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PARECER TÉCNICO Nº 05 
 
 
Assunto: Aquisição, recebimento, doações de Alimentos na Alimentação 
Escolar 
 
 

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 na 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).  

Considerando a Unidade Educativa como ambiente de formação e 
disseminação de hábitos saudáveis, espaço de convivência e troca de experiências, 
entendemos que os alimentos ofertados no ambiente escolar também devem 
contribuir para o aprendizado e para a promoção da educação alimentar, ações 
educativas que perpassem pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e 
nutrição e a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem dentro da perspectiva do desenvolvimento de práticas saudáveis de 
vida e da segurança alimentar e nutricional. É importante observar que o cardápio 
escolar deve ser elaborado por nutricionista, respeitando os hábitos alimentares 
locais e culturais, atendendo as necessidades nutricionais específicas, conforme 
percentuais mínimos estabelecidos no artigo 18 da Resolução nº 06/2020 e 
observando as diretrizes desta Resolução deverá ser realizada, sempre que 
possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os 
alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. 
 

De acordo com o Art. 22 da Resolução nº 06/2022 é vedada a aquisição de 
bebidas com baixo valor nutricional tais como refrigerantes e refrescos artificiais, 
bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos 
para consumo e outras bebidas similares doces, alimentos compostos (dois ou mais 
alimentos embalados separadamente para consumo conjunto), preparações 
semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou 
desidratados para reconstituição). Esses alimentos são considerados de baixo valor 
nutricional, pois contem alta quantidade de açúcar, gordura trans, gordura saturada 
e sódio. O consumo excessivo desses alimentos, também classificados como 
ultraprocessados, está associado à doenças como: obesidade, hipertensão, 
diabetes, riscos cardiovascular, renal e cerebral. A Portaria Municipal nº 183/2020 
reforça a normativa do PNAE, pois veda o consumo, a distribuição, a aquisição e 
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aceitação de doações desses alimentos pelas unidades que compõem a Rede 
Municipal de Ensino.  

 
Desta forma, em consonância com a Lei nº 11.947 de 2009, a Resolução 

FNDE nº 06/2020, as orientações do Guia Alimentar para População Brasileira 
(2014) e em cumprimento à Portaria Municipal nº 183/2020 foi elaborado pelo 
Departamento de Alimentação Escolar uma listagem de alimentos permitidos, 
restritos e proibidos (ANEXO I) para nortear a aquisição e recebimento de doações 
de alimentos pelas Instituições Parceiras no município de Florianópolis. 

 
 
 

Florianópolis, 02 de março de 2023. 
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