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RESUMO  

 

Objetivo - Pretendeu-se com este estudo compreender como o Município de Vitória obteve 

êxito em alcançar o percentual mínimo de 30% de aquisição de gêneros alimentícios oriundos 

da produção rural familiar para a alimentação escolar com recursos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, conforme estabelecido no artigo 14 da Lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009. 

Metodologia - A metodologia utilizada foi a de estudo de caso do tipo descritivo, tendo como 

unidade de análise única a Secretária de Educação do Município de Vitória. O método permitiu 

descrever a experiência vivenciada pelo Município na implementação da compra de produtos 

da agricultura familiar para seu programa de alimentação escolar com recursos do PNAE, 

possibilitando uma melhor compreensão da dinâmica das aquisições. Além da análise 

documental, foram realizadas entrevistas com participantes do processo. Em seguida, as 

informações coletadas foram sistematizadas e confrontadas com o referencial teórico. 

Resultados - O estudo conseguiu descrever uma iniciativa exitosa de implementação de política 

pública, em que o Município de Vitória conseguiu inserir os agricultores familiares em seu 

referenciado programa de alimentação escolar, em conformidade com a legislação federal. 

Limitações - O distanciamento social imposto pelo coronavírus SARS-CoV2 (COVID-19), que 

alterou substancialmente as rotinas de trabalho das Secretarias de Educação no ano de 2020, e 

a limitação de prazo para a conclusão da pesquisa inviabilizaram o estudo de experiências em 

outros entes públicos, não permitindo uma análise comparativa dos resultados obtidos. Houve, 

ainda, dificuldade quanto ao aprofundamento da pesquisa, pela impossibilidade de observação 

local e limitação quantitativa de entrevistas, particularmente no que se refere aos produtores 

rurais. 

Contribuições Práticas - Descrever a iniciativa exitosa de uma capital que tem um programa 

de alimentação escolar de referência nacional e que conseguiu implementar de forma bem-

sucedida uma política pública federal, podendo ter efeito demonstrativo positivo junto a outros 

entes federativos. 

Contribuições Sociais - Demonstrar que, apesar das dificuldades inerentes à sua 

implementação, a política pública traz benefícios efetivos para a região, seja no que se refere à 

melhoria da qualidade da alimentação dos alunos, seja na garantia de um canal de 

comercialização que contribui para a inclusão produtiva dos agricultores familiares, benefícios 

estes que vão além de tão somente satisfazer a necessidade pública de adquirir alimentos para 

os alunos.  

Originalidade - Acreditamos que seja o primeiro estudo sobre a implementação da compra 

direta de produtos da agricultura familiar em uma capital do País, com a particularidade de ser 

uma ilha sem uma base relevante de agricultores familiares organizados, mas que consegue 

cumprir a legislação, adquirindo alimentos para seu programa de alimentação escolar 

produzidos por fornecedores de municípios próximos. 

Palavras-chave - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Agricultura Familiar, 

Implementação de Políticas Públicas. 

 

Categoria do Artigo - Dissertação de Mestrado. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Purpose - The purpose of this study is to understand how the Municipality of Vitória was 

successful in achieving the minimum percentage of 30% of food acquisition from rural family 

production for school meals with budgetary resources from the National School Feeding 

Program - PNAE, as established in the article 14 of Federal Law 11947 of June 16, 2009. 

Methodology- The methodology used was a descriptive case study, with the Secretary of 

Education of the Municipality of Vitória as the only unit of analysis. The method described the 

experience of the Municipality in implementing the purchase of products from family farming 

for its school feeding program with PNAE resources, enabling a better understanding of the 

dynamics of acquisitions. In addition to the documentary analysis, interviews were conducted 

with participants in the process. Then, the information collected was systematized and 

compared with the theoretical framework. 

Findings- The study was able to describe a successful public policy implementation initiative, 

in which the Municipality of Vitória managed to insert family farmers into its referenced school 

feeding program, in accordance with federal legislation. 

Research limitations - The social distance imposed by the SARS-CoV2 coronavirus (COVID-

19), which substantially altered the work routines of the Departments of Education in 2020, and 

the deadline for completing the research made it impossible to study experiences in other public 

entities, so it was not possible to make a comparative analysis of the study results. There was 

also difficulty in going deeper into the research, due to the impossibility of local observation 

and quantitative limitation of interviews, particularly regarding rural producers. 

Practical implications - Describing the successful initiative of a State capital that has a 

nationally renowned school meal program and that has successfully implemented a federal 

public policy, which can have a positive demonstrative effect for other municipalities. 

Social implications - The main contribution of the study is to demonstrate that, despite the 

difficulties inherent to the implementation of article 14 of Federal Law 11947, this public policy 

brings effective benefits to the region, not only in terms of improving the quality of the students' 

meals, but also ensuring a marketing channel that contributes to the productive inclusion of 

family farmers. These benefits go far beyond simply satisfying the public need to purchase food 

for student´s meals. 

Originality - We believe this is the first study of implementation of direct purchase of products 

from family farming in a State capital, with the particularity of being an island without a 

relevant base of organized family farmers. Despite that, the Municipality of Vitória manages to 

comply with the legislation, purchasing food for its school feeding program produced by 

suppliers from nearby municipalities. 

Keywords - National School Feeding Program - PNAE, Family Farming, Public Policy 

Implementation. 

 

Paper category: Master's thesis. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho descreve a experiência vivenciada pelo Município de Vitória na 

execução de seu programa de alimentação escolar, analisando particularmente a implementação 

bem-sucedida da inovação trazida pelo artigo 14 da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 

2009 (“Lei nº 11.947/2009”), que passou a estabelecer que pelo menos 30% dos recursos 

acessados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sejam destinados 

à compra direta de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. 

Em um contexto em que uma parcela significativa dos entes públicos ainda não 

consegue cumprir a legislação, em função dos desafios que surgem com a sua implementação, 

o detalhamento de uma experiência bem-sucedida permite tanto conhecer os problemas 

enfrentados, como as soluções e práticas que permitiram a superação dos obstáculos. 

A pesquisa baseou-se em revisão bibliográfica sobre o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, análise do processo de aquisição da alimentação escolar pelo Município 

de Vitória e na escuta da experiência vivenciada por diversos atores participantes desse 

processo, o que permitiu a identificação de aspectos relevantes que possibilitaram a ampliação 

gradativa da inserção da agricultura familiar na alimentação escolar municipal. 

 

1.1 Contextualização e Relevância do Tema 

O tema da pesquisa está diretamente relacionado à segurança alimentar, à melhoria da 

nutrição e à promoção da agricultura sustentável, que constituem o núcleo de um dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU): “Objetivo nº 2: Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a 

nutrição e promover a agricultura sustentável.” (ONU, 2015). 

Estudos indicam que os produtos da agricultura familiar são mais saudáveis e 

diversificados, de modo que podem promover uma importante transformação na alimentação 

dos alunos da rede pública brasileira (BRASIL, 2008). 

O PNAE é uma política pública que visa a oferecer alimentação e ações de educação 

alimentar e nutricional a estudantes da rede pública de ensino básico (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos), através do repasse de recursos da 

União, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para os 

Estados, municípios e escolas federais. 
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Considerado um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo e uma 

referência junto a organismos de cooperação internacional, o PNAE incorporou uma nova 

dimensão com o advento da Lei nº 11.947/2009, tornando-se também um instrumento de 

inclusão socioprodutiva no meio rural, já que passou a assegurar um canal de comercialização 

para os agricultores familiares, de acordo com o artigo 14 da referida lei, que estabelece que 

pelo menos 30% dos recursos acessados no âmbito do PNAE sejam reservados à compra direta 

de produtos da agricultura familiar.  

A inovação legislativa baseou-se nas premissas, por um lado, de que a agricultura 

familiar, por não adotar o uso intensivo de agrotóxicos, é capaz de produzir alimentos mais 

saudáveis, ideais para a composição do cardápio escolar; e, por outro, de que a agricultura 

familiar, por contribuir com a diminuição do êxodo rural e por adotar práticas sustentáveis de 

produção e diversidade de cultivos, é capaz de promover o desenvolvimento social e econômico 

das comunidades locais. 

