores familiares. CAE pouco atuante; 

- Quirinópolis: número de nutricionistas incompatível de acordo com o número 

de alunos; 

- Caldazinha: não entregaram nenhum kit até a data da assessoria (31/08/2020). 

Falta de articulação com os agricultores familiares e entre os próprios membros 

envolvidos na execução do PNAE. 

- Araçú: entrega de apenas dois kits, referentes ao mês de maio e junho 

(assessoria realizada entre 08 e 11/09/2020), sem inserção de frutas, verduras 

e legumes; 

- Paranaiguara: distribuição de kits para alunos com maior vulnerabilidade social, 

ocorrendo rodízio ente estes. Não investiram recursos próprios na montagem 

dos kits. Número de nutricionistas incompatível de acordo com o número de 

alunos; 

- São Miguel do Passa Quatro: entrega de apenas um kit referente ao mês de 

maio utilizando o restante do estoque das escolas (assessoria realizada entre 14 

e 18/09/2020). Número de nutricionistas incompatível de acordo com o número 

de alunos; 
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- Uirapuru: entrega de apenas um kit referente ao mês de agosto de 2020 sem 

investimento de recurso próprio até a data de assessoria (14/09/2020). CAE 

pouco atuante. 

- São Patrício: não distribuíram nenhum kit até a data da assessoria 

(21/05/2020). Falta de articulação entre os membros e mudança de função dos 

integrantes do município. Município sem responsável técnico para o PNAE até a 

data de assessoria (05/09/2020). Não articulam com os agricultores familiares. 

CAE pouco atuante.  

- Pontalina: resistência da secretária de educação em receber a assessoria do 

CECANE UFG. Entrega de kits apenas em abril e junho com alunos selecionados 

pelas diretoras das escolas. Kits sem frutas, verduras e legumes. Número de 

nutricionistas incompatível de acordo com o número de alunos. Não realizam 

chamada pública. Falta de articulação com a agricultura familiar. CAE não 

atuante; 

- Davinópolis: não houve entrega de nenhum kit. Não realizam chamada pública. 

Falta de articulação com a agricultura familiar. CAE não atuante; 

- Formosa: entrega de apenas dois kits até a data da assessoria (28/09/2020) 

para um número limitado de alunos, a seleção destes foi realizada pela secretaria 

de educação, professoras e diretoras das escolas. Número de nutricionistas 

incompatível de acordo com o número de alunos. CAE não atuante; 

- Piranhas: entrega de kits para alunos com maior vulnerabilidade social 

selecionados pela gestão e coordenação das escolas. A composição dos kits 

não contemplava frutas, legumes e verduras. Sem responsável técnico para o 

PNAE. Não há articulação com a agricultura familiar; 

- Santa Cruz de Goiás: não realizaram a distribuição de nenhum kit até a data da 

assessoria (05/10/2020); Não há articulação com a agricultura familiar 

- Santa Rita do Araguaia: kits compostos majoritariamente por alimentos 

processados e ultraprocessados como bebida láctea sabor chocolate, pipoca e 

bolacha. Não concluíram a chamada pública e possuem dificuldades de 

articulação com os agricultores familiares. O número de nutricionistas é 

incompatível de acordo com o número de alunos; 
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- Ouvidor: o nutricionista responsável técnico não participou da elaboração da 

composição dos kits. Não realizam chamada pública e não articulam com os 

agricultores familiares. O número de nutricionistas é incompatível de acordo com 

o número de alunos; 

- Goianira: Número de nutricionistas incompatível de acordo com o número de 

alunos; 

- São Francisco de Goiás: nutricionista e CAE pouco atuantes. Apenas dois kits 

distribuídos em junho e outubro até a data da assessoria (26/10/2020). Não 

articulam com a agricultura familiar. Número de nutricionistas incompatível de 

acordo com o número de alunos; 

- Campo Alegre de Goiás: Número de nutricionistas incompatível de acordo com 

o número de alunos; 

- Mutunópolis: nutricionista com carga horária semanal de cinco horas, 

incompatível com suas atribuições e recomendações do Programa. CAE pouco 

atuante. Sem articulação com a agricultura familiar. Os kits não contavam com a 

inserção de frutas, verduras e legumes; 

- Mimoso de Goiás: distribuíram somente de três kits até a data da assessoria 

(16/11/2020), nos meses de março, junho e agosto de 2020. A nutricionista com 

carga horária semanal de cinco horas, incompatível com suas atribuições e 

recomendações do Programa. O CAE não é atuante. Não realizaram chamada 

pública. Não articulam com os agricultores familiares. 

- Cachoeira de Goiás: entrega de apenas três kits referentes aos meses de 

junho, outubro e novembro de 2020. CAE não atuante. Dificuldades de 

articulação com a agricultura familiar; 

- Santa Tereza: os kits distribuídos não possuíam verduras, frutas e legumes. 

Não há articulação com os agricultores familiares. A nutricionista com carga 

horária semanal de cinco horas, incompatível com suas atribuições e 

recomendações do Programa. 

- Professor Jamil: não houve distribuição de nenhum kit até a data da assessoria 

(30/11/2020). Não realizaram chamada pública. Não articulam com os 

agricultores familiares. CAE pouco atuante. 
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- Santo Antônio da Barra: não articulam com os agricultores familiares. 

 

4.10 MONITORAMENTO E ASSESSORIA AO ESTADO DE GOIÁS (SEDUC) 

  O ano de 2020 merece destaque no que tange a assessoria do CECANE 

UFG à SEDUC GO, pois obteve uma maior aproximação, o que proporcionou 

uma melhor relação com a gestão estadual, diferentemente dos anos anteriores. 

Todas as reuniões previstas no plano de trabalho puderam ser realizadas, 

inclusive o encontro virtual de formação. Talvez esse fato se deva por conta da 

mudança da gestão do setor da Gerência da Merenda Escolar (GEMES), agora 

intitulada Gerência de Orientação, Articulação das Coordenações Regionais e 

Alimentação Escolar (GEOACR), na qual fica subordinada a Superintendência 

de Organização e Atendimento Educacional (SUPOAE), onde foi essencial para 

que essa articulação obtivesse sucesso.  

  Compete à GEOACR: 

• apoiar as Coordenações Regionais de Educação - CRE’s, realizando o 

assessoramento relacionado as demandas encaminhadas pela Pasta; 

• acompanhar, individualmente, as CRE’s para que estas possam atuar junto às 

equipes pedagógicas das unidades escolares jurisdicionadas, com eficiência e 

eficácia, de forma a promover a aprendizagem dos estudantes com qualidade e 

equidade; 

• assessorar e promover a operacionalização dos trabalhos pedagógicos, in loco 

e à distância nas Coordenações Regionais de Educação; 

• orientar e apoiar a (re)elaboração do plano de ação/trabalho das CRE’s; 

• coordenar os dados de avaliações externas e internas das CRE’s , a fim de 

contribuir com a formação continuada em rede, com foco na melhoria dos 

resultados de aprendizagem dos estudantes; 

• articular com as Superintendências da pasta as ações a serem desenvolvidas 

pelas CRE’s; 



 

106 
 

 

• propor soluções alternativas, com fim de agilizar os trâmites de documentos 

burocráticos no âmbito da pasta, concernentes às CRE’s; 

• encaminhar à Superintendência pertinente da pasta as demandas oriundas das 

CRE’s; 

• realizar outras atividades correlatas. 

  O PNAE no estado do Goiás é gerido de forma descentralizada, 

distribuídos em 40 regionais de ensino, localizadas nos municípios: Águas 

Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Campos Belos, Catalão, 

Ceres, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, Goiatuba, Inhumas, Iporá, Itapaci, 

Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Jataí, Jussara, Luziânia, Minaçu, Mineiro, 

Morrinhos, Nova Gama, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pires do 

Rio, Planaltina de Goiás, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde, Rubiataba, 

Santa Helena de Goiás, São Luís dos Montes Belos, São Miguel do Araguaia, 

Silvânia, Trindade, Uruaçu (tabela 28). 

  A Secretaria de Educação possui um quantitativo de 1.090 unidades 

escolares, sendo: 791 estaduais (padrão), 154 estaduais de tempo integral, 74 

privadas com convênio, 58 estaduais militares, 10 estaduais quilombolas e 03 

indígenas. Este quantitativo pode variar conforme o reordenamento da rede, 

municipalização, instalação de novas escolas estaduais militares e finalização 

de convênio com escolas privadas. As Coordenações Regionais de Educação 

(CRE) são órgãos jurisdicionados à SEDUC, cujas reponsabilidades são de 

apoiar, assessorar, monitorar e avaliar as unidades escolares estaduais do 

estado, em observância às legislações vigentes, bem como acompanhar o 

processo de construção do projeto político pedagógico, e de forma articulada, 

incentivar e valorizar a participação da sociedade (SEDUC GO, 2020). 

 Compete às Coordenações Regionais de Educação: 

• coordenar, orientar, articular e supervisionar, no âmbito de sua área de atuação, 

juntamente com as unidades escolares vinculadas, as políticas educacionais, 

administrativas e de aperfeiçoamento dos profissionais da educação instituídas 

pela Secretaria; 
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• promover a articulação e integração entre os diversos programas da Pasta e 

unidades escolares jurisdicionadas; 

• representar a Secretaria na área de sua jurisdição; 

• gerir seus recursos financeiros e de infraestrutura e acompanhar a execução 

dos recursos destinados às unidades escolares e ao apoio, no âmbito de sua 

jurisdição; 

• criar a comissão regional de acompanhamento do processo de escolha do 

Diretor de Unidade Escolar e nomear o presidente da comissão; 

• fomentar as políticas públicas educacionais do âmbito federal, estadual e 

municipal nas unidades de ensino da sua jurisdição; 

• promover o acompanhamento, orientação, monitoramento e avaliação das 

unidades escolares estaduais sob sua jurisdição, seguindo a orientação das 

Superintendências de ensino sob coordenação da Subsecretaria de Governança 

Educacional; 

• divulgar, implementar, orientar e acompanhar o desenvolvimento dos Projetos 

e Programas propostos pela Secretaria; 

• apoiar, assessorar, monitorar e avaliar as unidades escolares do sistema 

estadual de ensino de sua jurisdição, acompanhando o processo de ensino 

aprendizagem, bem como a construção do projeto político pedagógico, de forma 

articulada, a participação da sociedade; 

• implementar e manter atualizado o sistema de informação entre a unidade 

escolar e as demais unidades administrativas da Secretaria e Coordenações 

Regionais; 

• fomentar a política pública de Estado para realizar trabalhos itinerantes em 

todas as unidades escolares;  

• realizar outras atividades correlatas. 

  

Tabela 28. Coordenações Regionais de Educação (CRE) de Goiás. CECANE 

UFG, 2020. 
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Nº CRE Jurisdição 

1 

CRE ÁGUAS LINDAS Águas Lindas de Goiás, Mimoso de Goiás, 
Padre Bernardo e Santo Antônio do 

Descoberto 

2 

CRE ANÁPOLIS Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Campo Limpo 
de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de 
Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Ouro Verde 
de Goiás, Petrolina de Goiás, Pirenópolis e 

Terezópolis de Goiás 

3 

CRE APARECIDA DE GOIÂNIA Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 
Bonfinópolis, Caldazinha, Hidrolândia e 

Senador Canedo 

4 

CRE CAMPOS BELOS Campos Belos, Cavalcante, Divinópolis de 
Goiás, Monte Alegre de Goiás e Teresina de 

Goiás 

5 

CRE CATALÃO Catalão, Anhanguera, Campo Alegre de 
Goiás, Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, 
Goiandira, Nova Aurora, Ouvidor e Três 

Ranchos 

6 
CRE CERES Ceres, Carmo do Rio Verde, Rialma, 

Rianápolis, São Patrício e Uruana 

7 
CRE FORMOSA Formosa, Cabeceiras, Flores de Goiás e Vila 

Boa 

8 CRE GOIÂNIA Goiânia 

9 

CRE GOIANÉSIA Goianésia, Barro Alto, Jaraguá, Jesúpolis, 
Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, 

São Francisco de Goiás e Vila Propício 

10 

CRE CIDADE DE GOIÁS Goiás, Araguapaz, Aruanã, Buriti de Goiás, 
Faina, Mossâmedes, Mozarlândia e 

Sanclerlândia 

11 
CRE GOIATUBA Goiatuba, Aloândia, Joviânia, Panamá e 

Vicentinópolis 

12 

CRE INHUMAS Inhumas, Araçu, Brazabrantes, Caturaí, 
Damolândia, Goianira, Itauçu, Nova Veneza, 

Santa Rosa de Goiás, Santo Antônio de 
Goiás e Taquaral de Goiás 

13 

CRE IPORÁ Iporá, Amorinópolis, Caiapônia, Diorama, 
Doverlândia, Israelândia, Jaupaci e Palestina 

de Goiás 

14 
CRE ITABERAÍ Itaberaí, Americano do Brasil, Itaguari e 

Itaguaru 

15 

CRE ITAPACI Itapaci, Campos Verdes, Crixás, Guarinos, 
Pilar de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e 

Uirapuru 

16 
CRE ITAPURANGA Itapuranga, Guaraíta, Heitoraí, Morro Agudo 

de Goiás 
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17 
CRE ITUMBIARA Itumbiara, Bom Jesus de Goiás, Buriti 

Alegre, Cachoeira Dourada 

18 

CRE JATAÍ Jataí, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caçu, 
Chapadão do Céu, Itajá, Itarumã, Lagoa 

Santa e Serranópolis 

19 

CRE JUSSARA Jussara, Britânia, Fazenda Nova, Matrinchã, 
Itapirapuã, Montes Claros de Goiás, Novo 

Brasil e Santa Fé de Goiás 

20 
CRE LUZIÂNIA Luziânia, Cristalina e Distrito de Domiciano 

Ribeiro (município de Ipameri) 

21 CRE MINAÇU Minaçu, Campinaçu e Colinas do Sul. 

22 
CRE MINEIROS Mineiros, Perolândia, Portelândia e Santa 

Rita do Araguaia 

23 
CRE MORRINHOS Morrinhos, Água Limpa, Caldas Novas, 

Edealina, Marzagão, Pontalina e Rio Quente 

24 
CRE NOVO GAMA Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaiso 

de Goiás 

25 

CRE PALMEIRAS DE GOIÁS Palmeiras de Goiás, Cezarina, Edéia, 
Indiara, Jandaia, Nazário, Palminópolis, 

