
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
PORTARIA Nº 183/2020

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E O 

COMÉRCIO, DOAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS NOS ESPAÇOS 

EDUCATIVOS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de sua 

competência, e,

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 

que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 

Programa de Alimentação Escolar PNAE; 

CONSIDERANDO a Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 

2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE; 

CONSIDERANDO a Lei nº 9.355, de 10 de outubro de 2013, que 

dispõe sobre a política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável; 

CONSIDERANDO a RDC 216/2004, que dispõe sobre regulamento 

técnico de Boas Práticas para serviços de Alimentação; 

CONSIDERANDO a necessidade de constante aperfeiçoamento das 

ações de controle sanitário na área de alimentos visando proteção à saúde da população; 

CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de requisitos 

higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicável em todo território nacional; 

RESOLVE:

Art. 1º O Programa de Alimentação Escolar destina-se, 

exclusivamente, aos estudantes devidamente matriculados nas Unidades Educativas Municipais 

ou Conveniadas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
06/07/2020

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2726

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES            CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Art. 2º. A comercialização de alimentos dentro do espaço escolar, está 

autorizada em espaços próprios, respeitando as normas higiênico-sanitárias vigentes. 

§ 1º A comercialização poderá acontecer em eventos e festividades 

promovidos pelas Unidades Educativas, desde que o cardápio seja antes analisado e aprovado 

pela nutricionista responsável pelo serviço de alimentação e nutrição do escolar, de cada Unidade 

Educativa.

§ 2º A autorização do comércio de alimentos por estudantes, em prol de 

arrecadação de recursos para formatura ou eventos, deverá ser analisada e devidamente autorizada 

pela nutricionista responsável e de acordo com as condições físicas e sanitárias dos espaços 

utilizados.

Art. 3°. Fica vedada a comercialização de alimentos realizada por 

ambulantes, dentro do espaço escolar, mesmo que estes estejam legalizados e credenciados em 

órgão competente. 

Parágrafo Único. É expressamente proibida a comercialização de 

alimentos, para qualquer fim, enviados pela Secretaria Municipal de Educação / Departamento de 

Alimentação Escolar.

Art. 4º. Fica vedada a utilização de alimentos enviados pela Secretaria 

Municipal de Educação /Departamento de Alimentação Escolar em festividades, projetos 

pedagógicos, reuniões pedagógicas e/ou outras atividades envolvendo indivíduos que não sejam 

os educandos beneficiários do Programa de Alimentação Escolar.

Art. 5°. Fica permitido, somente em caso de festividades e de projetos 

pedagógicos com objetivos bem definidos pela unidade educativa, a aceitação de doação e/ou 

aquisição de alimentos, desde que observado o cumprimento da qualidade nutricional e sanitária 

em consonância com esta portaria, utilizando os mesmos critérios de controle de qualidade e de 

elaboração de cardápio estabelecido pelo Departamento de Alimentação Escolar e com a 

autorização da nutricionista responsável pelo serviço de alimentação e nutrição do escolar, de 

cada Unidade Educativa.

Parágrafo único. Na ocorrência destes eventos priorizar a oferta de 

frutas e hortaliças e/ou preparações a base de frutas e hortaliças, como forma de incentivar o 

consumo destes alimentos e promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 
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Art. 6°. Fica vedado o consumo, a distribuição, a aquisição e aceitação 

de doações de alimentos considerados de baixo valor nutricional, ricos em gordura saturada, 

gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, sódio e açúcar, como: 

I. Salsicha e outros embutidos (presunto, mortadela, linguiça, 

bacon, salame e similares); 

II. Alimentos fritos em imersão (Salgadinho frito, batata frita, 

batata palha, etc); 

III. Salgadinho industrializado; 

IV. Bolo com recheio e cobertura com excesso de gordura (tortas); 

V. Biscoito recheado, com cobertura, glaceado

VI. Pipoca industrializada; 

VII. Guloseimas em geral (balas, pastilhas, pirulitos, chocolates, 

suspiros, maria-mole, sorvetes e picolés industrializados, algodão doce, gomas de mascar e 

guloseimas em geral, frutas em calda, gelatina com sabor, sacolé (com suco artificial), pé-de-

moleque, cocada);

VIII. Leite condensado, margarina, creme de leite, creme de avelã, 

doce de leite e nata; 

IX. Bebida com baixo teor nutricional (refrigerantes, refrescos 

artificiais, suco em pó, xarope e similares); 

X. Bebidas alcoólicas.

XI. Temperos e molhos prontos e industrializados (maionese, 

catchup, mostarda, caldo de carnes e legumes, entre outros)

Parágrafo único. Mesmo considerando que os produtos cárneos e 

pescados são alimentos que possuem bom valor nutricional, fica proibida sua oferta na forma crua 

pelo elevado risco sanitário que oferece ao consumidor. 

Art. 7°. O não cumprimento do disposto nos artigos desta Portaria 

implica a aplicação, ao Diretor (a) da unidade educativa, por ação ou omissão, da penalidade 

prevista no artigo 166, I, 

n° 063/2003, bem como demais legislações aplicáveis.

Art. 8º. A Secretaria Municipal de Educação divulgará esta Portaria em 

todas as unidades educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 
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Art. 9°. Os casos omissos desta Portaria serão resolvidos pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 02 de julho de 2020.

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
06/07/2020

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2726

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES            CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062