Os agricultores familiares, pelo perfil patrimonial modesto que possuem e pelas 

dificuldades que podem enfrentar (variação de condições climáticas, pragas, restrição de acesso 

a crédito, perda de canais de comercialização), exercem sua atividade num ambiente de 

incerteza, que os coloca numa situação de risco de vulnerabilidade social, pois repentinamente 

podem não ter capacidade de obter seu próprio sustento. Nesse sentido, o PNAE se torna um 

mitigador deste risco, pois cria um canal adicional de comercialização para a produção rural 

familiar e estimula o associativismo. 

Nesse contexto, o PNAE assume uma característica de política pública transversal, ao 

integrar dois universos distintos: o setor da produção rural familiar, que obteve o novo papel de 

fornecedor regular de produtos para a alimentação escolar, e o conjunto de alunos da rede 

pública de ensino, cuja alimentação se torna melhor com a oferta de alimentos mais saudáveis, 

como frutas e legumes in natura. 

Por outro lado, surgiram inúmeros desafios relacionados a questões burocráticas, 

comerciais, logísticas, organizacionais, higiênico-sanitárias, culturais, jurídicas, dentre outras, 

exigindo novos comportamentos, tanto dos agricultores, quanto dos gestores públicos 

responsáveis pela alimentação escolar.  

Tais desafios demandaram tempo para que os diversos atores se ajustassem ao novo 

contexto. Passados pouco mais de 10 anos da modificação legislativa, um conjunto significativo 

de entes públicos ainda não consegue observar o percentual mínimo previsto para a aquisição 

de produtos da agricultura familiar, fazendo surgir o interesse em identificar e analisar as causas 
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que impedem ou dificultam o cumprimento da legislação, bem como práticas e soluções 

desenvolvidas pelos gestores públicos na implementação da política pública. 

Além da relevância social apontada, o tema também apresenta destaque acadêmico, vez 

que foi possível identificar estudos indicando que o tema é campo fértil para investigações. Na 

conclusão de sua tese de doutorado, Triches (2012) apontou que havia a necessidade de estudos 

mais amplos de caráter quantitativo e qualitativo que demonstrassem as formas de 

abastecimento e de gestão do programa de alimentação escolar no Brasil e que indicassem 

caminhos mais efetivos de seu gerenciamento e de sua utilização.  

Ademais, vale lembrar que, em se tratando de previsão legal, cabe aos gestores a tarefa 

de concretizar a política pública, fazendo com que se tornem relevantes as contribuições 

acadêmicas que auxiliem as instituições envolvidas a diagnosticarem suas próprias 

dificuldades, de modo a possibilitar o desenvolvimento de ações voltadas para o fortalecimento 

do Programa e a obtenção dos benefícios dele esperados. 

 

1.2 Pergunta de Pesquisa  

À luz do acima exposto, pretende-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: como 

o Município de Vitória vem conseguindo cumprir o disposto no artigo 14 da Lei nº 11.947, 

de 16 de junho de 2009? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal 

Compreender como o Município de Vitória obteve êxito em alcançar o percentual 

mínimo de 30% de aquisição de gêneros alimentícios oriundos da produção rural familiar para 

a alimentação escolar com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 

conforme estabelecido no artigo 14 da Lei nº 11.947/2009. 

 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

Como objetivos intermediários desta pesquisa, pretende-se: 

(i) Conhecer como se operacionaliza o processo de compras de produtos da agricultura 

familiar no âmbito do PNAE; 
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(ii) Identificar as relações entre os diversos atores participantes, a fim de se obter uma 

melhor compreensão da dinâmica das aquisições;  

(iii) Obter do Município de Vitória informações sobre seu programa de alimentação 

escolar e seu desempenho em relação à aquisição de produtos da agricultura familiar; e 

(iv) Sistematizar e analisar as informações coletadas junto ao Município de Vitória, com 

o objetivo de responder ao problema de pesquisa. 

 

1.4 Delimitação do Estudo  

A pesquisa insere-se no contexto das relações institucionais entre o FNDE, que é a 

autarquia federal que faz a gestão do PNAE e repassa os recursos da União para a aquisição dos 

alimentos; as entidades executoras (Estados e municípios, por intermédio de suas Secretarias 

de Educação, e as escolas federais), que são os adquirentes dos alimentos; as escolas públicas 

cadastradas no Censo Escolar, bem como escolas filantrópicas, comunitárias e confessionais, 

sem fins lucrativos, que são as beneficiárias dos alimentos; e o segmento da produção rural 

familiar, que são os fornecedores de alimentos.  

A primeira delimitação consistiu em direcionar o estudo sob o enfoque das entidades 

executoras. No entanto, o Brasil possui 26 Estados e um Distrito Federal, 5.570 municípios e 

cerca de 450 escolas federais, o que tornou necessário um segundo recorte no universo a ser 

pesquisado.  

Com base em revisão bibliográfica preliminar, em que não foram identificados estudos 

sistematizados sobre os Estados, inicialmente a proposta de pesquisa pretendeu analisar a 

atuação desse conjunto de entes federativos, com o desenvolvimento de um estudo comparativo 

mais aprofundado em alguns Estados selecionados com base nos critérios de performance de 

compra de produtos da agricultura familiar e de organização da base local de agricultores 

familiares.  

Todavia, com o advento da pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV2 (COVID-

19), que desde março de 2020 vem demandando medidas de distanciamento social, não foi 

viável prosseguir com a proposta inicial. Somente foi possível dar continuidade à pesquisa, 

realizando um recorte mais específico sem prejudicar a riqueza do estudo, graças à oportunidade 

viabilizada pelo Município de Vitória. A escolha do Município ocorreu a partir de consulta na 

rede mundial de computadores, em que foram encontradas notícias sobre o seu referenciado 

programa de alimentação escolar, tendo a equipe que operacionaliza o referido programa se 
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disposto a contribuir com a pesquisa, mesmo em um momento conturbado de enfrentamento da 

pandemia.  

O portal eletrônico do FNDE disponibiliza, desde 2011 até sua atualização mais recente, 

referente ao ano de 2017, os valores investidos na aquisição de gêneros alimentícios diretamente 

da agricultura familiar para o PNAE. Com base nesses dados, foi elaborada a tabela a seguir, 

que apresenta os valores repassados pela União para as capitais brasileiras e os valores por elas 

empregados no período em referência:1 

 

Tabela 1- Capitais e Valores Repassados e Investidos 

Municípios 
Valor total repassado 

entre 2011 e 2017 (R$) 

Valor empregado na aquisição 

de alimentos da agricultura 

familiar entre 2011 e 2017 (R$) 

% (2011-2017) 

Aracaju 13.632.006,14 2.720.701,65 19,96% 

Belém 43.480.164,23 15.883.692,07 36,53% 

Belo Horizonte 143.861.386,14 15.154.131,76 10,53% 

Boa Vista 17.869.036,95 10.116.675,06 56,62% 

Campo Grande 64.236.667,70 10.501.956,24 16,35% 

Cuiabá 42.750.980,19 9.567.018,13 22,38% 

Curitiba 115.207.432,16 3.031.614,39 2,63% 

Florianópolis 58.413.428,84 5.134.744,51 8,79% 

Fortaleza 136.589.953,05 7.035.575,83 5,15% 

Goiânia 75.014.902,36 32.087.983,86 42,78% 

João Pessoa 39.780.987,83 4.112.511,52 10,34% 

 
1 Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/pnae-dados-da -agricultura-

familiar. Acesso em: 15 jan. 2021. 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/pnae-dados-da-agricultura-familiar
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/pnae-dados-da-agricultura-familiar
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/pnae-dados-da-agricultura-familiar
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Macapá 20.909.427,98 6.443.173,09 30,81% 

Maceió 26.500.207,42 685.494,44 2,59% 

Manaus 138.977.135,59 58.152.472,10 41,84% 

Natal 29.577.678,51 1.181.399,58 3,99% 

Palmas 38.004.691,17 17.296.829,12 45,51% 

Porto Alegre 55.945.866,88 13.828.149,97 24,72% 

Porto Velho 29.773.901,12 5.114.455,22 17,18% 

Recife 68.555.541,34 1.208.853,10 1,76% 

Rio Branco 15.131.804,65 5.519.541,87 36,48% 

Rio de Janeiro 449.405.104,89 495.469,42 0,11% 

Salvador 84.802.200,27 14.084.040,88 16,61% 

São Luís 94.658.357,95 14.874.028,87 15,71% 

São Paulo 617.779.477,28 52.750.995,21 8,54% 

Teresina 62.183.385,36 23.931.203,62 38,48% 

Vitória 35.217.239,34 11.684.442,25 33,18% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Assim, tendo como base a totalização dos valores entre 2011 e 2017, verifica-se que 

apenas oito capitais conseguiram cumprir o requisito mínimo de compras da agricultura 

familiar: Belém (36,53%), Boa Vista (56,62%), Goiânia (42,78%), Macapá (30,81%), Manaus 

(41,84%), Palmas (45,51%), Rio Branco (34,5%), Teresina (38,48%) e Vitória (33,18%). 