Paraúna e Varjão 

26 

CRE PIRACANJUBA Piracanjuba, Bela Vista de Goiás, 
Cristianópolis, Cromínia, Mairipotaba e 

Professor Jamil 

27 
CRE PIRANHAS Piranhas, Aragarças, Arenópolis, Baliza e 

Bom Jardim de Goiás 

28 
CRE PIRES DO RIO Pires do Rio, Ipameri, Orizona, Palmelo, 

Santa Cruz de Goiás e Urutaí 

29 
CRE PLANALTINA DE GOIÁS Planaltina de Goiás, Água Fria de Goiás, Alto 

Paraíso de Goiás e São João da D’Aliança 

30 

CRE PORANGATU Porangatu, Bonópolis, Estrela do Norte, 
Formoso, Montividiu do Norte, Mutunópolis, 

Santa Tereza de Goiás e Trombas 

31 

CRE POSSE 

 

Posse, Alvorada do Norte, Buritinópolis, 
Damianópolis, Guarani de Goiás, Iaciara, 

Mambaí, Nova Roma, São Domingos, 
Simolândia e Sítio D’Abadia 

32 
CRE QUIRINÓPOLIS Quirinópolis, Cachoeira Alta, Gouvelândia, 

Inaciolândia, Paranaiguara e São Simão 

33 
CRE RIO VERDE Rio Verde, Castelândia, Montividiu e Santo 

Antônio da Barra 

34 
CRE RUBIATABA Rubiataba, Ipiranga de Goiás, Nova América 

e Nova Glória  

35 
CRE SANTA HELENA DE GOIÁS Santa Helena de Goiás, Acreúna, 

Maurilândia, Porteirão e Turvelândia 

36 
CRE SÃO LUÍS DE MONTES 

BELOS 
São Luís de Montes Belos, Adelândia, 

Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Córrego do 
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Ouro, Firminópolis, Ivolândia, Moiporá, São 
João da Paraúna e Turvânia 

37 
CRE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA São Miguel do Araguaia, Mundo Novo, Nova 

Crixás e Novo Planalto 

38 

CRE SILVÂNIA Silvânia, Gameleira de Goiás, Leopoldo de 
Bulhões, São Miguel do Passa Quatro e 

Vianópolis 

39 

CRE TRINDADE Trindade, Abadia de Goiás, Anicuns, 
Avelinópolis, Campestre de Goiás, Guapó e 

Santa Bárbara de Goiás 

40 

CRE URUAÇU Uruaçu, Alto Horizonte, Amaralina, 
Campinorte, Hidrolina, Mara Rosa, 

Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás e São 
Luiz do Norte 

 

 

Tabela 29. Número de escolas atendidas por Coordenações Regionais de Educação de 

Goiás e número de alunos atendidos por modalidade de ensino. CECANE UFG, 2020. 

Nº CRE Nº de 
escolas 

estaduais 
por CRE 

 

Nº de alunos atendidos por modalidade de ensino 

 

Total 
geral 

Funda-
mental 

Médio EJA AEE Quilom-
bola 

Indí-
gena 

1 
CRE ÁGUAS 

LINDAS 25 14530 8842 2736 230 0 0 26339 

2 CRE ANÁPOLIS 73 19721 18354 3963 457 0 0 42496 

3 
CRE APARECIDA 

DE GOIÂNIA 70 25593 23766 7604 56 544 0 57564 

4 
CRE CAMPOS 

BELOS 16 1995 1569 291 61 859 0 4776 

5 CRE CATALÃO 31 6466 3497 1112 142 0 0 11218 

6 CRE CERES 20 2558 2322 494 143 0 0 5518 

7 CRE FORMOSA 27 3813 5573 568 54 171 0 10180 

8 CRE GOIÂNIA 101 7097 5705 808 401 0 0 14012 

9 CRE GOIANÉSIA 32 26350 35660 5342 893 0 0 68246 

10 
CRE CIDADE DE 

GOIÁS 23 3242 2586 549 131 0 67 6576 

11 CRE GOIATUBA 12 2351 1946 433 73 0 0 4804 

12 CRE INHUMAS 26 8092 4997 634 231 0 0 13955 

13 CRE IPORÁ 20 3722 2183 460 224 0 0 6590 
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14 CRE ITABERAÍ 13 1401 2187 136 98 0 0 3823 

15 CRE ITAPACI 17 1936 1874 565 146 185 0 4707 

16 CRE ITAPURANGA 11 1812 1165 101 125 0 0 3204 

17 CRE ITUMBIARA 20 4993 3965 848 211 0 0 10018 

18 CRE JATAÍ 19 5437 5466 723 104 0 0 11731 

19 CRE JUSSARA 22 3078 2602 88 80 0 0 5849 

20 CRE LUZIÂNIA 39 14276 9355 1735 28 0 0 25395 

21 CRE MINAÇU 10 1636 1329 223 101 0 7 3297 

22 CRE MINEIROS 13 4289 2818 788 16 0 0 7912 

23 CRE MORRINHOS 24 6889 5410 676 131 0 0 13107 

24 CRE NOVO GAMA 27 8670 10071 3009 123 0 0 21874 

25 
CRE PALMEIRAS 

DE GOIÁS 20 3977 3346 619 140 0 0 8083 

26 CRE PIRACANJUBA 20 3127 2126 389 72 447 0 6162 

27 CRE PIRANHAS 19 1984 1274 435 185 0 0 3879 

28 CRE PIRES DO RIO 17 3218 1965 393 120 0 0 5697 

29 
CRE PLANALTINA 

DE GOIÁS 17 3889 4708 1159 0 0 0 9757 

30 CRE PORANGATU 19 2754 3033 291 83 0 0 6162 

31 

CRE POSSE 

 34 5541 4374 717 337 0 0 10970 

32 
CRE 

QUIRINÓPOLIS 20 3440 2726 730 22 0 0 6919 

33 CRE RIO VERDE 23 8710 5699 1344 138 0 0 15892 

34 CRE RUBIATABA 17 1841 1289 251 75 0 53 3510 

35 
CRE SANTA 

HELENA DE GOIÁS 13 3621 2546 865 199 0 0 7232 

36 
CRE SÃO LUÍS DE 
MONTES BELOS 20 2210 1806 326 77 0 0 4420 

37 
CRE SÃO MIGUEL 

DO ARAGUAIA 12 2333 1827 520 95 0 0 4776 

38 CRE SILVÂNIA 11 1593 1171 148 26 0 0 2939 

39 CRE TRINDADE 38 9743 6526 1606 290 0 0 18166 

40 CRE URUAÇU 28 6033 4452 947 155 249 0 11837 

Total geral 1019 243961 212110 44626 6273 2455 127 509592 

 



 

112 
 

 

  A SEDUC do estado de Goiás normalmente inicia suas aulas em meados 

de janeiro/fevereiro, contudo não foi possível iniciar as reuniões de assessoria 

no início do plano de trabalho, visto que a Pandemia do Novo Coronavírus foi 

identificada no Brasil em março de 2020, dessa forma suspendendo as aulas 

presenciais. Entretanto, as escolas estaduais permaneceram com o ensino 

remoto, e em abril houve a autorização da distribuição de kits. 

  Com o distanciamento social, diversas atividades foram paralisadas e na 

sequência retomadas à distância, como foi o caso do CECANE UFG. As 

atividades que foram propostas para o primeiro semestre de 2020 com a SEDUC 

GO foram adiadas devido a todo o contexto. Houve também o atraso tanto na 

atualização dos questionários do PNAE Monitora, dos ofícios oficiais enviados 

por parte do FNDE e da contratação de agentes do PNAE para a melhor 

execução das atividades referentes à assessoria. 

  Mesmo diante desses esclarecimentos expostos, o CECANE UFG 

manteve o contato com o CAE estadual durante todo o ano de 2020 e 2021, a 

fim de tirar dúvidas acerca da execução do PNAE durante a Pandemia (a 

descrição se encontra no item 4.10.2). 

  

4.10.1 Reunião inicial com a SEDUC GO 

  A reunião foi agendada com antecedência e realizado o envio do link para 

acesso a todos(as) os(as) convidados(as). A plataforma utilizada foi o Google 

Meet. Estiveram presentes neste momento 14 pessoas, dentre elas 

representantes da GEOACR, nutricionistas RT e QT, membros do CAE e 

agentes do CECANE UFG. 

  O motivo para realização da assessoria foi apresentado aos participantes 

com o objetivo de acompanhamento da execução do PNAE. Inicialmente a EEx 

trouxe a discussão da distribuição de kits, onde foram encontrados vários 

desafios. No início da pandemia houve a distribuição dos kits com os alimentos 

que estavam no estoque das escolas e utilizando o saldo restante para a compra 

de novos produtos, contudo não foi realizada a distribuição para todos os alunos 

da rede estadual. Mais de 75 mil kits foram distribuídos em março e abril de 2020. 
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O critério da distribuição dos kits foi atender prioritariamente os alunos mais 

vulneráveis, cadastrados no Programa Bolsa Família. De abril a junho de 2020 

foram investidos R$ 46 milhões de recursos próprios do Programa “Auxílio 

Alimentação” para garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos 

goianos de baixa renda. Por fim, a partir de agosto começaram a ser distribuídos 

kits para todos os alunos da rede estadual de ensino com recurso federal e 

próprio. 

  Inicialmente foi feita a tentativa de dois pregões eletrônicos, porém 

frustrados.  As empresas desistiram durante o processo por motivos diversos, 

como por exemplo a demanda de pedidos serem muito maiores do que 

comumente solicitados; falta de itens dos fornecedores; divergências de preços 

entre o momento da pesquisa e a efetiva realização do procedimento licitatório. 

A princípio o estado tentou gerir o recurso total, de forma centralizada, para a 

compra dos kits, mas devido aos fatores evidenciados, foi decidido que após a 

frustração dos primeiros pregões, o recurso seria descentralizado, como 

normalmente é feito, tanto para o pregão quanto para chamada pública. 

  Uma questão levantada em reunião foi a preocupação de 

possíveis cancelamentos de chamadas públicas em andamento em alguns 

municípios, devido às necessidades de novas aquisições de gêneros 

alimentícios em decorrência da descentralização de recursos. A superintendente 

relatou que a recomendação foi de não cancelar a chamada pública, mas sim 

realizar outra complementar. 

  Até o dia da reunião haviam entregue dois kits referentes a agosto e 

setembro. Os kits foram compostos por arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, 

fubá, leite em pó e óleo. Da agricultura familiar foram ofertados kits de frutas, 

verduras e legumes. Para a distribuição dos kits, a SEDUC Goiás somou valores 

referente ao fundo Protege (fundo de proteção social do estado de Goiás) com 

os recursos do PNAE. Os kits continuam sendo distribuídos até o presente 

momento. 
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4.10.2 Reunião com o Conselho de Alimentação Escolar 

  Após a reunião inicial houve a reunião com os membros do CAE, 

utilizando o mesmo link da reunião inicial. Permaneceram na reunião neste 

momento 12 pessoas, oito membros do CAE e quatro agentes do CECANE UFG. 

 Foi relatada a dificuldade de acompanhamento da distribuição dos kits 

devido a alguns membros do CAE serem do grupo de risco, além de também 

terem problemas com a disponibilização de transporte para este período. Apesar 

disso, tentaram reuniões com a SEDUC com o objetivo de verificar o 

acompanhamento da distribuição dos kits pelas escolas. 

  Os membros do conselho expuseram as dificuldades de comunicação 

com a Entidade Executora. Relataram que os documentos referentes à 

distribuição dos kits não foram recebidos. Os outros documentos não foram 

enviados espontaneamente ao conselho, sempre tendo que solicitar para que a 

EEx envie. Reclamaram da baixa variedade de alimentos nos kits, ficando restrito 

a itens básicos como arroz, feijão, macarrão e extrato, faltando nutrientes 

importantes como a proteína animal (carne, ovos, frango, etc). 

  O CAE estadual é atuante, possui toda documentação prevista em 

legislação e disponibilizou ao CECANE UFG (decreto de nomeação, regimento 

interno, plano de ação anual, atas redigidas pelo conselho e lei de criação). 

Contudo, neste período de pandemia os trabalhos ficaram limitados por conta de 

fatores próprios do distanciamento social e da EEx. priorizar outras demandas, 

o que dificultou a atuação do conselho. Expôs a dificuldade em realizar a troca 

de conselheiros não atuantes, apesar do processo ter sido aberto antes da 

pandemia, até a data da reunião o mesmo encontrava-se estagnado. Os(as) 

agentes do CECANE UFG, recomendaram aos membros do conselho que 

tentassem utilizar as plataformas digitais para as reuniões de modo virtual, 

porque dessa forma as discussões poderiam ser retomadas e o 

acompanhamento do Programa realizado. Os(as) conselheiros(as) perceberam 

que seria possível seguir essa recomendação, visto que a maioria dos membros 

possuía acesso à internet e computador ou celular. Sendo assim, nos meses 

seguintes de 2020 e 2021, foram agendadas e realizadas reuniões do atual 

conselho, onde a RT do produto assessoria fez o acompanhamento. 
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  Apesar do distanciamento social, a troca de membros não atuantes teve 

êxito e foi finalizada, fato este constatado nas reuniões seguintes. O CECANE 

UFG teve um papel fundamental de articulação e comunicação neste processo, 

pois colocou em discussão junto a gestão da GEOACR a importância e 

necessidade de agilidade no procedimento. 

  O conselho se reuniu, pelo menos, em quatro momentos (26/03, 07/04, 

13/04 e 28/05/2021). Essas reuniões trataram da recepção dos novos membros 

que substituíram os não atuantes; leitura e discussão da carta aberta elaborada 

pelo CECANE UFG (vide item 5.3); sobre o acompanhamento e denúncias 

realizadas por cooperativas de uma coordenação regional sobre a 

documentação exigida nos projetos de venda diferentes de uma unidade escolar 

para outra, e também sobre a distribuição de kits por parte da EEx. As 

exposições foram realizadas, os debates feitos, as deliberações ocorreram e as 

respostas aos ofícios foram encaminhadas. 

