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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC N.º 002/2010 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
Versão: 001/2010 
Aprovação em: 01/12/2010 – Decreto Municipal 058/2010. 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.  
 
1 - FINALIDADE 
1.1 - Dispõe sobre procedimentos de aquisição, seleção armazenamento e distribuição 
de gêneros alimentícios e dá outras providências para o Programa Merenda Escolar, do 
Sistema Municipal de Ensino. 
 
2 - ABRANGÊNCIA 
2.1 – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 
 
3 - CONCEITOS 
1 – Merenda Escolar 
a) 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; 
 
2 – Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) 
a) O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é a instância de acompanhamento e 
fiscalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), já que o conselho 
conta com a participação da sociedade civil e de representantes de pais e professores, 
todos estes atores convivendo no seu dia-a-dia com os alunos que são beneficiários do 
programa. 
 
4 - BASE LEGAL 
4.1 - A presente instrução tem como base legal as seguintes Leis: 
a) - Lei Federal 11.947/2009; 
b) - Lei Municipal 026/2001; 
c) - Lei Municipal 392/2010; 
d) - Toda a Legislação Federal, Estadual e Municipal vigente e aplicável ao tema desta 
Instrução Normativa. 
 
5 - RESPONSABILIDADES 
5.1 - Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa. 
a) Promover a Divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada.  
 
b) Orientar as unidades responsáveis e supervisionar sua aplicação. 
 
c) Promover discussões técnicas com as Unidades Responsáveis com o Controle 
Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 
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que devem ser objetos de alteração, atualização ou expansão. 
 
5.2 - Das Unidades Executoras. 
2.1- Atender as solicitações da Unidade Central de Controle Interno responsável pela 
Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informações e a participação no 
processo de atualização. 
 
2.2- Alertar o Controle Interno responsável pela instrução normativa sobre alterações 
que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo 
em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento 
da eficiência operacional. 
 
2.3- Manter a Instrução Normativa a disposição de todos os funcionários das unidades, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma e encaminhamento de informações ao controle 
externo e demais órgãos de fiscalização; 
 
5.3 - Da Unidade Responsável pela Unidade do Controle Interno.  
 
a) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange a identificação e avaliação procedimentos de controle através da 
atividade de auditoria interna. 
 
b) Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema de Educação, 
propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 
 
6 – PROCEDIMENTOS  
6.1 - DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
6.1.1 – Ao Conselho de Alimentação Escolar estabelece as seguintes atribuições: 
I) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2º 
da Lei Federal nº. 11.947/2009; 
II) acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar; 
III) zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem 
como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 
IV) receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, 
aprovando ou reprovando a execução do Programa. 

Parágrafo único – O CAE poderá desenvolver suas atribuições em regime de 
cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional Municipal e demais 
conselhos afins, e deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA. 

 
6.2.1 - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE), de caráter fiscalizador, 
permanente, deliberativo e de assessoramento, terá a seguinte composição: 
I) 01 (um) representante indicado pelo Poder Executivo Municipal;  
II) 02 (dois) representantes das entidades de docentes, discentes ou de trabalhadores 
da educação, indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por 
meio de assembléia específica para tal fim, registrada em ata;  
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III) 02 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares ou 
entidades similares, escolhidos por meio de assembléia específica para tal fim, 
registrada em ata;  

IV) 02 representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em 
assembléia específica para tal fim, registrada em ata.  
 
§ 1o  Cada membro titular do CAE terá 01 (um) suplente do mesmo segmento 
representado.  
 
§ 2o  Os membros terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de 
acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. 
 
§ 3o  . A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos 
representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo. 
 
§ 4º - Caberá ao Município informar ao FNDE a composição do seu respectivo CAE, na 
forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.  
 
6.2 - DA AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
6.2.1 – O processo de aquisição dos alimentos da merenda escolar será feito por 
processos licitatórios, de acordo com as normas vigentes e aprovado / acompanhado 
pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE). 
 
Parágrafo Único - A Comissão de Compras após homologação e assinatura dos 
contratos de fornecimento deverá encaminhar cópia ao setor de merenda para execução 
do programa. 
 