Foram estas também as únicas capitais que atingiram o percentual mínimo de 30% nos três 

últimos anos consecutivos do período analisado. 
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Nesse sentido, o Município de Vitória - uma ilha sem uma base relevante de agricultores 

familiares organizados, mas que cumpre o requisito mínimo legal - representou uma 

interessante opção de estudo, permitindo abordar as dificuldades comumente enfrentadas pelos 

entes públicos, porém descrevendo uma iniciativa exitosa de uma capital que tem um programa 

de alimentação escolar de referência nacional. 

 

1.5 Estruturação do Trabalho 

Com o intuito de responder à pergunta de pesquisa, o trabalho foi estruturado em seis 

capítulos, para percorrer um caminho lógico rumo aos objetivos estabelecidos. Neste primeiro 

capítulo foram apresentados o contexto em que o estudo se insere e sua relevância, bem como 

a pergunta de pesquisa e seus objetivos (principal e intermediários). No segundo capítulo será 

apresentado o referencial teórico que alicerçará a pesquisa, expondo os principais aspectos 

teóricos relacionados ao objeto de estudo. O terceiro capítulo apresentará o método de pesquisa, 

abordando a forma de coleta e análise de dados. O quarto capítulo apresentará o estudo de caso 

propriamente dito, com a apresentação do programa de alimentação escolar do Município de 

Vitória e do modo como é operacionalizada a aquisição de produtos da agricultura familiar. O 

quinto apresentará os resultados obtidos e as observações realizadas, seguido do capítulo final 

que discutirá os resultados e apresentará as conclusões do estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico que norteará a pesquisa. Os tópicos 

abordados poderiam ser apresentados de forma mais aprofundada, pois a riqueza de conteúdo 

desperta interesse em um maior detalhamento. Todavia, serão expostos na medida suficiente 

para permitir a compreensão da pergunta de pesquisa, bem como possibilitar que as informações 

obtidas no caso estudado sejam confrontadas com os conceitos e teorias aqui abordados. 

 

2.1 Implementação de Políticas Públicas 

2.1.1. Contextualização 

Conforme já referido anteriormente, uma parcela significativa dos entes federativos 

ainda não consegue cumprir o disposto no artigo 14 da Lei nº 11.947/2009. Nesse caso, segundo 

sugere Lotta (2019), os modelos analíticos de implementação de políticas públicas revelam-se 

importantes instrumentos para analisar as diferenças entre o que foi formulado e o que foi 

executado e compreender os motivos pelos quais os objetivos foram ou não alcançados, bem 

como o papel que os diferentes agentes tiveram no processo de concretização da política 

pública. 

Inicialmente, cabe apresentar o conceito de políticas públicas e abordar brevemente o 

processo de sua formação, a fim de permitir uma melhor compreensão do assunto. Com relação 

ao conceito de políticas públicas, existem diversas definições denotando diferentes 

perspectivas, conforme observa Aguilar Villanueva (1992), citado por Saravia (2006): 

 

 

política pode denotar várias coisas: um campo de atividade governamental 

(política de saúde, educacional, comercial), um propósito geral a ser realizado 

(política de emprego estável para os jovens), uma situação social desejada 

(política de restauração de centros históricos, contra o tabagismo, de 

segurança), uma proposta de ação específica (política de reflorestamento dos 

parques nacionais, de alfabetização de adultos), uma norma ou normas que 

existem para determinada problemática (política ecológica, energética, 

urbana), um conjunto de objetivos e programas de ação que o governo tem em 

um campo de questões (política de produtividade agrícola, de exportação, de 

luta contra a pobreza). Ou a política como produto resultado de específica 

atividade governamental, o comportamento governamental de fato (a política 

habitacional conseguiu construir n número de casas, a política de emprego 

criou n postos de trabalho),o impacto real da atividade governamental 
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(diminuição do crime urbano, aumento da conclusão do ciclo básico de 

estudos, diminuição dos preços ao consumidor, redução da inflação), o 

modelo teórico ou a tecnologia aplicável em que se sustenta uma política 

governamental (política da energia, política de renda regressiva, política de 

ajuste e estabilização). 

 

Desse modo, não havendo uma definição ideal, ou mais correta, optamos por utilizar o 

conceito elaborado por Bucci (2006): 

 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um 

processo ou conjunto de processos juridicamente regulados — processo 

eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial 

— visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 

privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. 

 

 

Os estudos sobre implementação compõem uma dimensão das políticas públicas, 

referindo-se à fase específica do processo de formação em que ocorre sua efetiva 

materialização. Esse processo de formação, também tratado como ciclo de políticas públicas 

(SECCHI, 2014), é usualmente dividido em três grandes etapas: i) formulação, momento em 

que as políticas são objeto de planejamento e quando são concebidos e decididos seus modelos 

e objetivos; ii) implementação, quando se coloca em prática aquilo que foi planejado; e (iii) 

avaliação, etapa em que os resultados são medidos e avaliados. Cabe ressaltar que tal 

esquematização é meramente didática, pois na prática o processo é habitualmente complexo e 

por vezes desordenado. 

A caracterização como um ciclo é oportuna, pois além de permitir a visualização de todo 

o processo de formação das políticas públicas, retrata bem a possibilidade de obtenção de 

contínuas melhorias, por meio da incorporação incremental de novos aperfeiçoamentos, 

resultantes da avaliação de seus resultados e da experiência acumulada. 

Secchi (2014, p.33) ressalta o ciclo de políticas públicas como um “esquema de 

visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e 

interdependentes” e sugere um modelo com sete fases principais: 
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A primeira fase é a identificação do problema, que consiste em identificar um pleito 

ou uma necessidade social que possa se qualificar como um problema público, a merecer uma 

intervenção por parte das autoridades públicas em busca de sua solução. 

A segunda fase é a formação da agenda, em que se delimita o problema, identifica-se 

as possíveis alternativas para sua solução e avalia-se os custos e os benefícios de cada uma 

delas. 

A terceira fase é a formulação de alternativas, em que são estabelecidos os programas, 

estratégias e ações que permitam que sejam solucionados os problemas públicos, incluindo-se 

os mecanismos de indução de comportamento dos agentes, como ações de conscientização, 

medidas coercitivas e premiações. 

 A quarta fase é a tomada de decisão, que consiste no momento em que a autoridade 

legitimada, ao avaliar os interesses, estratégias, ações e demais informações que foram 

produzidas na fase formulação de alternativas, seleciona aquela que considera mais adequada e 

explicita a decisão tomada, definindo seus objetivos e seus aspectos jurídicos, administrativos 

e financeiros.  

A quinta fase é a implementação, que consiste na mobilização da estrutura necessária 

(administrativa e de recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos) para a execução 

da política pública e obtenção de resultados concretos. Necessita de um processo sistemático 

de supervisão da execução das atividades, com o intuito de possibilitar correções de rumo e 

assegurar o alcance dos objetivos.  