  Na reunião realizada em 28/05/2021, as pautas discutidas foram em 

relação a algumas dúvidas existentes por parte do CAE e direcionadas a RT do 

produto assessoria. Uma dúvida tratou sobre a legalidade de se realizar reuniões 

próximo ao final do mandato do atual conselho. A RT do CECANE UFG 

confirmou que não existe nenhum impedimento para a realização de reuniões 

até a data de vigência do conselho. A outra dúvida foi em relação a nomeação 

dos membros do novo conselho antes da finalização do conselho atual. A 

orientação foi que a nomeação seja realizada no dia ou um dia após o 

vencimento do CAE atual, e justificou que caso a nomeação seja anterior a estas 

datas é necessário que conste um artigo, na portaria ou decreto, dizendo que o 

início do mandato se dará na data X, que deverá ser a data do final do mandato 

atual, uma vez que deve-se respeitar os 4 anos de mandato.  A outra pauta de 

reunião deste dia se tratou dos agradecimentos aos membros do conselho, que 

estaria caminhando para o final do mandato, e que se possível, que os membros 

continuassem acompanhando a execução do Programa até a data de 28 de 

junho de 2021 (data de término do mandato). 

  Por fim, pode-se afirmar que, além do CAE Goiás ser atuante, percebe-

se que os(as) conselheiros(as) são engajados nas discussões do Programa. O 

CECANE UFG realiza o acompanhamento do conselho durante todo o ano, e 
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reforçou que manterá contato com os novos membros para dar apoio e oferecer 

formações acerca das atribuições do CAE. 

 

 4.10.3 Reunião com o setor de licitação, compras e prestação de contas 

  A reunião foi realizada através da plataforma do Google Meet, estiveram 

presentes nove pessoas, duas representantes do setor de licitação, dois 

representantes da prestação de compras e cinco agentes do CECANE UFG.  

  As modalidades utilizadas atualmente pela SEDUC GO são: convite e 

tomada de preço. Também realizam dispensa de licitação baseada no artigo 14 

da lei 8.666/93, além da dispensa de licitação por chamada pública nos termos 

do artigo 24 da lei 11.947/09 para aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar. 

  A gerência de licitações é responsável por elaborar os modelos de editais 

a serem disponibilizados para as UEx., e também por realizar todas as 

orientações, caso haja qualquer dúvida referente aos procedimentos. Cada 

escola estadual possui um conselho escolar, sendo este constituído por sete 

representantes da unidade educacional, sendo o diretor, o vice-diretor, o 

secretário, dois representantes do segmento de professores efetivos e 

modulados na unidade educacional, dois representantes do segmento dos 

agentes administrativos educacionais efetivos e modulados na unidade 

educacional; oito representantes da comunidade local, sendo três 

representantes dos alunos matriculados na unidade educacional e frequentes, 

quatro representantes dos pais que tenham filhos matriculados na unidade 

educacional e frequentes e um representante da comunidade local, indicado pela 

comunidade escolar. O conselho escolar é definido como uma entidade 

autônoma de natureza coletiva, sem fins lucrativos, com mandato de dois anos, 

para funcionar como órgão pedagógico, consultivo, deliberativo, fiscalizador e de 

mobilização. Este conselho tem por finalidade promover a dinamização e a 

autonomia da unidade educacional, garantindo a efetiva participação de todos 

os segmentos da comunidade escolar e também da comunidade local nas 

decisões relacionadas aos eixos pedagógico, administrativo, financeiro e 

relacional, visando o seu aperfeiçoamento, além disso é responsável pelo 

recebimento e aplicação de recursos.  
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  Como já sabido, a EEx. recebe os recursos do PNAE e repassa para as 

UEx. Entretanto, quando esses recursos são repassados para as contas dos 

conselhos escolares, por não se tratar de contas específicas para o recebimento 

de recursos do PNAE, as mesmas possuem taxas, fazendo com que as escolas 

arquem com o prejuízo. O CECANE UFG abordou em discussão que um 

possível caminho seja a adesão do Cartão PNAE, pois este proporciona diversos 

benefícios, como por exemplo, um maior acompanhamento e controle de gastos 

e pagamentos realizados, e também evita qualquer outra taxa bancária. 

  Depois de adequados para cada unidade escolar, os editais, são 

assinados pelos conselhos escolares e repassados por sua vez às 

coordenações regionais, para que assim sejam disponibilizados no site da 

SEDUC GO para o acesso dos interessados.  No site da EEx. ficam disponíveis 

os editais, os comprovantes do envio dos editais e os extratos dos contratos 

firmados em conjunto com a comprovação da publicação no Diário Oficial da 

União (DOU). Todavia, alguns documentos não são de fácil localização no site, 

o que pode dificultar o acesso público, incluindo as organizações da agricultura 

familiar. 

  Para atender aos dispositivos da Resolução CD/FNDE nº 6/2020, os 

pregoeiros das quarenta coordenações regionais (CRE) fizeram cursos sobre 

pregão eletrônico e dispensa de licitação no mês de novembro de 2020. 

Pretende-se realizar um pregão por coordenação regional para que haja uma 

empresa fornecendo em lotes para cada regional, a partir de 2021 em diante. 

Dentro desta possibilidade, foi levantado que as maiores desvantagens são: o 

risco do licitante vencedor não conseguir fornecer os gêneros alimentícios 

regularmente devido à distância das unidades escolares e dificuldades de 

logística; e a falta de depósitos nas escolas para armazenamento dos produtos. 

  Os agentes do CECANE UFG destacaram que, apesar da obrigatoriedade 

do pregão eletrônico, o FNDE, por meio da Resolução, permite a justificativa 

caso seja utilizada modalidade de licitação diversa. Logo, observado o princípio 

da economicidade, que se pode optar pela modalidade mais vantajosa 

economicamente, desde que o FNDE seja notificado do motivo. Entretanto, foi 

relatado pelos atores do Estado que a publicidade dada aos diferentes 

procedimentos licitatórios é a mesma, gerando o mesmo custo. Além disso, entre 

as 960 unidades escolares do Estado de Goiás, há a possibilidade de realizar 
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dispensa de licitação com base no artigo 24 da lei 8.666/93, porém, a situação 

ainda será analisada pelo procurador responsável.  

  Sobre o processo de compras existem as etapas, setor de alimentação, 

cardápios, coordenações regionais para a partir de então enviarem o processo 

para o setor de licitação em Goiânia, que por sua vez organizam a análise, 

enviam as devidas orientações e assinatura. Existe a minuta do convite, a minuta 

da dispensa, modelos padrões e a própria publicação. 

  Na tratativa da compra e distribuição dos kits durante a pandemia, 80% 

das UEx. conseguiram entregar os kits da alimentação escolar, referentes a três 

repasses, incluindo produtos da agricultura familiar. Houve dificuldade de 

aquisição no início devido a vários fatores como: preços elevados, dificuldades 

do fornecedor em conseguir atender a quantidade licitada tanto pela quantidade 

quanto pela logística, dentre outros motivos. 

  O setor foi questionado sobre a formação de preços para os processos de 

compra, onde foi relatado a conformidade com as normativas vigentes. Por vezes 

as próprias UEx realizavam a pesquisa de preço, por outras, era a Coordenação 

Regional da Educação.  

  O CAE acompanha o processo de aquisição dos alimentos, contudo, não 

participa de todas as etapas do processo. Os agentes reforçaram a importância 

do CAE na fiscalização dos procedimentos licitatórios para o PNAE. 

  É prevista nos editais a análise de amostras dos alimentos, contudo, a 

sua realização não é garantida, visto que ocorrem nas unidades escolares, o que 

dificulta o acompanhamento pelos nutricionistas. As amostras são apresentadas 

nas unidades escolares, para verificar se os gêneros alimentícios estão 

condizentes com as especificações estipuladas nos editais. 

  O mapeamento da agricultura familiar é feito tanto na gerência de 

alimentação escolar quanto nas próprias UExs.  

Foram questionados sobre os desafios da compra da agricultura familiar, 

elencados a seguir: muitas unidades escolares para realizar o mapeamento; 

quantidade limitada de cooperativas em determinadas localidades; falta de 

interesse dos agricultores em vender para as escolas, preferindo fornecer aos 

supermercados; existência de grupos de agricultores que participam das 

chamadas públicas sem produção própria; dificuldades para se controlar o limite 

individual DAP/EEx/ano; e logística para entrega.  
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Por sua vez, os pontos positivos sobre a aquisição da agricultura familiar: 

foram: alimentos mais frescos, mais saudáveis, de boa qualidade, de maior 

durabilidade; fortalecimento da agricultura local.  

Sobre o controle de notas fiscais: As UEx passam para as CRE que por 

sua vez repassam para a prestação de contas. Caso haja algum problema nas 

notas existe o contato com a gerência de merenda e com as CRE. 

  Foi tratado também sobre o assunto de denúncias, onde o setor informou 

que existe a ouvidoria do estado de Goiás: ouvidoria@seduce.go.gov.br e/ou 

0800 628 808. O setor de licitação colabora com as demandas de denúncias 

pertinentes aos processos. 

 

4.10.4 Reunião com os (as) Nutricionistas 

  A reunião online ocorreu pela plataforma do Google Meet, e contou com 

a presença de 12 pessoas, quatro nutricionistas, uma engenheira de alimentos, 

uma estagiária de nutrição da SEDUC GO, uma gerente do setor e quatro 

membros do CECANE UFG. 

  A reunião iniciou com a apresentação do CECANE UFG para a equipe de 

nutricionistas do Estado. A seguir os componentes do estado apresentaram-se.   

A equipe da SEDUC é composta pela gerente de alimentação, que era 

professora de física do estado e assumiu esse ano a gerência de alimentação; a 

Responsável técnica desempenha a função no estado há seis anos; possuem 

três profissionais de quadro técnico e a uma engenheira de alimentos, que está 

no cargo desde 2009.  

Observou-se que o estado demite e readmite os profissionais da 

alimentação, de acordo com a equipe de nutrição e isso ocorre devido os 

recursos financeiros disponibilizados, o que interfere no trabalho dos 

profissionais. 

  O quantitativo de nutricionistas está em desacordo com a Resolução CFN 

465/2010, pois o estado possui apenas quatro nutricionistas para atender a 40 

regionais e aproximadamente 487 mil discentes, o que dificulta muito o trabalho 

e as atribuições a serem realizadas de forma adequada. O número recomendado 

por legislação seria aproximadamente de 208 profissionais nutricionistas. Além 
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disso o número de nutricionistas está divergindo da plataforma do FNDE, alguns 

não estão cadastrados no SIMEC. No sistema constam sete profissionais. 

  A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e todos são 

contratados como pessoas físicas. Os cardápios são disponibilizados no site do 

estado para as coordenações regionais para ofertar nas escolas estaduais. O 

termo de referência este ano não foi elaborado, de acordo com a equipe de 

nutrição, devido a entrega dos kits que passou por problemas. Posteriormente a 

regularização foi realizada. 

  Quanto à entrega dos kits o contato com as regionais foi realizado de 

modo online. Nos municípios de Trindade, Goiânia, Aparecida de Goiânia houve 

a entrega dos kits e o acompanhamento pela equipe. 

  Foi distribuído o mesmo kit para todos os alunos, sem considerar o per 

capita e permanência em sala de aula. Os kits continham 1 kg de fruta e 2 kg de 

legumes e são distribuídos mensalmente. 

  Uma das dificuldades apresentadas pela Responsável Técnica é a 

insegurança da volta às aulas e a aquisição dos alimentos por meio da licitação. 

Afirmam que os responsáveis pela coordenação administrativa e financeira 

(CAF) das escolas estaduais não sabem ou não querem fazer o rastreamento 

dos agricultores familiares.  

  Foi explanado sobre as modificações referentes à Resolução CD/FNDE 

nº 06/2020, sendo obrigatória a oferta de alimentos in natura ou minimamente 

processados, como traz o artigo 18 em sua resolução.  

  Outro ponto de discussão e reclamação foi sobre a ambiguidade da 

resolução quanto a itens proibidos e restritos e a oferta dos alimentos 

processados e ultra processados como a bolacha, pois os alimentos proibidos e 

restritos devem ser mais esclarecidos. Segundo os nutricionistas, determinados 

itens aparecem como restritos e depois proibidos, causando assim certa 

dificuldade na interpretação. Afirmaram que a compra da agricultura familiar não 

é vantajosa, devido ao preço elevado, pois em alguns municípios o valor 

superestima a média. Percebeu-se o desconhecimento dos nutricionistas sobre 

a formação de preço dos agricultores, o que demonstra a falta de conhecimento 

dos CAFs também. Abordaram ainda o fornecimento de produtos de origem 

animal, quais os selos e procedimentos para que ocorra a compra desses 

alimentos.  
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  Relataram que existem dúvidas dos CAFs sobre a prestação de contas e 

que durante este ano muitos profissionais renunciaram ao cargo, outros se 

aposentaram. 

  No momento do questionamento, a equipe de nutrição da SEDUC, pediu 

que o CECANE abordasse na formação o tema de quais são os documentos 

necessários para realizar a compra de alimentos de origem animal; se é possível 

terceirizar determinados processos por parte dos agricultores familiares; como 

rastrear os agricultores e como ofertar os alimentos a partir da resolução vigente. 

  

4.10.5 Reunião com representantes da agricultura familiar  

  Participaram da reunião virtual, através do Google Meet, seis 

representantes de cinco cooperativas do estado de Goiás. A representante da 

Cooperativa Agroindustrial de Desenvolvimento Mercadológico de Goiás - 

COOLMEIA e sua secretária administrativa, relataram a despeito das melhorias 

observadas no decorrer dos anos, discorreram também sobre as dificuldades em 

fornecer à SEDUC Goiás, como por exemplo a falta de conhecimento do 

processo de chamada pública por parte dos responsáveis; citaram erros 

cometidos na habilitação dos agricultores familiares após a abertura dos 

envelopes; e problemas na formação dos preços. 

  Além da falta de preparo, também foram identificados problemas na 

articulação com os agricultores, antes e durante o processo de chamada pública. 