6.3 - DA SELEÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
6.3.1 - A seleção dos alimentos do PNAE referendado pelo Conselho de Alimentação 
Escolar deve ter como base os seguintes critérios:  
I - respeitar e apoiar o desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de 
gêneros produzidos e comercializados no município;  
II - considerar os hábitos e cultura alimentar regionais, facilitando a melhor aceitação dos 
alimentos pelos estudantes.  
III - utilizar somente alimentos que tenham índice de aceitabilidade acima de 85%.  
IV - vedar a aquisição de bebidas alcoólicas, refrigerantes, refrescos, sucos artificiais, 
balas, goma de mascar, biscoito recheado, waffer e outros, no âmbito das Unidades 
Escolares Municipais.  
V - adotar, na composição dos cardápios para as Creches e Escolas de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, Ensino de Jovens e Adultos os requerimentos nutricionais 
recomendado pela OMS, atendendo, no mínimo, 15% das necessidades nutricionais dos 
alunos, buscando harmonia na composição dos alimentos e adequação ao perfil da 
população;  
VI - adquirir somente alimentos que possuam registro ou notificação no órgão oficial de 
vigilância sanitária ou da inspeção sanitária federal ou estadual, inclusive na 
embalagem, excetuando aqueles que estão dispensados do registro pela legislação 
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sanitária vigente.  
VII - considerar a relação custo / benefício na seleção dos alimentos, por meio do uso de 
parâmetros de custo da unidade protéica e unidade energética, comparando com o de 
produtos similares ou equivalentes do ponto de vista nutricional.  
VIII - selecionar produtos adequados às condições de conservação e preparo existentes 
nas cozinhas das escolas.  
IX - selecionar produtos adequados às condições de armazenagem e transporte.  
X – considerar os períodos de safra e entressafra agrícola da região, quando for o caso.  
XI- respeitar os hábitos e a cultura dos povos tradicionais.  
 
6.4 - DA ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
6.4.1 - A entrega dos gêneros alimentícios pelo fornecedor deverá seguir os 
procedimentos abaixo: 
I - emitir e enviar cronograma (com datas específicas) ao fornecedor com a relação de 
produtos a serem entregues diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou 
mensalmente de acordo com as necessidades de merenda das respectivas escolas com 
pelo menos 05 (cinco) dias antes de iniciar o consumo; 
II - confrontar as especificações dos gêneros alimentícios contidos na nota fiscal com o 
contrato de fornecimento, recebendo apenas aqueles em perfeitas condições de 
consumo, dentro de prazo razoável de validade e rigorosamente compatíveis com as 
especificações contidas no contrato de fornecimento;  
III - atestar o recebimento das mercadorias no verso da nota fiscal, mediante carimbo.  
 
6.5 - DO ARMAZENAMENTO NOS DEPÓSITOS  
6.5.1 - o armazenamento nos Depósitos Central e na escola deverá observar os 
seguintes cuidados:  
I – o local onde serão estocados os alimentos deverá ser seco, fresco, arejado, 
iluminado e limpo;  
II – o piso, as paredes e os cantos da despensa devem ser limpos e desinfetados 
regularmente;  
III- os alimentos secos (cereal, farinha, açúcar, biscoito, etc) devem ser guardados em 
prateleiras , afastadas, pelo menos 30 cm do chão e 20 cm da parede.  
IV- os materiais de limpeza e outros produtos químicos e solventes devem ser 
guardados em local separado dos alimentos;  
V- qualquer produto líquido ou seco que tenha sido derramado na despensa terá que ser 
imediatamente limpo;  
VI - examinar os produtos freqüentemente, identificando e controlando sua utilização 
através da data de validade. Os alimentos com data de validade mais antiga devem ser 
colocados á frente dos alimentos com data mais recente, para serem utilizados primeiro 
evitando-se assim a perda da validade  
VII – os alimentos perecíveis, tais como frutas, legumes, verduras e carnes devem ser 
guardados em geladeira ou freezer e examinados diariamente para identificar alguma 
deterioração; 
 
6.6 - DA DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
6.6.1 - A distribuição dos gêneros alimentícios da rede deverá proceder considerando os 
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seguintes passos:  
I - emitir Guia de Remessa de Alimentos (GRA) para unidades escolares, com 
assinatura do servidor responsável, diretora, vice ou outro servidor formalmente 
designado para essa tarefa; 
II – as unidades escolares deverão preencher o formulário de controle de consumo de 
produtos, que deverá ser encaminhado ao setor de merenda escolar no último dia útil de 
cada mês para melhor controle, aproveitamento e distribuição de produtos.  
 
6.7 - DO CONTROLE DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
6.7.1 - O controle de estoque deverá ser acompanhado e realizado pelo setor de 
merenda da seguinte forma:  
I - observando constantemente a data e textura dos produtos a fim de evitar o 
vencimento dos mesmos;  
II – dispor os produtos obedecendo a data de fabricação;  
III – organizar os produtos de acordo com suas características, enlatados farináceos e 
grãos etc.  
IV – fornecer nova GRA, sempre que for necessário entregar algum gênero alimentício 
para as escolas.  
 