A sexta fase é a avaliação, cujo objetivo é examinar o desempenho da política, com o 

objetivo de apurar sua efetividade. Pode ser realizada antes mesmo da implementação da 

política pública, durante o processo de implementação e depois de sua implementação. 

A sétima é a extinção, que ocorre quando o problema se resolve, quando se torna 

ineficaz ou quando o problema perde importância. 

2.1.2 Estudos sobre implementação - Principais Abordagens 

Os estudos sobre implementação são relativamente recentes. A obra citada como 

pioneira é o livro “Implementation: How great expectations in Washington are dashed in 

Oakland”, de Pressman e Wildavsky, publicado em 1973 (LOTTA, 2019), em que os autores 

descrevem o processo de implementação de programa de capacitação profissional em Oakland 

(Califórnia/EUA). O mérito do estudo foi demonstrar o risco de insucesso, mesmo em 
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condições favoráveis, quando se distancia a formulação de uma política pública (decisão do 

nível central) de sua implementação (operacionalização em nível local), diferentemente de 

trabalhos anteriores, que pressupunham que a decisão de uma autoridade seria automaticamente 

cumprida. 

Não havia, até então, uma noção tão clara de que é na fase de implementação que de 

fato se percebem os obstáculos e falhas das políticas públicas. Enquanto a formulação teórica 

das políticas é essencialmente racional (tratando a solução de um problema sob uma perspectiva 

puramente técnica, num ambiente consensual), na prática a realidade é bem diferente. Com a 

manifestação dos interesses individuais dos diversos atores, a implementação muitas vezes se 

torna uma atividade problemática, envolvendo disputas, negociações e concessões em um 

processo conflituoso.  

Com a evolução das pesquisas, duas perspectivas sobre os estudos de implementação se 

destacaram: as escolas top-down e bottom-up.  

 

2.1.2.1 A Escola Top-down 

Os primeiros estudiosos de implementação consideravam que as decisões deveriam ser 

tomadas pelos políticos democraticamente eleitos, de modo que se os agentes burocráticos 

alterassem, durante a implementação, o que havia sido previamente estabelecido, teriam agido 

inadvertidamente, subvertendo os objetivos da política pública e pondo em risco a própria 

democracia (LOTTA, 2019).  

Os adeptos dessa escola acreditam que o processo pode ser controlado de cima (onde se 

encontra aquele que formula) para baixo (onde se encontra quem executa) e consideram que 

uma implementação tem êxito quando as ações são implementadas e o público-alvo coincide 

com o definido na fase de formulação. Desse modo, defendem que sejam desenhadas políticas 

claras, com uma lógica prescritiva e com uma quantidade reduzida de atores, bem como que a 

implementação seja conduzida por quem concorde com as diretrizes da política.  

Os autores dessa perspectiva concluem que as políticas falham quando a implementação 

não segue à risca a formulação, seja porque os objetivos são abrangentes ou ambíguos, seja 

porque há muitos atores e valores distintos envolvidos na implementação.  

Matland (1995) aponta críticas sofridas pela abordagem top-down, como, por exemplo, 

o entendimento da implementação como um processo administrativo de cumprimento 

automático dos objetivos, os quais seriam claros e isentos de qualquer disputa política; e o 
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enfoque exagerado nos formuladores como sendo os atores-chave da política, quando na 

verdade os implementadores locais acabam detendo maior conhecimento das respostas aos 

problemas, além de terem um poder discricionário que não pode ser ignorado. 

Alguns dos principais representantes da escola top-down são: Pressman e Wildavsky, 

Mazmanian e Sabatier, Van Meter e Van Horn (MATLAND, 1995). 

 

2.1.2.2 A Escola Bottom-up 

Em contraposição à perspectiva top-down, a escola bottom-up considera que a 

implementação da política pública é mais bem compreendida quando é observada sob a ótica 

de quem está mais próximo de onde as ações são executadas, pois é em nível local que a política 

de fato ganha vida. Nesse sentido, a análise deve ser feita de baixo para cima, descrevendo e 

analisando os múltiplos processos, as atividades e as tomadas de decisão em nível local, 

reconhecendo que os agentes burocráticos podem, e mesmo devem, influenciar o processo 

(LOTTA, 2019). 

Os adeptos da escola bottom-up sustentam que o êxito da implementação depende, em 

grande parte, da habilidade dos implementadores e da autonomia a eles atribuída para promover 

adaptações da política pública à realidade local. 

Matland (1995) aponta que a abordagem bottom-up recebe críticas como, por exemplo, 

a aceitação da autonomia e flexibilidade para atores que não foram eleitos pelos cidadãos. Já 

Stoker (1989), citado por Mota (2020), acrescenta que a abordagem bottom-up pode ser também 

criticada: (i) por supor que os implementadores de base seriam, necessariamente, agentes 

facilitadores e solucionadores, ao invés de agentes de bloqueio de mudanças; e (ii) por não 

conseguir explicar por que é possível alcançar a cooperação entre atores em alguns cenários e 

em outros não. 

A corrente bottom-up foi impulsionada por um conjunto de estudos que passaram a focar 

nos atores envolvidos na implementação – posteriormente denominados de street-level 

bureaucrats, ou burocratas de linha de frente, ou burocratas de nível de rua. Estes estudos 

reforçam a tese de que há muitos processos decisórios acontecendo na implementação; que a 

burocracia não é uma máquina ou peças de engrenagens; e que compreender como ela se 

comporta e como toma decisões é central às análises de políticas públicas (LOTTA, 2019). 

Alguns dos principais representantes da escola bottom-up são: Lipsky, Berman, Hjern, 

Porter e Hull (MATLAND, 1995). 
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2.1.3 O Modelo Ambiguidade-Conflito de Implementação de Políticas Públicas 

Na década de 90 surgiu a terceira geração de estudos de implementação, buscando 

propor modelos alternativos de análise que superassem a discussão envolvendo as escolas 

bottom-up e top-down, por meio da busca de uma convergência entre as duas perspectivas, seja 

combinando as duas abordagens no mesmo modelo, seja selecionando os aspectos mais 

apropriados de uma em relação à outra (LOTTA, 2019).  

Um desses estudos é o Modelo Ambiguidade-Conflito de Implementação de 

Políticas Públicas, proposto por Richard Matland (1995), que faz uma abordagem inovadora 

ao analisar os ambientes de formulação e implementação com foco em dois fatores que o autor 

julga inerentes a toda política pública: 

(i) o grau de ambiguidade dos objetivos traçados e dos recursos e meios disponíveis, 

que pode influenciar na uniformização da política pública em diferentes contextos de 

implementação e na capacidade de monitoramento da política pelos seus gestores; e 

(ii) o nível de conflito referente aos interesses e visões dos diversos atores envolvidos, 

que influencia no grau de dificuldade do processo de implementação e no tipo de ação que deve 

ser tomada para resolver conflitos. 

Matland (1995) combinou essas duas variáveis com dois graus de intensidade a elas 

atribuídos (alto ou baixo), elaborando, assim, uma matriz com quatro situações, 

correspondentes a quatro tipos de implementação: Implementação Administrativa, 

Implementação Política, Implementação Experimental e Implementação Simbólica. 

O primeiro tipo é a Implementação Administrativa, que ocorre quando a política 

pública apresenta baixos níveis de ambiguidade e de conflitos. Como os objetivos são claros e 

os meios para atingi-los são apropriados e conhecidos, o processo de implementação consegue 

seguir um padrão administrativo, em que a autoridade central - detentora das informações, 

recursos e poder sancionador - vale-se de seu poder hierárquico para comandar o processo de 

implementação, ordenando as tarefas e monitorando o cumprimento dos normativos. Como o 

ambiente em que as ações se desenvolvem é estável, com pouca ou nenhuma influência externa, 

esse tipo de implementação permite resultados uniformes em diferentes cenários (MATLAND, 

1995).  