Este ponto ficou explícito a divergência de informações entre a CAF de uma 

escola estadual de Quirinópolis e a gerência da COOLMEIA. A CAF reclamou 

que os preços dos alimentos pesquisados na cooperativa estavam 

substancialmente elevados em relação aos do supermercado, o que inviabilizaria 

a compra da agricultura familiar. Entretanto, a presidente da COOLMEIA deu a 

versão de que os responsáveis não estavam considerando os preços dos 

mercados locais para formar a média, além de não incluírem os preços cotados 

nas feiras da agricultura familiar. Dessa forma, o preço médio ficaria abaixo do 

praticado pelos agricultores familiares e os prejudicaria. Sabendo disso, ela 

informou preços maiores que o normal, quando foi procurada, isso para que a 

composição da média ficasse mais justa.  
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Os agentes do CECANE UFG esclareceram que, conforme o que 

preconiza o artigo 31 da Resolução CD/FNDE nº 6/2020, os preços não foram 

formados de maneira correta e as falhas na interlocução entre os envolvidos no 

processo de chamada pública comprometeram a sua realização. 

  Outra dificuldade relatada é a de saber qual o valor repassado pelo FNDE 

relativo ao PNAE e, consequentemente, qual o valor que deve ser gasto com a 

agricultura familiar por escola. Os agentes explicaram que, como o recurso é 

descentralizado pela SEDUC GO, essa informação não é divulgada, porém, ela 

pode ser estimada com base na quantidade de alunos e valores de per capita 

estipulados pelo FNDE na Resolução. 

  Por fim, foi explicado sobre a ordem de prioridades de seleção dos 

projetos de venda da agricultura familiar. 

  A representante da cooperativa de Mineiros- COOPERMIN contou que a 

cooperativa existe há nove anos, sendo que faz três anos que fornecem gêneros 

alimentícios ao Estado de Goiás para o PNAE. Reclamou da burocracia do 

processo de chamada pública, o que afasta os agricultores familiares individuais 

de participarem, além de desestimular as próprias cooperativas. Relatou que 

nunca passou por tantos empecilhos como na chamada pública realizada no 2º 

semestre de 2020. As CAFs até tentam se organizar, mas ficam subordinadas à 

gestão em Goiânia, num processo de cima para baixo, um contato hierarquizado, 

as CAFs com falta de informação, não justificam o porquê de não colocarem 

alguns produtos, pois a demanda vem da SEDUC. A representante citou que os 

agricultores têm se profissionalizado, possuem agroindústrias de doces, queijos, 

panificados, agroindústria de polpas de frutas, fazem investimentos com 

agrônomos, veterinários e diversos cursos.  

Outro ponto colocado foi a disparidade de preços entre o preço colocado 

na chamada pública e o preço do supermercado, sendo o da chamada pública 

menor que do próprio supermercado. Evidenciou a desvalorização do agricultor 

familiar por parte do Estado de Goiás. Disse também que visita os produtores 

cooperados todos os anos para se certificar que os alimentos fornecidos 

realmente são de produção própria. 
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  A fala seguinte foi da representante da Cooperativa Agropecuária Mista 

de Bela Vista de Goiás - COOPERBEL. Destacou que nunca conseguiram 

fornecer para o Estado, pois percebe-se que os agricultores familiares entendem 

mais do PNAE do que os próprios realizadores no processo nas escolas. Além 

disso, discorre que os produtos fornecidos pela cooperativa geralmente não 

entram na lista do termo de referência, pois a maioria são substancialmente 

produtos lácteos, como por exemplo o leite, iogurte, manteiga, produtos 

derivados do leite no geral, apesar de todos possuírem inspeção sanitária, SIF, 

MAPA, etc. Outro ponto colocado foi a questão da entrega dos documentos e 

projetos de venda para todas as escolas, que ocasiona o encarecimento do 

processo, autenticação de documentos. Reclamou também da disparidade de 

preços, corroborando assim com a representante da COOPERMIN. Muita 

burocratização dos processos de chamada pública.  

  Na sequência, o representante da Cooperativa Mista da Agricultura 

Familiar de Trindade – COMIGO iniciou com uma crítica em relação aos 

cooperados de outras cooperativas, pois algumas possuem prioridades por 

conterem agricultores de maioria de assentamento de reforma agrária, porém 

estes são de municípios mais distantes, sendo que a cooperativa COMIGO de 

Trindade estaria na prioridade por se tratar de uma localidade mais próxima. 

Continuou a fala discorrendo sobre a participação em duas escolas estaduais 

esse ano, mas o contrato não foi cumprido em sua integralidade, muitos 

alimentos foram perdidos, doados, portanto, tiveram um prejuízo grande. Por 

conta da pandemia houve grande redução de fornecimento por conta de os kits 

serem compostos por alimentos básicos, que muitas vezes as cooperativas 

locais não entregam, como por exemplo extrato de tomate, macarrão, arroz, óleo, 

dentre outros. Foi ressaltada a falta de organização das entregas, pois os 

gestores desejam que as entregas sejam todas feitas no mesmo dia para todas 

as escolas, o que dificulta a organização. A realização de chamada pública de 

última hora e para fornecimento imediato atrapalha o planejamento dos 

agricultores. Propôs melhorias na dinâmica de distribuição dos kits. 

  Depois entrou na reunião a representante da Cooperativa Mista dos 

Agricultores Familiares de Anápolis de Goiás - COOPERANÁPOLIS. A 

representante relatou que fornecem tanto ao município de Anápolis quanto ao 
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Estado para o PNAE. Reclamou da imprevisibilidade de executar o contrato 

integralmente ou não, além também da dificuldade de planejamento. Apesar da 

pandemia, estão conseguindo comercializar com as escolas estaduais, houve 

uma certa demora, mas agora estão conseguindo sucesso no processo. São 

cinco kits em média de nove reais. Apresentou um lado positivo nessa reta final, 

e aparentemente vão triplicar o valor de aquisição. Tiveram que buscar mais 

agricultores para se cooperar, pois a demanda está alta. Estão ajustando os 

alimentos para a entrega, pois as escolas não possuem estrutura para receber 

muitos alimentos e alimentos perecíveis. A EEx. realiza pedidos muito próximo 

as datas de entrega, o que dificulta a logística e organização dos (as) agricultores 

(as) familiares. Antes disso houve processo de diálogo para a realização da 

entrega, reclamações, foram aos poucos individualmente a cada escola, 

posteriormente iniciaram um grupo informal e evoluíram para cooperativa. 

Colocaram uma advogada na cooperativa para organizar a articulação e 

apresentação da lei para os (as) diretores (as) escolares, coordenações 

regionais até conseguirem entregar com êxito. 

  Importante destacar que a comunicação com os(as) agricultores(a) 

familiares contatados, através das plataformas digitais, foi facilitada devido a 

todos terem acesso à internet. Muitas vezes, a área rural possui dificuldade de 

comunicação por meio de ligações telefônicas, mas foi percebido que a internet 

no meio rural está bem difundida no estado de Goiás, o que melhora e amplia o 

diálogo do CECANE UFG, bem como mostra às EEx. que é possível estabelecer 

essa aproximação, mesmo que de forma virtual. 

 

 4.10.6 Formação dos atores envolvidos com o PNAE – SEDUC GO 

Período 1 – Tema: Resolução 06/2020 

  A reunião ocorreu por meio da plataforma Google Meet, que possibilitou 

a participação de 161 pessoas ao longo da formação no período matutino e 

vespertino. Houve uma articulação do CECANE UFG com a SEDUC do estado 

de Goiás, que fez o convite da formação para as 40 regionais que repassaram 

para aos CAFs e CREs de cada escola estadual.   
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  No período matutino foi tratado o processo de compras e prestação de 

contas, pois verificou-se que os profissionais tinham muitas dúvidas. Por ser uma 

gestão descentralizada, a EEx. repassa os recursos para as UEXs e pelo fato de 

os profissionais serem da área pedagógica diversas informações encontram-se 

defasadas, quando se trata do processo de compras para a alimentação escolar. 

  Foi dado foco aos temas de formação de preços para chamada pública e 

critérios de seleção de projetos de venda da agricultura familiar, pois verificou-

se em outras reuniões que são os assuntos em que os atores sociais têm mais 

dúvidas.  

Uma participante questionou a disparidade de preços entre os itens 

comprados no supermercado e os da agricultura familiar. Segundo ela, os 

valores da cooperativa que geralmente fornece para as escolas estaduais do 

município onde está localizada são exorbitantes. Os agentes do CECANE UFG 

explicaram que os preços da chamada pública devem ser formados pela EEx. 

com base na metodologia preconizada no artigo 31 da Resolução CD/FNDE nº 

6/2020, ou seja, e média de no mínimo três mercados locais mais a feira da 

agricultura familiar, se houver, e depois adicionar os insumos como frete, 

embalagem e demais encargos para fornecimento. Isso significa que pesquisar 

somente com a agricultura familiar pode gerar distorções na formação do preço. 

Além do mais, cabe, nesses casos, diálogo com o agricultor para entender o 

porquê o seu preço está bem acima do padrão. 

  Foi observado uma preocupação geral entre os participantes a respeito 

das novas exigências estabelecidas pela Resolução CD/FNDE nº 6/2020 quanto 

à oferta de alimentos e as dificuldades de cumpri-las devido ao aumento dos 

preços nos últimos meses. No dia, a Resolução CD/FNDE nº 20/2020 

autorizando repasses extras às EExs ainda não tinha sido publicada, logo, os 

agentes do CECANE UFG prometeram levar a questão a debate junto ao FNDE, 

visto que é um problema sério e realmente um impeditivo para cumprir os itens 

da nova Resolução. 

  Em consonância com o tema anterior, também reclamaram do valor baixo 

de contrapartida dado pelo Estado de Goiás, visto que a verba do FNDE ao 

PNAE é de caráter suplementar. Foi orientado que o tema seja discutido junto à 
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gestão, levando as necessidades e dificuldades enfrentadas pelo fato de os 

valores repassados de recursos próprios serem insuficientes para proporcionar 

a alimentação escolar dentro dos moldes do FNDE. Os agentes do CECANE 

UFG observaram posteriormente que o Estado de Goiás reprogramou mais de 

30% dos recursos disponíveis na conta do PNAE em 2019. Orientaram a gestão 

a evitar esta reprogramação, visto que, além da EEx. ser penalizada pela 

dedução dos repasses no exercício subsequente, as escolas carecem da 

aplicação integral dos recursos, como foi observado na reunião. 

  Por fim, foi abordada a questão do limite de R$20.0000 por DAP/EEx./ano. 

Os participantes relataram que o limite está defasado e dificulta o processo de 

aquisição, visto que demanda a participação de mais agricultores para completar 

o limite mínimo de 30% de aquisição da agricultura familiar. Segundo eles, 

entendem o intuito do limite, pois assim mais agricultores familiares são 

contemplados, contudo, ele não foi revisado desde a criação da lei 11.947/09. 

Desde então, o número de agricultores não cresceu proporcionalmente à 

quantidade de vagas nas escolas e, consequentemente, enfrentam em alguns 

municípios escassez de agricultores interessados e aptos a fornecer ao PNAE. 

 

Período 2 – Tema: Resolução 02/2020 e Res.06/2020 

  Durante o período vespertino explanou-se sobre os cardápios e as 

normativas estabelecidas de acordo com a resolução. Em relato as profissionais 

das escolas estaduais afirmaram que as nutricionistas do estado disponibilizam 

no site um cardápio unificado inviável para as diferentes realidades encontradas 

nos 246 municípios. Outro problema enfrentado é a baixa contrapartida do 

estado, de R$ 0,17 centavos, que é inferior a suplementação repassada pelo 

FNDE. Questionaram como seria feito o acréscimo das frutas e hortaliças com 

um valor tão baixo sem nenhum reajuste há anos. Durante a formação, a 

responsável técnica da SEDUC foi questionada sobre reajustes, tendo afirmado 

que o estado não prevê aumento de valores para os próximos meses. 

  Um ponto que merece destaque e que foi observado no momento da 

formação foi a falta de comunicação entre os(as) profissionais das escolas 

estaduais e a equipe de nutrição, quando a funcionária afirmou que conseguiu 
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dialogar somente naquele momento com os nutricionistas da SEDUC, o que leva 

ao entendimento da equipe do CECANE UFG, que realmente a comunicação 

não ocorre como deveria, pois o processo necessita de mais apoio aos 

profissionais que atuam na ponta.  Percebeu-se que como os nutricionistas não 

conseguem manter um diálogo mais próximo. Algumas das dúvidas que foram 

elencadas pelas participantes foram respondidas pelo nutricionista do quadro 

técnico, onde afirmou que já havia comunicado diversas vezes sobre a entrega 

dos kits e demais assuntos internos, o que comprova a falta de articulação e 

comunicação da EEx. 

  O número de participantes em um único dia foi considerável, totalizando 

161 participantes de 53 municípios do estado de Goiás, representantes das 

coordenações regionais.  

 

Tabela 29. Lista de Municípios Participantes da Formação da 
SEDUC GO. CECANE UFG, 2020. 

 
Nº Lista de municípios 

1 Acreúna 
2 Águas Lindas 
3 Anicuns 
4 Aparecida de Goiânia 
5 Araçu 
6 Avelinópolis 
7 Bela Vista de Goiás 
8 Brazabrantes 
9 Campos Belos Goiás 

10 Catalão 
11 Choupana 
12 Cristianópolis 
13 Crixás 
14 Cromínia 
15 Faina 
16 Goianésia 
17 Goiânia 
18 Goianira 
19 Goiás 
20 Goiatuba 
21 Inhumas 
22 Itapaci 
23 Itapuranga 

24 Itumbiara 
25 Jaraguá 
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26 Luziânia 
27 Mairipotaba 
28 Morrinhos 
29 Mozarlândia 
30 Mundo novo 
31 Nova Crixá de Goiás 
32 Nova Veneza 
33 Novo Gama 
34 Padre Bernardo 
35 Palmeiras 
36 Piracanjuba 
37 Pires do Rio 
38 Porangatu 
39 Posselândia 

40 Professor Jamil 

41 Quirinópolis 
42 Roselândia 
43 Santa Helena 
44 Santa Isabel 
45 Santa Rita do Novo Destino 
46 Santa Rosa de Goiás 
47 Santa Terezinha 
48 Santo Antônio de Goiás 
49 São Luís dos Montes belos 
50 São Miguel do Araguaia 
51 Silvânia 
52 Trindade 
53 Vila Propicio 

 

 

4.10.7 Reunião final e pactuação do plano de ação 

  A reunião foi realizada pela plataforma do Google Meet. Neste momento 

estiveram presentes 22 pessoas, quatro nutricionistas, uma engenheira de 

alimentos, uma estagiária de nutrição da SEDUC GO, quatro representantes da 

GEOACR, cinco membros do CAE, duas representantes da licitação, uma 

representante da prestação de contas e quatro agentes do CECANE UFG. 