6.8 - DO CARDÁPIO  
6.8.1 - O cardápio da merenda escolar será elaborado pelo (a) nutricionista Responsável 
Técnico (a), através de escuta nas comunidades escolares, divulgado e acompanhado 
pelo setor de Merenda Escolar, seguindo criteriosamente os valores recomendados de 
nutrientes e calorias.  
 
6.8.2 – O cardápio de merenda escolar deve ser organizado obedecendo aos seguintes 
critérios:  
I – seguir o roteiro de quantas vezes é indicado pelo cardápio.  
II - obedecendo a quantidade per capita determinada pela nutricionista.  
III – seguir as orientações de higienização e armazenamento dos mesmos.  
 
6.9 - DO ACOMPANHAMENTO ÀS ESCOLAS  
6.9.1 – Cabe ao setor de merenda escolar realizar acompanhamento às Escolas 
Considerando:  
I - o cumprimento do cardápio em vigor;  
II - o controle e condições do estoque, uso do uniforme pelas merendeiras, limpeza geral 
das cozinhas e refeitórios;  
III - a necessidade de equipamentos e utensílios pertinentes à cozinha;  
IV - os mapas de merenda, levando em conta notas fiscais e planilhas de distribuição e 
avaliar os mesmos;  
V – remanejamentos e cancelamento da entrega dos gêneros, baseado no mapa de 
merenda;  
 
6.10 - DA FORMAÇÃO DAS MERENDEIRAS  
6.10.1 – A formação das merendeiras acontecerá bimestralmente e terá como conteúdo:  
I – higiene, manipulação, e valor nutricional dos alimentos;  
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II – transmissão do conhecimento teórico e práticas de culinária (preparação do 
cardápio);  
III – segurança no trabalho;  
IV – motivação no trabalho;  
V – atribuições das merendeiras.  
 
6.11 - DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NAS ESCOLAS  
6.11.1 – Cada Escola deverá organizar / elaborar plano de ação que contribuam para 
uma prática de uma Merenda de qualidade tendo como referência os dez passos para 
promoção da alimentação saudável nas escolas, publicado pelo Ministério da Saúde.  
I - A escola deve definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar para 
favorecer escolhas saudáveis;  
II - Reforçar a abordagem da promoção da saúde e da alimentação saudável nas 
atividades curriculares da escola.  
III - Desenvolver estratégias de informação às famílias dos alunos para a promoção da 
alimentação saudável no ambiente escolar, enfatizando sua co-responsabilidade e a 
importância de sua participação neste processo.  
IV - Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação na escola para 
produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, adequando os locais de produção e 
fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de alimentação e garantindo a 
oferta de água potável.  
V - Restringir a oferta, a promoção comercial e a venda de alimentos ricos em gorduras, 
açúcares e sal.  
VI - Desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola.  
VII - Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras, com 
ênfase nos alimentos regionais.  
VIII - Auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis 
por meio de estratégias que estimulem essas escolhas.  
IX - Divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando 
informações e vivências. 
X - Desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, 
considerando o monitoramento do estado nutricional dos escolares, com ênfase em 
ações de diagnóstico, prevenção e controle dos distúrbios nutricionais.  
 
6.12 - OUTRAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
DESPORTO E LAZER 
6.12.1 - A secretaria de Educação deverá:  
I – implantar procedimentos operacionais ao controle de pragas (higienização, 
dedetização); 
II – estimular a pratica de higiene e realização de exames médicos periódicos, aos 
manipuladores de alimentos; 
III - realizar higienização periódica dos depósitos de água e caixa de gordura.  
 
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1 - A unidade gestora do Sistema de Educação deverá administrar o Programa de 
Alimentação Escolar com eficiência e transparência. 
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7.2 - Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão 
ser solucionadas junto a Unidade Central de Controle Interno Municipal. 
 
7.3 - As questões não especificadas na presente Instrução Normativa a respeito da 
matéria serão objeto de nova Instrução Normativa. Para tanto em quanto não houver, 
serão resolvidas diretamente pelo chefe do Poder correspondente e a Controladoria 
Interna do Município. 
 
7.4 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

7.5 – Anexo a Instrução Normativa; 
a) Diário de Bordo Merende Escolar. 

   

    Gilson Parron 
 Controlador Interno 
 
 
   Dorival Lorca 
 Prefeito Municipal 
 



 

Comissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle Interno    

Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal –––– fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523----1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.    

 
 

ANEXO I 

Diário de Bordo – Merenda Escolar 
 
Data:_____/_____/________ 

Escola:________________________________________________________________ 

Gestor (a):______________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 

Controlador de Merenda: _________________________________________________ 

Merendeiras:____________________________________________________________ 

Quantidade de Alunos:___________________________________________________ 

 
(Pergunte aos professores, à merendeira e aos pais de alunos da comunidade, se falta 
merenda na escola. Se houver faltado merenda algum dia do mês, pergunte também 
quais os motivos da falta de merenda. Com base na pesquisa, responda as questões a 
seguir). 
 