A implementação pode ser falha em decorrência de problemas técnicos, como a 

compreensão equivocada das tarefas por parte dos implementadores, deficiência no 

monitoramento, insuficiência de recursos ou falha na coordenação. Este tipo de implementação 

alinha-se com a abordagem top-down. 
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O segundo tipo é a Implementação Política, que ocorre quando há baixo grau de 

ambiguidade, porém elevado níveis de conflito, ou seja, embora os objetivos sejam claros, 

podem ser incompatíveis com algum fator externo não previsto no momento do desenho da 

política, ou também pode haver grande disputa em relação aos meios utilizados na sua 

implementação. O processo assume, então, uma natureza política, envolvendo disputa de poder 

e sofrendo influência do contexto local. A concordância dos atores não é obtida 

automaticamente; os normativos, por si só, não mobilizam os implementadores, sendo 

necessário estabelecer mecanismos de coerção ou de incentivo que os obriguem ou estimulem, 

respectivamente, a realizar as ações. 

Quando um ator ou um conjunto de atores não possui poder suficiente para resolver uma 

disputa, um acordo se torna indispensável para alcançar o consenso, que normalmente ocorre 

em relação aos meios de implementar a política. Outro ponto que merece destaque é que, 

eventualmente, um agente de implementação, seja por não manter contato direto, seja por 

pertencer a uma base política independente, pode não acatar o cumprimento de uma ação 

exigida pela autoridade implementadora. Essa independência, que ocorre também na relação 

entre o nível federal e os níveis estaduais e municipais, mesmo quando previstas sanções fortes 

como a suspensão de liberação de verbas, pode inviabilizar os mecanismos coercitivos 

(MATLAND, 1995). Assim, é essencial obter a concordância de atores-chave e assegurar que 

o processo não seja frustrado por opositores. 

 O terceiro tipo é a Implementação Experimental, em que a política pública possui 

alto nível de ambiguidade e baixo nível de conflito, ou seja, os objetivos são muito ambíguos, 

porém há pouco conflito quanto aos interesses envolvidos e há disponibilidade de recursos. Este 

tipo de implementação é mais sujeito às influências do ambiente que os demais. Os resultados 

dependem dos recursos e atores existentes no ambiente da implementação e das variações locais 

encontradas. 

A ausência de conflito explica a participação de múltiplos atores, sendo que aqueles que 

detêm mais recursos conseguem exercer papel preponderante sobre a política. Assim, é possível 

que ocorram mutações nos programas ou políticas, na hipótese de serem implementados por 

diferentes organizações e em ambientes diversos (MATLAND, 1995). O autor destaca a 

importância da aprendizagem, que pode ser vista como um objetivo neste tipo de 

implementação. 

O quarto tipo é a Implementação Simbólica, que ocorre quando a política apresenta 

alto nível de ambiguidade e alto nível de conflito. Nela os atores locais desempenham papéis 
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bastante relevantes, mas existe uma elevada carga política. Matland (1995) considera pouco 

plausível a ideia de uma política que reúna ao mesmo tempo altos níveis de ambiguidade e 

conflito, pela percepção de que quando há maior nível de ambiguidade, o conflito tende a ser 

minimizado. Mas esses casos existem, como as políticas que invocam símbolos importantes, 

que tendem a produzir níveis de conflito altos, mesmo quando são vagas (MATLAND, 1995). 

Pretendemos verificar, levando-se em consideração a matriz apresentada, em qual tipo 

de implementação pode ser enquadrado o caso do Município de Vitória.  

 

2.2 Aquisições Públicas 

As expressões “aquisição pública” ou “compra pública” serão referidas como qualquer 

processo de compra governamental de bens e serviços para satisfação de necessidades públicas.  

O volume financeiro envolvido nas aquisições públicas é bastante expressivo. De 

Schutter (2014) estima que os países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) gastem em média 12% de seu Produto Interno Bruto 

(PIB) em aquisições públicas de bens e serviços, percentual este ligeiramente inferior nos países 

em desenvolvimento. Como exemplo, cita o Reino Unido, que gasta aproximadamente £ 2 

bilhões (equivalentes a US$ 3 bilhões) apenas em contratos para provisão de alimentos para 

hospitais, prisões, escolas, universidades e demais serviços sociais. No Brasil, as contratações 

públicas movimentam recursos na ordem de 10 a 15% do PIB (BRASIL, 2021).  

No Brasil, as aquisições públicas estão contempladas no artigo 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (“CRFB/1988”), que estabelece em 

seu inciso XXI que as Administrações Públicas diretas e indiretas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios somente poderão contratar obras e serviços e comprar, locar 

ou alienar bens mediante processo licitatório, salvo em casos específicos previstos em lei, com 

observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade previstos 

em seu caput.  

O dispositivo constitucional é regulamentado pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (“Lei nº 8.666/1993”), que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos. A licitação pode ser conceituada como: 

 

o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles que por ela controlados selecionam a melhor 

proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a 
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celebração de contrato ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou 

científico” (CARVALHO FILHO, 2004, p. 206).  

 

Trata-se, portanto, de procedimento administrativo que prevê ritos e condições que 

devem ser observados pela Administração e pelos licitantes, com o objetivo de selecionar a 

proposta que melhor satisfaça o interesse público, em termos de qualidade e de custo. A 

licitação deve buscar a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e respeitar os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, 

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, conforme estabelecido no 

artigo 3º da Lei nº 8.666/1993. 

Há casos específicos em que a legislação admite a dispensa do processo licitatório, como 

é o caso da compra direta dos agricultores familiares no âmbito do PNAE. 

Cabe ressaltar que, recentemente, em 1º de abril de 2021, foi publicada a Lei Federal 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (“Lei nº 14.133/2021”), que traz um novo marco legal para as 

licitações e contratos administrativos, em substituição à Lei nº 8.666/1993, à Lei Federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão) e à Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 

2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações (RDC). 

Embora a nova Lei de Licitações e Contratos já esteja em vigor, as normas supracitadas 

continuam vigentes por mais dois anos, quando serão definitivamente revogadas na íntegra.2 

Nesse intervalo de transição, a Administração poderá optar por licitar ou contratar de acordo 

com a nova lei ou conforme as leis atuais, devendo indicar a opção escolhida expressamente no 

edital ou instrumento de contratação direta, sendo vedada a aplicação combinada da lei nova 

com as leis atuais. 

 2.2.1 Aquisições Públicas Sustentáveis 

As aquisições públicas sustentáveis são práticas que incorporam aspectos sociais e 

ambientais aos processos governamentais de contratação de bens, serviços e obras, com o 

intuito de contribuir para o bem-estar humano e para a redução dos impactos ao meio ambiente. 

 O tema vem sendo discutido mundialmente por organismos internacionais, como o UK 

Sustainable Procurement Task Force (OLIVEIRA; SANTOS, 2015) e por governos como o 

 
2 Conforme estabelecido pelo artigo 193, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, os artigos 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993, 

que tratam dos crimes e das penas e do processo e do procedimento judicial, foram revogados em 1º de abril de 

2021. 
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brasileiro, por exemplo, que reconhece que as contratações públicas estão contribuindo com “o 

social, o econômico, o ambiental, o político, o espacial, o ético, entre outros” (BRASIL, 2021). 

Um marco importante foi a edição da Lei Federal nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, 

que alterou a Lei nº 8.666/1993 para incluir a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável como um objetivo a ser perseguido nos procedimentos licitatórios, objetivo este 

mantido pela nova Lei nº 14.133/2021. Com isso, o ordenamento jurídico brasileiro reconheceu 

expressamente a possibilidade de se agregar ao tradicional critério de racionalização de custos 

(melhor qualidade pelo menor preço) outros fatores que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável. 

Nesse sentido, a compra direta dos agricultores familiares prevista no âmbito do PNAE 

apresenta-se como um exemplo de aquisição pública sustentável, pois autoriza que a 

Administração Pública alcance objetivos de desenvolvimento que vão além da oferta da 

alimentação escolar, como a valorização da produção agrícola da região e a melhoria da renda 

dos agricultores, permitindo que os recursos federais circulem localmente e contribuam para a 

redução da pobreza no meio rural. O próprio texto legal reconhece essa característica, conforme 

indica o inciso V do artigo 2º da Lei nº 11.947/2009: 

 

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição 

de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares 

rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes 

de quilombos (grifo nosso). 