  A reunião final teve início com a explicação pela equipe CECANE UFG 

sobre a importância do plano de ação para a melhoria da execução do PNAE, 

que todas as constatações foram observadas a partir das reuniões e da 

avaliação dos documentos enviados pelos setores de nutrição (cardápios, 

manual de boas práticas, POPs, testes de aceitabilidade, avaliação do perfil 
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nutricional dos alunos, ações de EAN, plano anual de trabalho), CAE 

(documentos anteriormente citados), licitação e prestação de contas (editais de 

licitação, chamada pública e notas fiscais). As análises desses documentos 

foram realizadas utilizando-se como referência as legislações e normativas do 

PNAE.   

  Foram feitas observações que demonstraram a falta de diálogo da gestão, 

conselho de alimentação e nutricionistas. Durante a reunião o CAE afirmou que 

não tomava conhecimento dos cardápios e dos componentes dos kits por meio 

da EEX.; não recebia suporte da equipe de nutrição e da EEx. Realizou a 

substituição de membros do conselho e ao enviar os documentos para serem 

enviados ao FNDE, através da secretaria de educação, não houve retorno da 

equipe. Os conselheiros relataram que eram submetidos a constrangimento 

ao ausentar-se do trabalho para reunião do conselho e a presidente do 

CAE destacou ter sido processada pela direção da escola por esse motivo. 

  Foi ressaltada a necessidade de um diálogo frequente entre a EEx. e o 

CAE, visando a adequada execução do PNAE, pois foi enfatizado que o conselho 

desempenha o papel de fiscalizador do recurso e que estes não recebiam as 

devidas informações. Consequentemente isso dificulta o parecer a ser emitido. 

 O nutricionista do quadro técnico na justificativa da ausência da 

assessoria da equipe de nutrição ao conselho, atribuição que está determinada 

pela Resolução CFN nº 465/2010, justificou que tudo o que era feito estava 

detalhado nos processos e que cabia ao CAE procurar a documentação.   

  Na reunião o nutricionista enfatizou as dificuldades da compra da 

agricultura familiar e o preço. O contador do CECANE UFG argumentou e 

explanou sobre o ponto de vista dos agricultores a respeito da EEx. a partir da 

reunião que teve com os agricultores de diversas cooperativas que 

comercializam com as escolas estaduais em variadas regiões de Goiás.  

  Abordou-se a defasagem do quadro técnico de nutricionistas e o 

comprometimento de atribuições destes profissionais, o que implica de forma 

significativa no desenvolvimento do PNAE, pois as regionais demonstram 

conhecimento limitado sobre determinadas ações. 
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  Outro ponto de discussão tratado pela equipe foi embasado na 

incoerência entre a reprogramação dos recursos nos últimos anos e o repasse 

de recursos para as regionais. As CAFs das escolas demonstraram preocupação 

quanto ao valor que recebem para realizar a compra dos gêneros alimentícios.   

  Por fim, a reunião foi concluída com o reforço da necessidade de cumprir 

todos os itens evidenciados e seus ajustes. O CECANE UFG elaborou um 

documento para requerer a contratação de mais nutricionistas para o quadro 

técnico de nutricionistas da SEDUC GO, pois dessa forma serviria de um reforço 

a mais para que o setor encaminhasse a secretária estadual de educação. O 

documento evidencia o embasamento legal e suas justificativas acerca do 

cumprimento das recomendações da Resolução do CFN nº465/2010 (Apêndice 

A). 

 

4.10.8 Assessoria à distância pós assessoria remota à SEDUC GO 

 A assessoria à distância à SEDUC GO ocorreu em março de 2021. O 

setor de licitação e o CAE respondeu as ações direcionadas a seus respectivos 

seguimentos, contudo a GEOACR, o que inclui a equipe de nutrição, não enviou 

as ações que estavam sendo realizadas e não apresentaram justificativas. 

  De três ações que incluíram o setor de licitação, apenas uma está em 

andamento, sendo essa referente a inclusão no edital de chamada pública de 

que os gêneros alimentícios a serem entregues pelo contratante podem ser 

substituídos, quando ocorrer necessidade, desde que os produtos substitutos 

constem na mesma chamada pública, sejam correlatos nutricionalmente e que a 

substituição seja atestada pelo(a) RT. A outras duas ações, “formar de preços 

da agricultura familiar conforme a metodologia prevista em resolução do FNDE” 

e “evitar a seleção de propostas com sobrepreço utilizando a metodologia da lei 

como referência para o julgamento das propostas”, foram justificadas 

respectivamente que: “a gerência de licitações é parte do meio de um certame, 

responsável apenas pela fase externa de uma licitação, ou seja, a publicação 

dos editais e orientações nas aberturas dos envelopes. A partir daí os processos 

retornam para o setor solicitante da compra gerir e fiscalizar seus contratos junto 

as Coordenações Regionais e Unidades Escolares. Nesse sentido quanto 
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solicitam a publicação dos editais, os projetos de vendas já foram elaborado”, e 

que “não há disputa de preços e sim, a seleção dos fornecedores pela localidade, 

ou seja, o mais próximo da Unidade Escolar para que os alimentos cheguem em 

boas condições e os preços a serem pagos são aqueles constante no projeto de 

vendas/termo de referência da Unidade Escolar”. 

  Diante das justificativas, é possível salientar o quão necessário é de se 

realizar uma comunicação efetiva com todos os atores envolvidos no processo, 

porque aparentemente algumas informações se perdem pelo processo. Existe 

uma dificuldade de repasse de algumas orientações as coordenações regionais, 

é fato também que é um grande desafio, devido a quantidade de profissionais 

que necessitam desse norteamento. 

  Em relação ao acompanhamento das ações, quatro foram direcionadas 

ao CAE. Dentre estas, duas foram concluídas: “dar seguimento ao processo de 

substituição dos membros não atuantes”, e “especificar no plano de ação o 

recurso financeiro que será utilizado pelo CAE no ano vigente para o 

desenvolvimento de suas atribuições competentes”. As outras duas ações não 

concluídas foram: “comunicar ao FNDE, Tribunal de Contas, à Controladoria 

Geral da União, ao ministério público e/ou a algum órgão de controle quando 

identificada qualquer irregularidade na execução do PNAE, inclusive ao apoio 

para o funcionamento do CAE”, e “cobrar o recebimento de 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”. As justificativas para as duas ações não concluídas, 

respectivamente, foram: “o CAE, até o momento não fez nenhuma denúncia aos 

órgãos de controle”, e “quando solicitado a documentação referente as 

informações necessárias para o desempenho das atividades para a execução 

do PNAE, o CAE cobra da entidade executora”. 

  A primeira justificativa da ação não concluída demonstra, aparentemente, 

que o conselho está atento ao acompanhamento do PNAE no que se refere a 

denúncias. Na segunda justificativa, o CAE explicita que está cumprindo com 

suas atribuições, neste caso, de cobrar da EEx. toda a documentação necessária 

ao pleno desenvolvimentos de suas atividades. 

 



 

132 
 

 

5. PESQUISA, EVENTO DE NUTRICIONISTAS E CARTA ABERTA 

5.1 PESQUISA SOBRE A ATUAÇÃO DOS(AS) NUTRICIONISTAS EM GOIÁS 

  Ao longo das assessorias e atividades realizadas pelo CECANE UFG, nos 

anos de 2017 a 2020, foi possível observar a precariedade das relações de 

trabalho das(os) nutricionistas atuantes no PNAE em Goiás. Observou-se 

inadequação em relação à carga horária, remuneração e quadro de 

profissionais. Tais fatores interferem diretamente no empenho das atribuições do 

nutricionista e, consequentemente, na execução do PNAE. 

         Visando ampliar ainda mais este diagnóstico, a equipe do CECANE UFG 

realizou uma pesquisa, durante os meses de fevereiro e março de 2021, para 

obter um panorama mais atualizado sobre o trabalho das(os) nutricionistas no 

âmbito da execução do PNAE (Estado, municípios, escolas e institutos federais) 

no estado de Goiás. A pesquisa foi conduzida por meio de um questionário 

eletrônico amplamente divulgado em mídias sociais do CECANE UFG e grupos 

de nutricionistas de Goiás. Além disso, também foi feito contato telefônico direto 

com os 246 municípios goianos, com a Secretaria de Educação do Estado de 

Goiás e com o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), 

totalizando 248 entidades executoras (EEx.). 

  Do total de EEx. contatadas, 75,0% (n= 188) informaram apresentar 

nutricionista atuante na alimentação escolar, 12,1% (n=30) não possuíam 

nutricionista no PNAE e 12,1% (n=30) não responderam à pesquisa. 

  Participaram deste estudo 209 nutricionistas, das quais 97,1% (n=203) 

trabalhavam em uma única EEx. e 2,9% (n=6) em mais de uma. Destes últimos, 

1,45% (n=3) atuavam em duas Entidades e 1,45% (n=3) em três. Desta forma, 

com 218 respostas, associadas a 188 EEx. em Goiás. A atuação como 

responsável técnico pelo PNAE foi relatada por 83,0% (n=181) dos nutricionistas 

e 17,0% (n=37) informaram atuar como quadro técnico do programa. 

  As(os) nutricionistas participantes deste estudo responderam a um 

questionário eletrônico auto preenchido que abordava: EEx em que atua, número 

de alunos atendidos, carga horária, quantidade de nutricionistas atuantes no 
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PNAE no município, tipo de vínculo empregatício, exclusividade na atuação do 

Programa e faixa salarial. Os dados obtidos foram tabulados para analisar a 

adequação, ou não, da atuação do nutricionista em relação aos parâmetros 

estabelecidos pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e Sindicato dos 

Nutricionistas no Estado de Goiás (SINEG). Considerou-se também as 

responsabilidades associadas a este profissional descritas de forma detalhada 

nas normativas do PNAE publicadas pelo FNDE.         

         Este levantamento, associado aos resultados oriundos das atividades 

conduzidas em 2019 e 2020 pela equipe do CECANE UFG, permitiu elencar um 

conjunto de sugestões e propostas voltadas ao fortalecimento da atuação do 

nutricionista no PNAE em Goiás. As sugestões foram apresentadas em uma 

carta aberta (Apêndice B) direcionada aos gestores municipais e estaduais e aos 

Tribunais de Conta. 

  A partir da análise dos dados coletados frente aos parâmetros elencados 

e a legislação vigente citada, o CECANE UFG chegou aos seguintes resultados 

sobre a atuação do nutricionista em Goiás: 26,6% (n=58) das(os) nutricionistas 

não atuam de forma exclusiva no PNAE; 87,2% (n=189) estão contratadas(os) 

pela EEx. como pessoa física ou estatutária e 12,8% (n=29) como pessoa 

jurídica; 69,7% (n=152) apresentam remuneração salarial inadequada em 

relação à carga horária semanal dedicada; 44,04% (n=96) atuam com uma carga 

horária técnica mínima semanal inferior à recomendada. 

  Analisando (as)os nutricionistas que atuam apenas no PNAE e são 

contratadas(os) como pessoa física ou estatutária (68,4%, n=143), foi observado 

que a inadequação em relação à faixa de remuneração aumenta para 72,7%, 

enquanto a inadequação da carga horária chega a 32,2%. Sobre as(os) 

nutricionistas que atuam apenas no PNAE e são contratadas(os) como pessoa 

jurídica (n=17), a inadequação em relação à faixa de remuneração diminuiu para 

47,1% e a inadequação da carga horária dedicada ao PNAE aumentou para 

58,8%. 

         Já entre os profissionais que atuam no PNAE e em outros setores/áreas 

do município, e estão contratados como pessoa jurídica (n=12), a inadequação 



 

134 
 

 

da remuneração frente ao piso salarial estabelecido pelo SINEG (quadro 03) 

chega a 75%. Ainda para este grupo, a inadequação em relação à carga horária 

mínima semanal (quadro 04) encontrada foi de 50%. Sobre as(os) nutricionistas 

que atuam no PNAE e em outro setor, e são contratadas(os) como pessoa física 

ou estatutária (n=46), a inadequação da remuneração frente ao trabalho no 

PNAE é de 67,4%, e a inadequação em relação à carga horária semanal atinge 

73,9%. 

Quadro 03 - Tabela de Honorários Mínimos dos Profissionais Nutricionistas 

Pessoa Física e Jurídica – 2020. Sindicato dos Nutricionistas no Estado de 
Goiás. 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - (Conforme atribuições definidas na 
Resolução CFN nº 465/2010) 

10h/semana/mês  R$ 2.020,00 

20h/semana/mês  R$ 2.618,45 

30h/semana/mês   R$ 3.925,52 

40h/semana/mês  R$ 5.232,59 

44h/semana/mês  R$ 5.755,42 

Fonte: Adaptado de Tabela de Honorários Mínimos dos Profissionais Nutricionistas Pessoa 

Física e Jurídica – 2020. Sindicato dos Nutricionistas no Estado de Goiás. 

  

Quadro 04 – Parâmetros numéricos mínimos de referência, por entidade 

executora, para a educação básica. 

Nº de 
alunos 

Nº Nutricionistas 
Carga horária TÉCNICA mínima 

semanal recomendada 

Até 500 1 RT 30 horas 

501 a 1.000 1 RT + 1 QT 30 horas 

1001 a 
2500 

1 RT + 2 QT 30 horas 

2.501 a 
5.000 

1 RT + 3 QT 30 horas 
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Acima de 
5.000 

1 RT + 3 QT e + 01 QT a cada 
fração de 2.500 alunos 

30 horas 

 Fonte: Adaptado de Resolução Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) nº 465, de 23 de 

agosto de 2010. Legenda: RT = Responsável técnico. QT = Quadro técnico. 

  De todas as EEx. citadas (n=188) pelas(os) nutricionistas respondentes 

da pesquisa, 63,3% (n=119) contam com o quadro de profissionais defasado. A 

situação se mostra mais grave quando consideramos apenas as EEx. que 

apresentam entre 1.001 e 2.500 ou 2.501 a 5.000 alunos (30,3%, n=57), pois a 

inadequação é de 100%. Nota-se que, nos municípios que possuem até 500 

alunos matriculados (34,6%, n=65), há adequação do número de nutricionistas 

preconizado, visto que é necessário apenas um profissional no setor de 

alimentação escolar para cumprir a determinação legal. 

