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O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC, tendo 

em vista a Recomendação 01/2020, elaborada pelo GEDUC, CEDUC, 8ª. 

Promotoria da Infância e Juventude e o CAOCA, a partir da declaração de 

Emergência de Saúde Pública pela Organização Mundial de Saúde – OMS, 

dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, 

classificando-o como uma “pandemia”, cobrando ações dos governos 

compatíveis com a gravidade da situação a ser enfrentada, reclamando assim 

o exame do Ministério Público, resolve apresentar elementos informativos 

deduzidos a seguir que tratam sobre a alimentação escolar no período de 

suspensão das aulas por motivo de prevenção ao coronavírus. 

 

Em primeiro ligar, registra-se que a alimentação escolar está vinculada ao  

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que oferece também 

ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da 

educação básica pública, com o repasse de verbas do governo federal  a 

estados, municípios e escolas federais para a cobertura de 200 dias letivos, 

conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. 

 

Cabe destacar que o PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela 

sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e 



 

também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público (MP). 

 

A alimentação aparece como direito social previsto no artigo 6º da 

Constituição Federal que afirma: “são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. 

 

Nesse diapasão, a Lei 11.346/2006 criou o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN, com vistas a assegurar o direito humano à 

alimentação, dispôs que “a alimentação adequada é direito fundamental do ser 

humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização 

dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público 

adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir 

a segurança alimentar e nutricional da população” (art. 2º). 

 

É importante ressaltar que a oferta de refeições que cubram as necessidades 

nutricionais dos estudantes, durante o período letivo, configura-se como uma 

das estratégias para o alcance dos objetivos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), conforme estabelece a Lei n° 11.947, de 16 de 

junho de 2009. 

 

Dessa forma, o fechamento de instituições de ensino, em especial de educação 

básica traz impactos negativos ao processo ensino-aprendizagem, assim como 

expõe a situação de verdadeira insegurança alimentar vivenciada por parte de 

grande parcela das famílias brasileiras, para cujos filhos a alimentação escolar 

oferecida pelas redes públicas de ensino é, por vezes, a principal ou a única 

refeição realizada diariamente. 

 



 

Portanto, cabe a adoção de ações e políticas que deverão levar em conta as 

especificidades de cada município, sendo dever do Poder Público respeitar, 

proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização 

do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos 

para sua exigibilidade (parágrafo 2º, Lei nº 11.346/2006). 

 

Em relação ao tema, a despeito do MEC não haver até a presente data se 

pronunciado por meio de documento oficial, o ministro da educação através de 

entrevista1, sinalizou que aos estudantes que dependem da merenda escolar, 

estão sendo buscadas alternativas, a exemplo da possibilidade de grupos de 

crianças irem espaçadamente, como uma vez por semana, nas instituições de 

ensino retirar cestas básicas para fazer a merenda em casa, momento em que 

à escola poderia também verificar se estas estão sendo bem cuidadas. 

 

Destarte, sendo induvidosa a obrigação do Poder Público de prover as 

condições necessárias a garantia da alimentação escolar, cumprindo assim 

suas tarefas legais, esta Coordenação, com fulcro no disposto no artigo 46, 

incisos II, V e VII, da Lei Complementar Estadual nº. 11/96, vem sugerir a 

instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, adotando-

se, inicialmente, as seguintes diligências, sem embargo de outras que entender 

pertinentes: 

 

1. Ao Secretário municipal de Educação e Assistência Social, bem como ao 

Prefeito Município: 

 

 

 

 
1 https://jovempan.com.br/programas/os-pingos-nos-is/weintraub-diz-que-recursos-do-mec-serao-

realocados-para-combater-o-coronavirus.html 
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1.1. Para que informe se estão sendo adotada medidas em relação a 

possibilidade de continuidade da alimentação escolar no período de 

fechamento das escolas, em sendo positivo, que façam o detalhamento destas 

e registre as medidas de segurança de prevenção ao coronavírus durante as 

ações e, em sendo negativo, que informe as dificuldades enfrentadas. 

 

1.2 Oitiva dos respectivos integrantes em entendendo necessário. 

 

2. Ao CAE e ao COMAE: 

 

2.1    Que se manifestem sobre sua atuação em relação a possibilidade de 

continuidade da alimentação escolar no período de fechamento das 

escolas.  

2.2   Oitiva dos respectivos integrantes em entendendo necessário. 

 

 

Para facilitar a possível atuação de Vossas Excelências, seguem em anexo a 

Recomendação 01/2020 e modelo de Procedimento de Acompanhamento de 

Políticas Públicas, já adaptadas ao caso concreto. 

 

 

No mais, este Centro de Apoio põe-se à disposição para oferecimento de 

orientações que, porventura, venham a ser solicitadas. 

 

  

Salvador, 20 de março de 2020. 

 
 
 
 
 

Adalvo Nunes Dourado Junior 
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