 

2.3 Programas Institucionais de Aquisição de Alimentos 

 

A pesquisa está relacionada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 

que numa perspectiva mais abstrata se insere no contexto de iniciativas de aquisição de 

alimentos que vêm sendo desenvolvidas em vários países nos últimos anos, cuja característica 

comum reside no fato de utilizarem a demanda regular de alimentos por parte dos diversos 

órgãos e entidades públicas como um instrumento de política pública visando a atingir objetivos 

de desenvolvimento mais amplos (SWENSSON, 2018).  

Tais iniciativas, também referidas como Programas Institucionais de Aquisição de 

Alimentos (SWENSSON, 2018), aproveitam-se do potencial das instituições públicas, com sua 

capacidade financeira e poder de celebrar contratos, para ir além do escopo imediato da 

aquisição em si, que é a satisfação da necessidade pública por alimentos, para endereçar também 
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a obtenção de outras vantagens de natureza social, econômica ou ambiental de interesse público 

do Estado. 

Após a crise mundial de preço dos alimentos ocorrida em 2008, houve um 

desenvolvimento crescente dos programas que visavam a apoiar a comercialização dos 

agricultores. Das três experiências que mais se destacaram, duas são nacionais: o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pelo artigo 19 da Lei Federal nº 10.696, de 02 de 

julho de 2003, destinado a garantir alimentos para pessoas em situação de insegurança 

alimentar, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que oferece alimentação 

para os estudantes da educação básica pública, que passou a prever a compra de produtos da 

agricultura familiar a partir da vigência do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009. 

A terceira é a iniciativa Purchase for Progress (P4P), vinculada à Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), criada para contribuir com o 

combate à fome por meio da compra da produção dos pequenos agricultores, normalmente 

preteridos dos processos licitatórios em razão da competição com fornecedores 

economicamente mais fortes. Em comum às três iniciativas, a percepção de que as compras 

públicas podem gerar impactos significativos na redução da pobreza rural (DE SCHUTTER, 

2014). 

Particularmente em relação ao PNAE, o Programa está alinhado a uma concepção 

moderna dos programas de alimentação escolar - em que se busca sinergia entre os objetivos 

de inclusão produtiva e aumento da renda dos agricultores familiares, de melhoria da saúde 

pública e do desenvolvimento local por meio de programas de alimentação. Tal concepção é 

referida pela literatura internacional como Home-Grown School Feeding (HGSF), tendo como 

premissa básica a percepção de que a baixa produtividade, a fragilidade dos mercados agrícolas 

locais e o fraco desempenho nutricional e educacional se reforçam mutuamente e geram 

insegurança alimentar e pobreza (TRICHES, 2015). 

 

2.4 O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), considerado um dos maiores 

programas de alimentação escolar no mundo e único com atendimento universalizado, é um 

programa do Governo Federal que tem por objetivo oferecer alimentação escolar e ações de 
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educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública, 

em cumprimento ao artigo 208, incisos IV e VII da CRFB/1988 (FNDE, 1979). 

O programa é gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

autarquia federal sediada em Brasília, cujo objetivo é executar as políticas educacionais do 

Ministério da Educação, podendo ser citadas, dentre outras, o Programa Nacional do Livro e 

do Material Didático (PNLD), o Programa Dinheiro Direto na Escola e o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola. 

O FNDE transfere recursos da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

caráter suplementar, para a cobertura da alimentação escolar de 200 dias letivos, de acordo com 

o número de alunos matriculados, por meio de 10 parcelas mensais (fevereiro a novembro), 

com valores que variam de acordo com a etapa e modalidade de ensino.3 

O público-alvo do PNAE são os alunos de toda a educação básica (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas 

públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias conveniadas com o Poder Público. 

Participam operacionalmente do PNAE: 

i) Governo Federal, por intermédio do FNDE – responsável pela gestão da política 

pública, envolvendo a definição de suas regras, a coordenação, repasse dos recursos 

complementares, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Programa;4 

ii) Entidades Executoras (EEx) – realizam a execução técnica, administrativa e 

financeira, recebendo os recursos e cuidando da realização das aquisições e do desenvolvimento 

das demais condições do Programa. São os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por 

intermédio de suas Secretarias de Educação, e as escolas federais. 

iii) Unidade Executora (UEx) – representa a comunidade educativa. Sendo uma 

sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, vinculada à escola, sem fins 

lucrativos, a UEx pode ser instituída por iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas. 

Também chamadas de “Caixa Escolar”, “Associação de Pais e Mestres” ou “Círculo de Pais e 

Mestres”. 

 
3 Atualmente, são estes os valores repassados para cada aluno por dia letivo: i) creches: R$ 1,07; ii) pré-escola: 

R$ 0,53; iii) escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64; iv) ensino fundamental e médio: R$ 0,36; v) educação de 

jovens e adultos: R$ 0,32; vi) ensino integral: R$ 1,07; vii) Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em 

Tempo Integral: R$ 2,00; e viii) alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contraturno: 

R$ 0,53 (FNDE, 1979). 
4 No presente trabalho, referimo-nos a “políticas públicas” e “programas” como sinônimos, embora saibamos que, 

em sentido estrito, haja distinção entre os termos. 
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iv) Conselho de Alimentação Escolar (CAE) – responsável pelo controle social do 

Programa, por meio do acompanhamento da aquisição, distribuição e consumo dos produtos, 

da qualidade da alimentação ofertada aos alunos, das condições higiênico-sanitárias em que os 

alimentos são armazenados, preparados e servidos, além da execução financeira e da avaliação 

da prestação de contas das EEx, com emissão de parecer conclusivo. 

v) Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Transparência, Fiscalização 

e Controladoria-Geral da União (MTFC) – realizam a fiscalização por parte do Governo 

Federal. 

vi) Ministério Público Federal (MPF) – recebe e investiga denúncias de má gestão do 

Programa, em parceria com o FNDE. 

vii) Secretarias de Saúde e de Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios – responsáveis pela inspeção sanitária, por atestar a qualidade dos produtos 

utilizados na alimentação ofertada e por articular a produção da agricultura familiar com o 

PNAE. 

Embora não seja um ator institucionalizado, a partir da vigência do artigo 14 da Lei 

nº 11.947/2009, passaram também a exercer papel chave na operacionalização do Programa os 

agricultores familiares, individualmente ou de forma coletiva, por meio de cooperativas ou 

associações, atuando como fornecedores regulares de produtos para a alimentação escolar. 

 

2.4.1 Breve Histórico 

Segundo informações disponibilizadas pelo FNDE em seu portal eletrônico, o PNAE 

tem sua origem no início da década de 1940, quando o então Instituto de Nutrição defendia a 

proposta de o Governo Federal oferecer alimentação aos alunos, que não foi adiante por 

indisponibilidade de recursos financeiros. 

Na década de 1950 foi elaborado um abrangente Plano Nacional de Alimentação e 

Nutrição, denominado Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil. É nele que 

pela primeira vez se estrutura um programa de alimentação escolar em âmbito nacional, sob 

responsabilidade pública. 

Em 1955, foi assinado um decreto que instituiu a Campanha de Merenda Escolar 

(CME), subordinada ao Ministério da Educação. Na ocasião foram celebrados convênios 

diretamente com o Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI) e outros organismos 
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internacionais. No ano seguinte passou a se denominar Campanha Nacional de Merenda Escolar 

(CNME), com a intenção de promover o atendimento em âmbito nacional. 

Em 1965, o nome da CNME foi alterado para Campanha Nacional de Alimentação 

Escolar (CNAE), tendo recebido um conjunto de programas norte-americanos de auxílio, como 

o Alimentos para a Paz, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID); o Programa de Alimentos para o Desenvolvimento, voltado ao 

atendimento das populações carentes e à alimentação de crianças em idade escolar; e o 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) da Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação (FAO/ONU). 