  Em 2019, do total de 32 EEx. assessoradas pelo CECANE UFG, todas 

possuíam pelo menos um nutricionista como RT, contudo, observou-se que 

estes profissionais acumulavam funções que não competiam com suas 

atribuições previstas na Resolução do CFN nº465/2010, como a elaboração do 

edital de chamada pública, pesquisa de preços e prestação de contas. Além 

disso, as(os) nutricionistas relataram pouca autonomia quanto à tomada de 

decisões e que vivenciavam contexto de atraso salarial e ausência de diálogo 

com os gestores e demais atores sociais envolvidos no PNAE. Em 2020, diante 

da pandemia da COVID-19, observou-se o acirramento destes problemas. Um 

deles foi a demissão de nutricionistas com a justificativa de que a atuação do 

profissional não era mais necessária, face a suspensão das aulas presenciais. 

  Algumas sugestões de ações foram apontadas na carta aberta elaborada 

pelo CECANE UFG e direcionada aos(às) gestores e tribunais de contas do 

estado de Goiás, além disso, foi realizado um evento para a apresentação dos 

dados coletados na pesquisa e sua discussão com a participação de conselhos 

e entidades ligadas à temática. 
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 5.2 EVENTO DE NUTRICIONISTAS 

         O evento intitulado “Atuação do nutricionista do PNAE: direito, deveres e 

valorização do profissional”, ocorreu nos dias 17 e 18 de março de 2021 no 

período vespertino, com duração média de três horas e meia, por meio de Live 

na plataforma do Youtube no canal da UFG Oficial. 

         O evento teve o objetivo de apresentar os dados coletados na pesquisa 

para os atores sociais envolvidos no PNAE e demais interessados, discutir a 

temática com as organizações pertinentes e movimentar possíveis ações para 

valorizar a atuação profissional do nutricionista do PNAE, bem como o próprio 

nome do evento destaca. 

         As inscrições foram abertas no dia 02 de março, com 15 dias de 

antecedência. A plataforma utilizada para a inscrição foi o site do Sistema de 

Informação de Extensão e Cultura (SIEC) da UFG. A divulgação foi realizada 

pelas mídias sociais do CECANE UFG (Instagram, Facebook e Whatsapp). 

Foram obtidas 216 inscrições até um dia antes do evento, onde se encerrou o 

prazo. Contudo, a participação superou o número de inscritos. Houve o registro 

de 394 participantes na lista de frequência disponibilizada no primeiro dia de 

evento e 183 no segundo, com 1,9mil visualizações até o presente momento 

(junho de 2021). No registro de frequência, disponibilizado através do chat no 

canal do Youtube, foi possível identificar 168 municípios diferentes no primeiro 

dia e 98 no segundo. Em relação aos atores sociais que participaram, a maioria 

foram de nutricionistas, sendo de 301 registros nos dois dias de evento. Houve 

participação também de profissionais da educação, com 63 participantes, 22 

gestores representantes da secretaria de educação, 16 membros do CAE e 175 

registrados como outros, onde pode-se citar estudantes de graduação, vigilante, 

auxiliar administrativo, fiscal em vigilância sanitária, cozinheira, técnico da 

agrodefesa, contador, merendeira, dentista, gerente de merenda, auxiliar de 

trabalhos pedagógicos e conselheiro de segurança alimentar e nutricional. 

         A programação contemplou a participação da Reitoria da UFG, FNDE, 

CFN, Conselho Regional de Nutricionistas (CRN 1), Secretaria de Estado de 

Educação de Goiás (SEDUC GO), União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
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Educação (UNDIME GO), SINEG, Faculdade de Nutrição (FANUT UFG) e 

também proporcionou a fala de dois municípios goianos com experiências 

exitosas. No quadro 05 pode ser visualizado maiores detalhes, além dos nomes 

de cada “mesa” de discussão. 

Quadro 05 – Programação evento Atuação do nutricionista no PNAE: direitos, 

deveres e valorização do profissional 

Dia 17/03/2021 (quarta-feira) 

Horário Temas Responsáveis 

14:00 às 
15:00 

Mesa de abertura CECANE UFG, FANUT, SINEG, UNDIME 
GO, SEDUC GO, CRN1, CFN, FNDE e 
Reitoria UFG. 

15:00 
às 

15:30 

Apresentação dos dados coletados CECANE UFG 

15:30 
às 

16:30 

A importância do nutricionista para 
a execução do PNAE. 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE); 
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) 

16:30 
às 

16:40 

Intervalo 

16:40 
às 

17:30 

Direitos e deveres: desafios da 
atuação do nutricionista na 
alimentação escolar. 

Conselho Regional de Nutricionistas 
(CRN 1a Região); 
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de 
Goiás (SINEG) 

Dia 18/03/2021 (quinta-feira) 

14:10 às 
15:40 

Relato das experiências exitosas 
de municípios goianos. 

Municípios goianos 

15:40 às 
15:50 

Intervalo 

15:50 às 
17:00 

Leitura     da carta e 
considerações finais. 

CECANE UFG 

  

         As discussões dos temas propostos foram bem relevantes, pois pôde-se 

perceber a interação com os participantes através do chat ao vivo. Ao final do 

segundo dia de evento, foi realizada a leitura da carta aberta elaborada pelo 

CECANE UFG, na qual se destina aos(as) gestores(as) do PNAE e também aos 

Tribunais de Contas dos Municípios e do Estado de Goiás. 
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 5.3 CARTA ABERTA 

         A carta aberta aos(às) gestores(as) do PNAE e aos Tribunais de Conta 

do Estado de Goiás- pela valorização da atuação do nutricionista no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar em Goiás e no Brasil, foi elaborada pelos(as) 

integrantes da equipe do CECANE UFG a partir dos dados coletados na 

pesquisa mencionada. 

         Em primeiro momento, a carta inicia com a contextualização do PNAE e 

o processo de construção desta, evidenciando elementos importantes para o 

entendimento dos(as) leitores(as). A fundamentação legal foi exposta, bem como 

o enfoque na atuação do(a) nutricionista do Programa. A pesquisa e seus 

resultados foram apresentados para demonstrar um panorama das relações de 

trabalho nas EEx na execução do programa no estado de Goiás. 

         Diante do retrato apresentado sobre a atuação do nutricionista em Goiás, 

e visando contribuir com a superação desta questão que impacta negativamente 

na execução do PNAE, foram apontadas algumas sugestões de ações, para que 

dessa forma estimulem melhorias de cumprimento das recomendações do 

Programa e nas relações de trabalho dos(as) nutricionistas da alimentação 

escolar. Estas devem ser debatidas com os atores sociais envolvidos no PNAE 

e adaptadas à realidade de cada uma das EEx. 

         Depois de todo o processo de construção, apresentação e ajustes, a carta 

foi encaminhada a todos os municípios goianos via e-mail institucional, houve 

divulgação via redes sociais do CECANE UFG e encaminhada nas listas de 

transmissão via whatsapp. 

         O documento na íntegra está disponível no apêndice B, onde se pode 

visualizar maiores detalhes. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O monitoramento ocorreu de acordo com a metodologia proposta no plano 

de trabalho adaptado sem grandes intercorrências. Como já citado no decorrer 
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do relatório, apesar das assessorias ocorrerem de forma remota, através da 

plataforma do Google Meet, ainda sim pôde-se ter êxito nas ações propostas no 

monitoramento às EEx. 

  É válido evidenciar também que houve uma redução do número de 

participantes nas reuniões durante a semana de monitoramento, quando 

comparado ao ano de 2019, que foram realizadas presencialmente. Por outro 

lado, houve alcance maior no número de entidades executoras atingidas nas 

formações. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Documento de solicitação de nutricionistas para compor o 

quadro técnico do PNAE da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. 

 

 

 

CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

1. ASSUNTO 

1.1 Solicitação de nutricionistas para compor o quadro técnico do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da Educação de 

Goiás. 

 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 

2.2 Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020. 

2.3 Resolução CFN nº 465, de 23 de agosto de 2010. 

2.4 Lei n° 8.913, de 12 de julho de 1994. 

2.5 Resolução CFN nº 600, de 25 de fevereiro de 2018. 

2.6 Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. 

 

3. ANÁLISE 

3.1 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (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 
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estados, municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter 

suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para 

a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada 

rede de ensino. 

3.2 O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por 

meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público. 

3.3 O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de 

educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 

necessidades nutricionais durante o período letivo. 

3.4 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria 

com as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), desenvolvem o projeto 

Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) que visa o 

desenvolvimento de ações de apoio técnico de ensino, pesquisa e extensão, 

para a melhoria da execução do PNAE. 

3.5 Nesse contexto, o CECANE da Universidade Federal de Goiás (UFG) vem 

realizando cursos de formação e promovendo assessoria técnica aos municípios 

e ao estado sobre a execução do PNAE. 

3.6 Diante do exposto, informa-se que o CECANE-UFG, representando o 

FNDE, realizou a assessoria na Secretaria Estadual de Educação de Goiás, com 

o objetivo de apoiar tecnicamente a execução do PNAE. Todas as ações 

desenvolvidas pela equipe do CECANE são planejadas, avaliadas e definidas 

junto à Coordenação Geral do PNAE, no FNDE. De forma que são atividades 

institucionais, vinculadas à política pública do PNAE e com encaminhamentos e 

resultados definidos e monitorados pelo próprio FNDE.  

3.7 Importante ressaltar que, na Lei 11.947 de 16 de junho de 2009, em seu 

art. 11 cita: A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos Estados, 

no Distrito Federal, nos Municípios e nas escolas federais caberá ao nutricionista 
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responsável, que deverá respeitar as diretrizes previstas nesta Lei e na 

legislação pertinente, no que couber, dentro das suas atribuições específicas. 

3.8 Dessa maneira, o CECANE UFG traz neste documento algumas 

constatações para que sejam realizadas as melhorias no Programa, conforme 

preconizado em normativas do FNDE no âmbito do PNAE, especificamente para 

o quadro técnico de nutricionistas. 

3.9  Embasamento legal 

3.9.1 A alimentação escolar realizada de forma balanceada é responsável pelo 

fornecimento de macronutrientes e micronutrientes essenciais ao 

desenvolvimento da criança, o que implicará no processo de aprendizagem. Por 

meio da elaboração dos cardápios, o (a) nutricionista oferecerá a quantidade 

específica para cada faixa etária. Por meio desta necessidade ocorreu a 

institucionalização da inserção do nutricionista como responsável técnico no 

PNAE, através da Lei n° 8.913, de 12 de julho de 1994. 

3.9.2 A partir da consolidação do PNAE por meio da Lei 11.947, de 16 de junho 

de 2019, é evidenciada em seu artigo 11 a competência da responsabilidade 

técnica pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito Federal, nos 

Municípios e nas escolas federais pelo nutricionista.  

3.9.3 Embora o (a) nutricionista seja habilitado na atuação em outras 

modalidades como estabelecido na Resolução CFN nº 600/2018, que delineia 

as seis áreas de atuação do profissional (Nutrição em Alimentação Coletiva; 

Nutrição Clínica; Nutrição em Esportes e Exercício Físico; Nutrição em Saúde 

Coletiva; Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de 

Alimentos; Nutrição no Ensino, na Pesquisa e na Extensão) (CFN, 2018). Vale 

ressaltar que o nutricionista do PNAE deve exercer papel exclusivo como 

responsável técnico do PNAE como é previsto pela Resolução CFN nº 

465/2010, sendo portanto contratado como pessoa física, regularizado junto ao 

respectivo Conselho Regional de Nutricionistas e cadastrado nos sistemas do 

FNDE.  

3.9.4 Ao contratar os nutricionistas, a EEx. deve atentar para o descrito no 

inciso XVI, do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre os casos 
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permitidos de acumulação de funções com observância da compatibilidade de 

horários. 

3.9.5 A Resolução CD/FNDE nº 06/2020, por meio do Art. 15, reverbera que 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 do PNAE vinculado à Entidade Executora (EEx.), 

respeitando as diretrizes previstas na Lei n° 11.947/2009 e em legislações 

específicas dentro de suas atribuições previstas na normativa do CFN 465/2010.   

3.9.6 A determinação na resolução é citada, em seu inciso 2º, que é de 

responsabilidade da EEx. 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. O que implica no desempenho com maestria das diversas atribuições. 

3.10 Atribuições dos (as) nutricionistas 

3.10.1 Segundo a Resolução do CFN Nº 465, de 23 de agosto de 2010, que 

dispõe sobre as atribuições do (a) profissional Nutricionista e estabelece 

parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do PNAE, suas 

atribuições são divididas em obrigatórias e complementares, sendo detalhado 

nos quadros a seguir: 

Atribuições obrigatórias do (a) Profissional Nutricionista 

I Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional; 

II 
Estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas, para que 
recebam o atendimento adequado no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

III 

Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no 
diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais, observando: 
a. adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para 

definir a quantidade e a qualidade dos alimentos;  
b. respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação 

agrícola e à alimentação saudável e adequada;  
c. utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, 

priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local, 
regional, territorial, estadual, ou nacional, nesta ordem de prioridade. 

IV 

Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, 
inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a direção e 
com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o 
conteúdo de alimentação e nutrição; 
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V  Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; 

VI 
Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, 
produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação 
dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênico-sanitárias; 

VII 

Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, 
sempre que ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer outras 
alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos 
cardápios praticados frequentemente. 

VIII 
Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas 
organizações, de forma a conhecer a produção local inserindo esses produtos na 
alimentação escolar; 

IX 
Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para aquisição 
de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre 
outros); 

X 
Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de 
alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição; 

XI 
Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação 
e Controle para UAN; 

XII 
Elaborar o Plano Anual de Trabalho do PAE, contemplando os procedimentos adotados para 
o desenvolvimento das atribuições; 

XIII Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PAE. 