1. Faltou merenda algum dia no mês? 
(  )não       (  )sim        (  )não sei responder 
 
2. Se sim, quantos dias?_____________________________ 
 
3. Se faltou merenda, quais foram os motivos? (pode ser marcada mais de uma opção) 
(  ) Falta de alimentos 
(  ) Falta de merendeira 
(  ) Falta de condições de preparo 
(  ) Alimentos estragados  

(  ) Outros______________________________________________________________ 

Comentários:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
4. Se faltou alimento, quantos e quais foram eles? 

____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5. Se faltou alimento, a Secretaria de Educação foi informada sobre a situação? 
(  )não    (  )sim      (  )não sei responder 
 
6. Se sim, quantos dias após a constatação da falta do(s) gênero(s) 

alimentício(s)?______________________ 

 
7. Se foi avisada, qual foi o seu 

parecer?________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(  ) não sei responder 
                                  
8. Se foi informada, a falta foi suprida? 
(  ) não       (  ) sim        (  ) não sei responder 
 
9. A nutricionista responsável técnica pelo PNAE no município foi informada sobre a 
ausência do(s) gênero(s)? 
(  ) não      (  ) sim        (  ) não sei responder 
 
10. Se sim, quantos dias após a constatação da falta do(s) gênero(s) 

alimentício(s)?___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
11. Se foi, qual foi o parecer da 

nutricionista?____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(  ) não sei responder 
 
(Verifique as condições de preparo dos alimentos no colégio. A cozinha deve ser limpa e 
arejada. As panelas e os talheres devem ser limpos. Os alimentos devem ser 
preparados com higiene. Com base nessa verificação, responda a pergunta) 
 
1. Em que condições os alimentos estão armazenados? 
(  ) Em boas condições. 
(  ) Em condições ruins, mas não apresenta risco para os alimentos. 
(  ) Em condições ruins, com risco para os alimentos. 
(  ) Alimentos não servem para o consumo (prazo de validade vencido ou alimento 

estragado.) 

Comentários:____________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
(Verifique as condições de preparo dos alimentos no colégio. Cozinha deve ser limpa e 
arejada. As panelas e os talheres devem ser limpos. Os alimentos devem ser 
preparados com higiene. Com nessa verificação, responda a pergunta.) 
 
1. Em que condições os alimentos estão sendo preparados? 
(  ) Em boas condições. 
(  ) Em condições ruins 
Comentários:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                        

 
(Verifique a dinâmica da merenda: seus horários, variedade do cardápio, aceitabilidade 
das refeições e local onde são consumidas. Após isso,responda as questões.) 
 
1. O horário determinado para a distribuição e o consumo da merenda está sendo 
cumprido? 
(  )não           (  )sim            (  )não sei responder 
 
2. Se sim, qual(is) é(são) o(s) 

horário(s)?______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
3. Se não, por qual(is) 

motivo(s)?______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
4. quanto tempo dura o intervalo destinado à merenda? _________minutos. 
 
5. Há repetição de refeições numa mesma semana? 
(  ) não    (  )sim    (  )não sei responder   (  )na maioria das semanas  
 
6.Como é a aceitação da merenda por parte dos alunos? 
(  ) ótima   (  )boa   (  )regular    (  )ruim    (  )péssima 

Cometários:_____________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
7. Das comidas oferecidas na escola, quais os alunos mais gostam? Cite 

três:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Das comidas oferecidas na escola, quais os alunos menos gostam?Cite 

três:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
9.O local onde os alunos fazem as refeições é adequado? 
(  )sim       (  )não 
 
10. Se não, quais os motivos? 
(  ) Local desconfortável (não tem lugar para todos se sentarem) 
(  ) É sujo  
(  ) Desconfortável 
(  ) Outro(s). 

Qual(is)?_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                                       
(Verifique o comportamento da(s) merendeiras em todos os estágios do processo da 
merenda - preparo, hora servir, higienização e responda a pergunta.) 
 
1.Pode-se considerar a conduta da merendeira adequada, levando-se em consideração 
os itens a seguir. 
(  )não     (  )sim     (  )não é possível observar 
 
• A merendeira não passa a mão em qualquer parte do corpo (cabeça, orelha, 
nariz, boca etc.) 
• Os cabelos são totalmente protegidos por toucas ou redes descartáveis; 
• Não usa adornos (anéis, pulseiras, brincos, relógios etc) 
• As unhas são curtas e sem esmaltes, limpas; 
• Usa uniforme ou roupa limpa, de cor clara. 