A partir de 1976, o programa fez parte do II Programa Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PRONAN). Somente em 1979 passou a denominar-se Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

Com a promulgação da CRFB/1988, ficou assegurado o direito à alimentação escolar a 

todos os alunos do ensino fundamental por meio de programa suplementar de alimentação 

escolar a ser oferecido pelos governos federal, estaduais e municipais, conforme disposto em 

seu artigo 208, incisos IV e VII. 

Desde sua criação até 1993, a execução do PNAE ocorreu de forma centralizada, ou 

seja, o órgão gerenciador planejava os cardápios, adquiria os gêneros por processo licitatório, 

contratava laboratórios especializados para efetuar o controle de qualidade e ainda se 

responsabilizava pela distribuição dos alimentos em todo o território nacional. 

A descentralização dos recursos foi instituída por meio da Lei Federal n° 8.913, de 12 

de julho de 1994, mediante celebração de convênios com os municípios e com o envolvimento 

das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, às quais foi delegada 

competência para atendimento aos alunos de suas redes e das redes municipais das prefeituras 

que não haviam aderido à descentralização. 

A consolidação da descentralização, já sob o gerenciamento do FNDE, se deu com a 

Medida Provisória n° 1.784, de 14 de dezembro de 1998. Além do repasse direto a todos os 

municípios e Secretarias de Educação, a transferência passou a ser feita automaticamente, sem 

a necessidade de celebração de convênios ou quaisquer outros instrumentos similares, 

permitindo maior agilidade ao processo.  

Com a Medida Provisória n° 2.178, de 28 de junho de 2001, o PNAE experimentou 

avanços. Dentre eles, destacam-se a obrigatoriedade de que 70% dos recursos transferidos pelo 

Governo Federal fossem aplicados exclusivamente em produtos básicos e com respeito aos 
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hábitos alimentares regionais e à vocação agrícola do município, fomentando o 

desenvolvimento da economia local. 

Outro avanço foi a instituição, em cada município brasileiro, do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE) como órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento para a 

execução do Programa. Atualmente, os CAE são formados por representantes de entidades civis 

organizadas, dos trabalhadores da educação, dos discentes, dos pais de alunos e representantes 

do Poder Executivo. 

A partir de 2006, uma conquista importante foi a exigência da atuação de um 

nutricionista como responsável técnico pelo Programa, bem como do quadro técnico composto 

por esses profissionais em todas as entidades executoras, o que permitiu uma melhoria 

significativa na qualidade do PNAE. 

Em 2009, a sanção da Lei nº 11.947/2009 trouxe novos avanços para o PNAE, como a 

extensão do Programa para toda a rede pública de educação básica, além da garantia de que, no 

mínimo, 30% dos repasses do FNDE sejam investidos na aquisição de produtos da agricultura 

familiar, que é o objeto do presente estudo.  

O PNAE hoje é conhecido mundialmente como um caso de sucesso de programa de 

alimentação escolar sustentável. Nesse contexto, é importante ressaltar os acordos 

internacionais firmados com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e a 

Agricultura – FAO e com o Programa Mundial de Alimentos – PMA, por meio da Agência 

Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, com vistas a apoiar o 

desenvolvimento de programas dessa natureza em países da América Latina, Caribe, África e 

Ásia. 

 

2.4.2 O artigo 14 da Lei nº 11.947/2009  

A introdução do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009 trouxe uma inovação significativa ao 

reservar parte dos recursos do PNAE para que sejam alcançados objetivos de desenvolvimento 

mais amplos. O dispositivo assim dispõe: 

 

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 

do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas.  
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§ 1o A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se 

o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os 

vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da 

Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de 

qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.  

§ 2o A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo 

FNDE e poderá ser dispensada quando presente uma das seguintes 

circunstâncias:  

I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;  

II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros 

alimentícios;  

III - condições higiênico-sanitárias inadequadas. 

 

A observância do percentual mínimo de 30% – que é o mesmo para todas as entidades 

executoras, sem distinção de localização geográfica, porte financeiro ou estrutura 

administrativa – é obrigatória, embora não tenha sido estabelecido expressamente qualquer 

mecanismo coercitivo, como aplicação de penalidade ou a suspensão dos repasses. Apenas é 

prevista a devolução do percentual não executado, avaliado por ocasião da prestação de contas, 

conforme estabelecido no art. 29, §1º, da Resolução CD/FNDE nº 6, de 08 de maio de 2020 

(“Resolução CD/FNDE nº 6/2020”). 

Foram estabelecidas, no entanto, três hipóteses que dispensam os entes públicos do 

cumprimento do requisito mínimo de compras, não cumulativas: i) quando os fornecedores não 

puderem emitir nota fiscal; ii) quando os fornecedores não tiverem capacidade produtiva para 

atender à demanda de forma regular e constante; e iii) quando os fornecedores não atenderem 

aos padrões higiênico-sanitários, bastando ao ente público atestar a ocorrência de qualquer das 

hipóteses, sem necessidade de apresentar comprovação documental. 

Dentre os agricultores familiares, a política estabelece uma priorização em favor de 

grupos considerados socialmente mais vulneráveis, contemplados por outras políticas públicas 

federais – os assentados da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas. 

 A aquisição dos produtos da agricultura familiar é realizada diretamente, por meio de 

chamadas públicas, dispensando-se o procedimento licitatório tradicional. O artigo 14 da Lei 

nº 11.947/2009 é regulamentado pela Resolução CD/FNDE nº 6/2020,5 a qual, cabe ressaltar, 

não se limita a essa matéria, disciplinando todo o escopo da alimentação escolar no âmbito do 

 
5 A aquisição prevista no artigo 14 da Lei nº 11.947/2009 foi inicialmente regulamentada pela Resolução 

CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009. Posteriormente, foi revogada pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de 

junho de 2013, que disciplinou a matéria até a entrada em vigor da Resolução CD/FNDE nº 6/2020. 
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PNAE. A Resolução CD/FNDE nº 6/2020 detalha as diretrizes do PNAE acerca da alimentação 

escolar, qualifica os usuários e participantes do Programa, disciplina as formas de gestão, 

detalha as ações de educação alimentar e nutricional, regulamenta a atuação do Conselho de 

Alimentação Escolar e detalha operacionalmente a execução, fiscalização e aplicação dos 

recursos, bem como o monitoramento e avaliação do Programa.  

A Resolução CD/FNDE nº 6/2020 trouxe inovações em relação à norma que a antecedeu 

- a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (“Resolução CD/FNDE nº 26/13”), 

como, por exemplo: i) a obrigatoriedade de aplicação de no mínimo 75% dos recursos do PNAE 

na aquisição de pelo menos 50 tipos de alimentos in natura ou minimamente processados 

(artigo 21); ii) definição do pregão eletrônico como modalidade de licitação obrigatória para 

aquisição de alimentos, à exceção dos oriundos da agricultura familiar (artigo 24, inciso II); e 

a alteração do critério de compra local dos produtos da agricultura familiar (artigo 35, caput).  

No que diz respeito à compra de produtos da agricultura familiar, a regulamentação 

disciplina, dentre outros aspectos: 

i) a elaboração, divulgação e análise das chamadas públicas: 

Art. 30 (...) 

§ 1º Quando a EEx optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos termos 

do art. 14, § 1º da Lei nº 11.947/2009, a aquisição será feita mediante prévia 

chamada pública. 

§ 2º Considera-se chamada pública o procedimento administrativo voltado à 

seleção de proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios 

provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais 

ou suas organizações. 

Art. 32 As EEx deverão publicar os editais de chamada pública (modelo no 

anexo VI) para aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar 

em sítio eletrônico oficial e na forma de mural em local público de ampla 

circulação e divulgar para organizações locais da agricultura familiar e para 

entidades de assistência técnica e extensão rural do município ou do estado. 

Se necessário, publique-se em jornal de circulação regional, estadual ou 

nacional e em rádios locais 

Parágrafo único. Os editais das chamadas públicas devem permanecer abertos 

para recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 dias 

corridos. 