 

 

Atribuições complementares do (a) Profissional Nutricionista 

I 
Coordenar, supervisionar e executar ações de educação permanente em alimentação e 
nutrição para a comunidade escolar; 

II 
Participar do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios, a fim 
de emitir parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios qualitativos para a 
participação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos; 

III 
Participar da avaliação técnica no processo de aquisição de utensílios e equipamentos, 
produtos de limpeza e desinfecção, bem como na contratação de prestadores de serviços 
que interfiram diretamente na execução do PNAE; 

IV 
Participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal que atue diretamente na 
execução do PNAE; 

V 
Participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implantar, implementar, 
controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos na área de 
alimentação escolar; 

VI 
Contribuir na elaboração e revisão das normas reguladoras próprias da área de alimentação 
e nutrição; 

VII 
Colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, supervisionando 
estagiários e participando de programas de aperfeiçoamento, qualificação e capacitação; 
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VIII 
Comunicar os responsáveis legais e, caso necessário, a autoridade competente, quando da 
existência de condições do PNAE impeditivas de boa prática profissional ou que sejam 
prejudiciais à saúde e à vida da coletividade; 

IX 
Capacitar e coordenar as ações das equipes de supervisores das unidades da entidade 
executora relativas ao PNAE. 

 

3.10.2 A assunção da responsabilidade técnica deve obedecer aos critérios 

estabelecidos na Resolução CFN 465/2010 - Art. 10. Consideram-se, para fins 

desta Resolução, os seguintes parâmetros numéricos mínimos de referência, por 

entidade executora, para a educação básica:  

Nº de 
alunos 

Nº Nutricionistas Carga horária TÉCNICA mínima 
semanal recomendada 

Até 500 1 RT 30 horas 

501 a 1.000 1 RT + 1 QT 30 horas 

1001 a 2500 1 RT + 2 QT 30 horas 

2.501 a 
5.000 

1 RT + 3 QT 30 horas 

Acima de 
5.000 

1 RT + 3 QT e + 01 QT a cada fração 
de 2.500 alunos 

30 horas 

 

3.10.3 Quando a SEDUC e a Prefeitura Municipal não apresentarem o cadastro 

do responsável técnico regularizado no SIMEC, sistema vinculado ao FNDE, o 

mesmo terá o repasse dos recursos do PNAE suspensos como determinado na 

Resolução CD/FNDE nº 06/2020 em seu artigo 56. Pois, a ausência inviabiliza a 

execução do PNAE. 

 

 3.11 Constatações da assessoria 

3.11.1 A assessoria, realizada pelo CECANE UFG, constatou que a quantidade 

de profissionais nutricionistas de quadro técnico nesta EEx. está irregular, 

conforme os parâmetros numéricos estabelecidos pela legislação. O número de 

profissionais identificados em 2020 foi de quatro (04) nutricionistas, sendo uma 

responsável técnica e três do quadro técnico. 
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3.11.2 A quantidade de profissionais abaixo do recomendado afeta diretamente 

no desenvolvimento das atribuições previstas nas normativas. É evidente que a 

equipe de nutrição não consegue acompanhar quarenta (40) coordenações 

regionais, 246 municípios goianos (onde se encontram escolas estaduais), 1.014 

escolas e 489.327 alunos, assim como preconizado em suas atividades 

obrigatórias. Isso influencia no desempenho de outros profissionais que atuam 

na área, como por exemplo os (as) coordenadores (as) administrativo (a) 

financeiro/a (CAF), que ficam responsáveis pela organização da alimentação, 

compras, controles de notas fiscais, dentre outras atividades nas unidades 

escolares, causando assim sobrecarga de trabalho. Além disso, o próprio 

alunado também é prejudicado, pois não são assistidos em sua totalidade pelos 

profissionais. 

3.11.3 Conforme questionários aplicados, no decorrer da assessoria, o CECANE 

UFG alerta que algumas atribuições não conseguiram ser desenvolvidas pela 

baixa quantidade de profissionais nutricionistas, como por exemplo:  

3.11.3.1 Não realizam o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional 

dos alunos; Não realizam ações de Educação Alimentar e Nutricional de forma 

permanente e contínua; Os testes de aceitabilidade foram aplicados em uma 

amostra de alunos, contudo, não houve elaboração do relatório, apenas o 

registro em planilha; Não capacitam periodicamente os manipuladores de 

alimentos em sua totalidade; Não  interagem com os agricultores familiares; O 

Manual de Boas Práticas de Fabricação não atende as especificidades das 

unidades escolares; Não houve atualização dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados, os quais foram elaborados antes de 2019; Os cardápios não 

oferecem a devida quantidade de frutas e verduras estabelecidas pela 

Resolução 06/2020; Algumas preparações não foram detalhadas no cardápio; 

Não assessoram o conselho de alimentação escolar; O Plano de Ação não 

possui período determinado para a execução das atividades propostas; A oferta 

de doces superestima o estabelecido pela resolução; A capacitação e 

coordenação das ações das equipes de supervisores das unidades executoras 

relativas ao PNAE não é realizada de forma integral. 

3.12 O CECANE UFG não possui a intenção de questionar a competência dos 

nutricionistas, que tentam desempenhar todas as suas atribuições mesmo diante 
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da defasagem no quadro técnico. O objetivo é evidenciar que ela afeta o 

cumprimento das suas atribuições e, consequentemente, a eficácia do 

Programa. Ênfase que a responsabilidade em fornecer pessoal suficiente e 

condições adequadas para execução do trabalho compete à Entidade 

Executora, no caso o Estado de Goiás. Dessa forma, o CECANE UFG reconhece 

e valoriza estes profissionais. 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

4.1 Com a exposição destas constatações, e considerando as normativas 

vigentes, o CECANE UFG apresenta que a quantidade ideal de nutricionistas 

para o Estado de Goiás é de 198 profissionais, sendo um responsável técnico e 

197 do quadro técnico, ambos nutricionistas. O atual cenário é totalmente 

discrepante quando comparado ao recomendado. 

4.2 O CECANE UFG acompanhou a execução do PNAE na SEDUC GO nos 

últimos anos e reconhece as dificuldades enfrentadas, principalmente as 

orçamentárias. Entretanto, o atual quadro de nutricionistas compromete o 

cumprimento das exigências legais previstas pelo FNDE e CFN no âmbito do 

PNAE.  

4.3     O CECANE UFG propõe que seja realizado um planejamento estratégico 

que busque expandir a quantidade de nutricionistas (quadro técnico) de forma 

gradativa, atendendo as demandas do Programa e, ao mesmo tempo, 

respeitando as regras fiscais e orçamentárias das legislações vigentes sobre o 

assunto. 

 

5. CONCLUSÃO 

5.1 Diante disso, é necessário que a SEDUC GO contrate uma quantidade 

maior de nutricionistas para compor o quadro técnico recomendado, para que o 

trabalho seja realizado com a abrangência necessária a todos os alunos da rede 

estadual de ensino, e dessa forma a execução do PNAE não seja prejudicada. 
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APÊNDICE B - Carta aberta aos(às) gestores(as) do PNAE e aos Tribunais 

de Conta do estado de Goiás 

CARTA ABERTA 

aos(às) gestores(as) do PNAE e aos Tribunais de Conta do estado de 

Goiás 

 

PELA VALORIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM GOIÁS E NO BRASIL 

 

Contextualização e processo de construção da carta 

 

  O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das mais 

antigas e vastas políticas públicas instituídas na área de alimentação e nutrição 

no Brasil. É, também, internacionalmente reconhecido como uma importante 

política pública de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e 

efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Participam do 

PNAE todos os entes federados, tendo o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), os estados, Distrito Federal e municípios - por meio de 

suas secretarias de educação - uma atuação articulada para a execução da 

política, visando assim propiciar uma alimentação adequada e saudável aos 

estudantes da educação básica (BRASIL, 2020). Também participam da 

execução do PNAE os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), os Tribunais 

de Contas, a Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério Público. 

  Conforme descrito na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, o PNAE tem 

como objetivo contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem 

e rendimento escolar, atuando na formação de hábitos alimentares saudáveis 

por meio de oferta de alimentos saudáveis, aliados à prática contínua da 

Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar.  

  Dentre os profissionais atuantes no PNAE, o nutricionista é definido como 

o responsável técnico (RT) e agente articulador de diferentes ações voltadas 

para o alcance do objetivo do programa. Conforme descrito na Resolução 

CD/FNDE nº06, de 08 de maio de 2020, este profissional contribui para a 

formação de hábitos alimentares que favoreçam a saúde dos escolares, a partir 



 

151 
 

 

da promoção de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis, valorizando os 

alimentos da agricultura familiar. 

  Importante ressaltar que no artigo 11, da Lei nº 11.947, encontra-se a 

preconização da responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos 

Estados, no Distrito Federal, nos Municípios e nas escolas federais, ao 

nutricionista, devendo este atuar conforme as diretrizes previstas na legislação 

pertinente associada ao programa e atribuições definidas pela Resolução do 

Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) nº 465, de 23 de agosto de 2010. 

Adicionalmente destacamos que a Resolução CD/FNDE n°06, de 08 de maio de 

2020, reforça essa obrigatoriedade no artigo 15 e atribui a ausência do RT como 

um dos critérios de suspensão dos repasses do Programa, conforme consta no 

item IV, do art. 56 da resolução citada. 

  Visando apoiar a execução do PNAE, o FNDE estabeleceu parceria com 

as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para a criação de Centros 

Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE). A UFG acolhe um 

CECANE desde 2008, atuando em todo o território goiano no desenvolvimento 

de ações de apoio técnico de ensino, pesquisa e extensão, para a qualificação 

da execução do PNAE. 

  Ao longo das assessorias e atividades realizadas pelo CECANE UFG, nos 

anos de 2017 a 2020, foi possível observar a precariedade das relações de 

trabalho das(os) nutricionistas atuantes no PNAE em Goiás. Observamos 

inadequação em relação à carga horária, remuneração e quadro de 

profissionais. Tais fatores interferem diretamente no empenho das atribuições do 

nutricionista e, consequentemente, na execução do PNAE.  

  Visando ampliar ainda mais este diagnóstico, a equipe do CECANE UFG 

realizou uma pesquisa, durante os meses de fevereiro e março de 2021, para 

obter um panorama mais atualizado sobre o trabalho das(os) nutricionistas no 

âmbito da execução do PNAE (Estado, municípios, escolas e institutos federais) 

no estado de Goiás. A pesquisa foi conduzida por meio de um questionário 

eletrônico amplamente divulgado em mídias sociais do CECANE UFG e grupos 

de nutricionistas de Goiás. Além disso, também foi feito contato telefônico direto 

com os 246 municípios goianos, com a Secretaria de Educação do Estado de 
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Goiás e com o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), 

totalizando 248 entidades executoras (EEx.). 

  Do total de EEx. contatadas, 75,0% (n= 188) informaram apresentar 

nutricionista atuante na alimentação escolar, 12,1% (n=30) não possuíam 

nutricionista no PNAE e 12,1% (n=30) não responderam à pesquisa. 

  Participaram deste estudo 209 nutricionistas, das quais 97,1% (n=203) 

trabalhavam em uma única EEx. e 2,9% (n=6) em mais de uma. Destes últimos, 

1,45% (n=3) atuavam em duas Entidades e 1,45% (n=3) em três. Desta forma, 

chegamos a 218 respostas, associadas a 188 Entidades Executoras em 

Goiás. A atuação como responsável técnico pelo PNAE foi relatada por 83,0% 

(n=181) dos nutricionistas e 17,0% (n=37) informaram atuar como quadro técnico 

do programa.  

  As(os) nutricionistas participantes deste estudo responderam a um 

questionário eletrônico autopreenchido que abordava: EEx em que atua, número 

de alunos atendidos, carga horária, quantidade de nutricionistas atuantes no 

PNAE no município, tipo de vínculo empregatício, exclusividade na atuação do 

Programa e faixa salarial. Os dados obtidos foram tabulados para analisar a 

adequação, ou não, da atuação do nutricionista em relação aos parâmetros 

estabelecidos pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e Sindicato dos 

Nutricionistas no Estado de Goiás (SINEG). Consideramos também as 

responsabilidades associadas a este profissional descritas de forma detalhada 

nas normativas do PNAE publicadas pelo FNDE.   

  Este levantamento, associado aos resultados oriundos das atividades 

conduzidas em 2019 e 2020 pela equipe do CECANE UFG, nos permitiu elencar 

um conjunto de sugestões e propostas voltadas ao fortalecimento da atuação do 

nutricionista no PNAE em Goiás. As sugestões apresentadas nesta carta aberta 

estão direcionadas aos gestores municipais e estaduais e aos Tribunais de 

Conta. Queremos afirmar que estamos à disposição para o desenvolvimento de 

diálogos e ações voltadas ao aprofundamento da discussão sobre as soluções 

que fortaleçam o PNAE em Goiás.  

 



 

153 
 

 

Sobre a atuação do nutricionista em Goiás  

 

  Conforme a Resolução CFN nº 465/2010, os nutricionistas, sejam estes 

quadro técnico ou RT do PNAE, devem estar, obrigatoriamente, lotados no setor 

de alimentação escolar, contratados pela EEx. como pessoa física, regularizados 

junto ao respectivo Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) e cadastrados 

nos sistemas do FNDE.  

  A admissão da responsabilidade técnica em mais de um município 

executor do PNAE será permitida, a critério do CRN da respectiva jurisdição, 

observando-se os seguintes critérios: número de alunos atendidos; 

compatibilidade de tempo para atendimento das atividades dos diferentes locais, 

levando em conta o tempo despendido para acesso aos locais de trabalho; 

existência de quadro técnico; e grau de complexidade dos serviços (CFN, 2010). 

  A Resolução supracitada também define o quantitativo mínimo de 

nutricionistas para o PNAE, de acordo com número de alunos matriculados na 

rede pública de ensino, por entidade executora: 

Nº de alunos Nº Nutricionistas Carga horária TÉCNICA 
mínima semanal 
recomendada 

Até 500 1 RT 30 horas 

501 a 1.000 1 RT + 1 QT 30 horas 

1001 a 2500 1 RT + 2 QT 30 horas 

2.501 a 5.000 1 RT + 3 QT 30 horas 

Acima de 5.000 1 RT + 3 QT e + 01 QT a cada 
fração de 2.500 alunos 

30 horas 

 Fonte: Adaptado de Resolução Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) nº 465, de 23 de 

agosto de 2010. Legenda: RT = Responsável técnico. QT = Quadro técnico. 

