
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DIAF 
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DEPAE 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Osmar Cunha, 91 – 8º andar –Centro - Florianópolis – SC. CEP 88.015 – 100  

 

PARECER TÉCNICO Nº 03:  
 
Assunto: Refeições realizadas fora da Unidade Educativa 

 
Alimentação Escolar é todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente 

de sua origem, durante o período letivo conforme Art. 1º da Lei nº 11.947 de 2009 que trata do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.  
 

De acordo com a mesma lei, em seu Art. 2 são diretrizes da Alimentação Escolar: 
 I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do 
rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos 
que necessitam de atenção específica. 

 
Portanto, as refeições realizadas fora da Unidade Educativa (U.E.) devem seguir os 

preceitos da alimentação saudável e segura sob aspecto higiênico-sanitário de acordo com a 
legislação do PNAE e demais normativas pertinentes (Resolução FNDE nº 06 de 2020, RDC nº 216 
de 2004 - ANVISA e Portaria Municipal nº 183 de 2020).  

 
Os pais/responsáveis dos estudantes devem autorizar e se responsabilizar com anuência 

da direção da U.E. pela realização de refeições fora da U.E. bem como estarem cientes dos 
alimentos que serão servidos em eventos pedagógicos (saídas de estudo, encontros, eventos).  

 
Em casos em que os pais/responsáveis optem, durante o período letivo (dia), em fornecer 

alimentação para os estudantes, fora do espaço da U.E. (almoçar em casa, etc) estes deverão 
estar cientes de que é de sua total responsabilidade a oferta destes alimentos, ficando registrado 
em TERMO DE RESPONSABILIDADE, as especificidades de cada caso, eximindo a SME, o DEPAE e 
a Unidade Educativa da responsabilidade sobre qualquer dano que possa ocorrer em virtude do 
consumo destes alimentos. 

 
O Departamento de Alimentação Escolar não se responsabiliza pela oferta de alimentos 

que não foram produzidos/manipulados na própria Unidade Educativa e/ou doados à U.E. sem o 
conhecimento e consentimento do DEPAE. Na ocorrência destes casos, a responsabilidade será 
da direção da U.E. 
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