  Ao contratar os nutricionistas, a EEx. deve também atentar para o descrito 

no inciso XVI, do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre os casos 

permitidos de acumulação de funções com observância da compatibilidade de 

horários. 
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  No quadro de honorários de nutricionistas, contratados como pessoa 

física ou pessoa jurídica, o SINEG discrimina, no item 11, o piso salarial por área 

de atuação e carga horária mínima de trabalho. Os valores descritos no quadro 

referem-se ao ano de 2020:  

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - (Conforme atribuições definidas na 
Resolução CFN nº 465/2010) 

10h/semana/mês  R$ 2.020,00 

20h/semana/mês  R$ 2.618,45 

30h/semana/mês   R$ 3.925,52 

40h/semana/mês  R$ 5.232,59 

44h/semana/mês  R$ 5.755,42 

Fonte: Adaptado de Tabela de Honorários Mínimos dos Profissionais Nutricionistas Pessoa 

Física e Jurídica – 2020. Sindicato dos Nutricionistas no Estado de Goiás. 

 

  A partir da análise dos dados coletados frente aos parâmetros elencados 

e a legislação vigente citada, o CECANE UFG chegou aos seguintes resultados 

sobre a atuação do nutricionista em Goiás: 

 26,6% (n=58) das(os) nutricionistas não atuam de forma exclusiva no 

PNAE; 

 87,2% (n=189) estão contratadas(os) pela EEx. como pessoa física ou 

estatutária e 12,8% (n=29) como pessoa jurídica; 

 69,7% (n=152) apresentam remuneração salarial inadequada em relação 

à carga horária semanal dedicada; 

 44,04% (n=96) atuam com uma carga horária técnica mínima semanal 

inferior à recomendada. 

  Analisando (as)os nutricionistas que atuam apenas no PNAE e são 

contratadas(os) como pessoa física ou estatutária (68,4%, n=143), observamos 

que a inadequação em relação à faixa de remuneração aumenta para 72,7%, 

enquanto a inadequação da carga horária chega a 32,2%. Sobre as(os) 

nutricionistas que atuam apenas no PNAE e são contratadas(os) como pessoa 
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jurídica (n=17), a inadequação em relação à faixa de remuneração diminuiu para 

47,1% e a inadequação da carga horária dedicada ao PNAE aumentou para 

58,8%.  

  Já entre os profissionais que atuam no PNAE e em outros setores/áreas 

do município, e estão contratados como pessoa jurídica (n=12), a inadequação 

da remuneração frente ao piso salarial estabelecido pelo SINEG chega a 75%. 

Ainda para este grupo, a inadequação em relação à carga horária mínima 

semanal encontrada foi de 50%. Sobre as(os) nutricionistas que atuam no PNAE 

e em outro setor, e são contratadas(os) como pessoa física ou estatutária (n=46), 

a inadequação da remuneração frente ao trabalho no PNAE é de 67,4%, e a 

inadequação em relação à carga horária semanal atinge 73,9%. Os dados 

podem ser visualizados nas tabelas de inadequação em relação à faixa de 

remuneração e carga horária mínima recomendada: 

Inadequação - Faixa de Remuneração  

 Exclusividade: SIM Exclusividade: NÃO 

PF ou estatutário 72,7% 67,4% 

PJ 47,1% 75% 

Elaborado pela equipe do CECANE UFG a partir dos dados coletados. Legenda: PF= Pessoa 

física. PJ = Pessoa jurídica. 

Inadequação - Carga horária mínima recomendada 

 Exclusividade: SIM Exclusividade: NÃO 

PF ou estatutário 32,2% 73,9% 

PJ 58,8% 50% 

Elaborado pela equipe do CECANE UFG a partir dos dados coletados. Legenda: PF= Pessoa 

física. PJ = Pessoa jurídica. 

  De todas as EEx. citadas (n=188) pelas(os) nutricionistas respondentes 

da pesquisa, 63,3% (n=119) contam com o quadro de profissionais defasado. A 

situação se mostra mais grave quando consideramos apenas as EEx. que 
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apresentam entre 1.001 e 2.500 ou 2.501 a 5.000 alunos (30,3%, n=57), pois a 

inadequação é de 100%. Nota-se que, nos municípios que possuem até 500 

alunos matriculados (34,6%, n=65), há adequação do número de nutricionistas 

preconizado, visto que é necessário apenas um profissional no setor de 

alimentação escolar para cumprir a determinação legal.  

  Em 2019, do total de 32 EEx. assessoradas pelo CECANE UFG, todas 

possuíam pelo menos um nutricionista como RT, contudo, observou-se que 

estes profissionais acumulavam funções que não competiam com suas 

atribuições previstas na Resolução do CFN nº465/2010, como a elaboração do 

edital de chamada pública, pesquisa de preços e prestação de contas. Além 

disso, as(os) nutricionistas relataram pouca autonomia quanto à tomada de 

decisões e que vivenciavam contexto de atraso salarial e ausência de diálogo 

com os gestores e demais atores sociais envolvidos no PNAE. Em 2020, diante 

da pandemia do novo coronavírus, observamos acirramento destes problemas. 

Um deles foi a demissão de nutricionistas com a justificativa de que a atuação 

do profissional não era mais necessária, face a suspensão das aulas presenciais.  

  Diante deste retrato sobre a atuação do nutricionista em Goiás, e visando 

contribuir com a superação desta questão que impacta negativamente na 

execução do PNAE, apontamos algumas sugestões de ações. Estas devem ser 

debatidas com os atores sociais envolvidos no PNAE e adaptadas à realidade 

de cada uma das EEx.:  

 

 Aos(às) gestores(as), estaduais e municipais, das Entidades 

Executoras: 

- Cumprir, de forma plena, as diretrizes e ações determinadas nas normativas e 

notas técnicas do PNAE emitidas pelo FNDE; 

- Priorizar a realização de concursos públicos como mecanismo de contratação 

de nutricionistas para atuação no PNAE, observando o piso salarial e carga 

horária mínima recomendada. Essa ação visa diminuir as influências de 

mudanças políticas na atuação do trabalhador; 
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- Adequar o número de nutricionistas contratados para a atuação no PNAE à 

Resolução CFN nº 465/2010; 

- Permitir que o nutricionista tenha uma carga horária semanal adequada de 

atuação no PNAE; 

- Propiciar remuneração salarial adequada às atribuições e responsabilidades do 

nutricionista do PNAE, devendo esta definição ser pactuada de forma 

transparente e por meio de diálogo com o profissional; 

- Dar preferência à alocação do nutricionista para atuação exclusiva no PNAE; 

- Estabelecer mecanismo de diálogo constante e direto entre o(a) gestor(a) da 

área da alimentação escolar e o(s) nutricionista(s) atuantes no PNAE; 

- Solicitar ao(s) nutricionista(s) envolvido(s) com o PNAE um planejamento de 

ações sobre a atuação no programa, analisando se todas as determinações das 

legislações (Resolução CFN nº465/2010, Lei n°11.947/2009, Resolução 

CD/FNDE n°6/ 2020 e outras discriminadas no site do FNDE) estão sendo 

cumpridas da forma adequada. No caso de não observância a todas as 

atribuições e responsabilidades, sugere-se, em diálogo com o profissional, 

identificar os fatores que impedem o cumprimento das atividades previstas nas 

normativas e as ações possíveis de serem implantadas para o efetivo 

cumprimento das determinações; 

- Conceder condições adequadas à plena atuação do profissional no PNAE, 

inclusive com disponibilidade de equipamentos, transporte e apoio 

administrativo; 

- Incentivar a constante qualificação e atualização profissional do nutricionista e 

de todos os demais profissionais atuantes no setor ou departamento responsável 

pela alimentação escolar; 

- Participar de forma ativa de formações, eventos e debates relacionados ao 

PNAE; 

- Conhecer de forma plena todas as normativas do PNAE, visando assim melhor 

orientar sobre decisões de escolha de gerentes/diretores/coordenadores de 

alimentação escolar nos municípios ou estados; 
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- Criar, em diálogo com o Conselho de Alimentação Escolar, atividades de 

monitoramento e avaliação da execução do PNAE nas escolas que estejam sob 

responsabilidade da gestão; 

- Aprimorar a transparência na contratação de nutricionistas e na execução de 

todo o recurso do PNAE, atendendo assim a determinações legais de 

transparência de informações públicas. Por exemplo, todas as Entidades 

Executoras devem disponibilizar acesso público ao tipo de contrato do 

nutricionista, discriminando a remuneração, carga horária, atribuições e setor de 

lotação; 

- Adotar boas práticas de gestão do PNAE visando também o reconhecimento 

destas no prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, promovido pelo FNDE, 

que detecta as boas práticas dos gestores municipais e divulga as práticas 

premiadas para se tornarem referências na gestão do PNAE; 

- Apoiar o desenvolvimento das ações de controle e participação social no PNAE, 

por meio do efetivo apoio ao funcionamento do Conselho de Alimentação 

Escolar. 

- Atuar, na gestão do PNAE, de forma articulada e em intenso diálogo com o 

Conselho de Alimentação Escolar e Conselho de Segurança alimentar e 

nutricional (Informa-se que o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional - CONESAN Goiás tem atuado na frente de articulações em prol do 

PNAE em nosso estado). 

 

 Aos Tribunais de Contas dos Municípios e do Estado de Goiás 

- Expandir os mecanismos de controle em relação às Entidades Executoras, 

incorporando ao sistema do Tribunal a exigência da comprovação ao 

cumprimento das legislações do PNAE no que compete ao contrato de trabalho 

do nutricionista, como remuneração, carga horária, tipo de contrato, atribuições 

e exclusividade de atuação no setor de alimentação escolar; 

- Controlar permanentemente o vínculo dos nutricionistas às EEx., que atenda a 

legislação específica do PNAE quanto ao regime de trabalho, carga horária e 

faixa salarial; 
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- Planejar auditorias nas Entidades Executoras, de diferentes portes, 

direcionadas especificamente à execução do PNAE, gerando informações que 

possibilitem o controle social; 

- Avaliar o grau de transparência das Entidades Executoras como meio de 

pressioná-las a aperfeiçoá-la; 

- Facilitar o acesso dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição 

Escolar aos Tribunais de Contas. Essa ação possibilita a comunicação de 

inconformidades verificadas em campo, e assim, contribui para a elaboração de 

ações mais efetivas. 

 

Considerações finais 

  Partimos do princípio que a gestão positiva do PNAE está baseada no 

cumprimento pleno das normativas associadas ao programa, sejam estas 

publicadas pelo FNDE (e outros órgãos do governo federal) ou pelas entidades 

de classe do nutricionista - profissional responsável técnico do programa. 

Contudo, não se pode desconsiderar que, para o efetivo seguimento das 

normativas associadas ao PNAE, o nutricionista que atua no Programa precisa 

de condições de trabalho que favoreçam o desenvolvimento das mais distintas 

atividades envolvidas na oferta da alimentação escolar. Destaca-se aqui a 

importância do acesso a contratos que permitam a execução de uma carga 

horária mínima adequada de atuação, a um salário justo e digno, além de um 

quadro técnico compatível com a quantidade de alunos atendidos.  

  As ações aqui apontadas visam ampliar a qualidade de execução do 

PNAE em Goiás e, em alguma medida, exigem uma articulação de forças para 

sua realização. Neste sentido, reforçamos a oferta da equipe do CECANE UFG 

em apoiar o desenvolvimento das sugestões aqui apresentadas, buscando 

assim contribuir ainda mais com a execução do PNAE em Goiás. 

 

Goiânia, 18 de março de 2021. 

 Equipe CECANE UFG. 
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e 

 

Conselho de Alimentação Escolar de Goiás- CAE GO 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Goiânia - 

CONSEA Goiânia 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Goiás- 

CONESAN GO 

Conselho Regional de Nutricionistas 1ª região – CRN1 

Fórum Estadual Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Goiás- 

FESANGO/GO 

Sindicato dos Nutricionistas no Estado de Goiás- SINEG 
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ANEXOS 

ANEXO I– Execução Física do Produto “Assessoria às Entidades Executoras” 

 
Nº 

 
Municípios 

Reuniões 

Inicial RT Setor de 
licitação 

CAE  AF Final  Total 

1 Hidrolina 4 2 4 4 4 4 22 

2 Novo Brasil 5 2 4 3 0 6 20 
3 Moiporá 5 1 2 2 5 4 19 
4 Padre Bernardo 6 1 4 5 8 22 46 
5 Alto Horizonte 1 1 1 3 1 9 16 
6 Guarinos 2 1 2 2 0 3 10 

7 Amaralina 3 2 3 4 1 3 16 
8 Quirinópolis 3 2 4 3 1 6 19 
9 Caldazinha 6 2 3 2 0 3 16 

10 Araçú 6 1 3 6 1 4 21 
11 Paranaiguara 3 2 3 4 3 3 18 
12 São Miguel do 

Passa Quatro 
5 1 3 3 3 2 17 

13 Uirapuru 8 4 4 5 2 5 28 
14 São Patrício 3 3 3 6 2 3 20 
15  Pontalina 0 1 7 2 3 7 20 

16 Davinópolis 1 1 2 1 3 1 9 
17 Formosa 7 2 5 1 4 10 29 
18 Piranhas 5 1 4 4 4 4 22 
19 Santa Cruz de 

Goiás 
4 1 4 5 0 3 17 

20 Santa Rita do 
Araguaia 

3 1 4 3 7 2 20 

21 Ouvidor 5 2 3 3 0 2 15 
22 Goianira 4 1 3 3 2 3 16 
23 São Francisco 

de Goiás 
4 2 1 4 3 6 20 

24 Campo Alegre 
de Goiás 

4 1 5 10 9 5 34 

25 Mutunópolis 8 1 2 5 3 4 23 
26 Mimoso de 

Goiás 
6 1 4 7 5 5 28 

27 Cachoeira de 
Goiás 

5 2 4 7 0 4 22 

28 Santa Tereza 
de Goiás 

6 1 3 4 5 4 23 

29 Professor Jamil 3 1 1 2 7 5 19 
30 Santo Antônio 

da Barra 
4 3 4 5 6 6 28 

  Total 129 47 99 118 92 148 633 
Legenda: Conselho de Alimentação Escolar (CAE); agricultores familiares (AF); responsável técnico (RT). 
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ANEXO II - Ofícios de justificativa de ausência dos municípios 

 

 

 

 

           