Art. 33 Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante devem ser 

os definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando 

ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma 

chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente e que a substituição seja 

atestada pelo Responsável Técnico, que poderá contar com o respaldo do 

CAE. 

ii) a documentação que deve ser apresentada para habilitação na chamada pública: 

Art. 36 Para a habilitação dos projetos de venda, deve-se exigir: 
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§ 1º Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados 

em grupo:  

I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

II – o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos 

últimos 60 dias; 

III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do 

agricultor participante; 

IV – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em 

normativas específicas; 

V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda. 

§ 2º Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP 

Física, organizados em grupo: 

I – a prova de inscrição no CPF; 

II – o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido 

nos últimos 60 dias; 

III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de 

todos os agricultores participantes; 

IV – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em 

normativas específicas; 

V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

§ 3º Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 

I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos 

últimos 60 dias; 

III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade 

Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 

registrada no órgão competente; 

V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal; 

VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos associados/cooperados; 

VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo 

controle do atendimento do limite individual de venda de seus 

cooperados/associados; 

VIII – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em 

normativas específicas. 

§ 4º Na ausência ou desconformidade de qualquer documento necessário à 

habilitação, ou de amostras a serem apresentadas conforme descrito no artigo 

41, fica facultado à EEx a abertura de prazo para a regularização das 

desconformidades. 

iii) definição do preço de aquisição dos produtos: 
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Art. 31 O preço de aquisição dos gêneros alimentícios deve ser determinado 

pela EEx, com base na realização de pesquisa de preços de mercado (modelo 

no Anexo V). 

§ 1º O preço de aquisição deve ser o preço médio pesquisado por, no mínimo, 

três mercados em âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura 

familiar, quando houver, acrescido dos insumos exigidos no edital de chamada 

pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer 

outros necessários para o fornecimento do produto. 

§ 2º Na impossibilidade de a pesquisa ser realizada em âmbito local, esta deve 

ser realizada ou complementada em âmbito das regiões geográficas imediatas, 

intermediárias, estadual ou nacional, nessa ordem, conforme estabelece o 

IBGE 2017 (Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e 

Regiões Geográficas Intermediárias). 

§ 3º Previamente à abertura das chamadas públicas, poderão ser realizadas 

audiências públicas abertas à participação de todos os interessados com vistas 

a coletar subsídios e sanear eventuais dúvidas do processo de aquisição dos 

gêneros da agricultura familiar. 

§ 4º Os preços de aquisição definidos pela EEx devem constar na chamada 

pública, e devem ser os preços pagos ao agricultor familiar, empreendedor 

familiar rural e/ou suas organizações pela venda do gênero alimentício. 

§ 5º Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos 

agroecológicos ou orgânicos, a EEx pode acrescer aos preços desses produtos 

em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para 

produtos convencionais, analogamente ao estabelecido no art. 17 da Lei nº 

12.512/2011. 

(...). 

iv) os critérios de seleção dos projetos de venda:  

Art. 35 Para seleção, os projetos de venda (modelos no Anexo VII) habilitados 

devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de 

projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões 

Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo de projetos 

do país. 

§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na 

DAP. 

§ 2º Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver 

a maior quantidade, em números absolutos, de DAPs Físicas registradas no 

extrato da DAP Jurídica. 

§ 3º Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade para seleção: 

I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais 

grupos; 

II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem 

prioridade sobre o de Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do 

País; 

III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária 

tem prioridade sobre o do estado e do país; 

IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País. 

§ 4º Em cada grupo de projetos, deve-se observar a seguinte ordem de 

prioridade para seleção: 
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I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 

a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos 

Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, 

comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja 

de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos 

cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, 

conforme identificação na(s) DAP(s); 

b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma 

agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto 

no § 4º inciso I deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com 

maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou 

indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos 

Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores 

assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme 

identificação na(s) DAP(s). 

II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 

agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e 

devido cadastro no MAPA; 

III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os 

Fornecedores Individuais, e estes, sobre Cooperativas Centrais da Agricultura 

Familiar (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que 

regulamentam a DAP); 

a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 4º 

inciso III deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior 

porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais 

no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica; 

b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em 

havendo consenso entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento 

dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 

IV – Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos 

do grupo de projetos de fornecedores locais, estas devem ser complementadas 

com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e 

priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º; 

Art. 38 Os projetos de venda selecionados devem resultar na celebração de 

contratos com a EEx (modelo no Anexo VIII), os quais deverão estabelecer 

os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com 

os termos da chamada pública. 

v) os valores limites que podem ser pagos individualmente a cada fornecedor: 

Art. 39 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor 

familiar rural para a alimentação escolar deve respeitar o valor máximo de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP Familiar/ano/entidade executora, e 

deve obedecer às seguintes regras: 

I – para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, 

os contratos individuais firmados devem respeitar o valor máximo de 

R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), por DAP Familiar/ano/EEx; 

II – para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser 

contratado deve ser o resultado do número de agricultores familiares, munidos 

de DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite 

individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 
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VMC = NAF x R$ 20.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. 

NAF: nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP 

jurídica). 

§ 1º Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx 

a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda 

nos casos de comercialização com os grupos formais. 

§ 2º Cabe às EEx a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 

individual de venda nos casos de comercialização com os grupos informais e 

agricultores individuais. A estas, também compete o controle do limite total 

de venda das cooperativas e associações, nos casos de comercialização com 

grupos formais. 

 

Com o intuito de simplificar a linguagem e facilitar o acesso dos diversos atores 

envolvidos, a Coordenação Geral do PNAE – CGPAE/FNDE elaborou o “Manual de Aquisição 

de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar”, que apresenta o passo-a-

passo do processo de aquisição da agricultura familiar (FNDE, 2016). 

 

2.4.2.1 Chamada Pública para Compra Direta 

Com amparo constitucional, a Lei nº 11.947/2009 introduziu uma inovação na 

legislação licitatória, ao estabelecer uma nova modalidade de aquisição pública - a chamada 

pública para compra direta, que é um procedimento administrativo regulamentado pela 

Resolução CD/FNDE nº 6/2020, particularmente em seus artigos 29 a 39. Sua definição está 

contida no § 2º do artigo 30: 

 

§ 2º Considera-se chamada pública o procedimento administrativo voltado à 

seleção de proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios 

provenientes da agricultura familiar e/ou empreendedores familiares rurais ou 

suas organizações. 

 

A realização de chamada pública é facultativa, nada impedindo que a entidade executora do 

PNAE promova uma licitação pública, que deve ser realizada obrigatoriamente na modalidade 

pregão eletrônico, conforme estabelecido no artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 6/2020: 

 

Art. 27 A aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE, ressalvadas 

as hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 24, inciso I, desta 

resolução, deverá ser realizada por meio de licitação pública, na modalidade 

de pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 

2002 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

Parágrafo único: A EEx que se utilizar de modalidade de licitação diversa do 

pregão eletrônico deverá apresentar a(s) devida(s) justificativa(s) em sistema 

disponibilizado pelo FNDE. 
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A Resolução CD/FNDE nº 6/2020 apresenta, em um de seus anexos, um modelo 

sugerido de chamada pública, facilitando a atuação das entidades executoras. Cabe ressaltar, 

ainda, que as aquisições também podem ser feitas com base nas hipóteses de dispensa de 

licitação previstas na Lei nº 8.666/1993, enquanto vigente, ou na Lei nº 14.133/2021, que as 

estabelece em seu artigo 75.  

2.4.2.1.1 Processo de Operacionalização da Aquisição de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar 

A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar é disciplinada pela 

Resolução CD/FNDE nº 6/2020, que traz dispositivos bastante detalhados, cujo conhecimento 

mais aprofundado não se faz necessário ao presente trabalho. Nesse sentido, apresentamos a 

seguir uma indicação simplificada do fluxo operacional da modalidade de chamada pública. 

A primeira etapa prevê a elaboração do cardápio escolar pela nutricionista responsável 

técnico do PNAE vinculado à entidade executora, buscando promover uma alimentação 

saudável, de acordo com os hábitos alimentares da localidade e considerando a sazonalidade e 

a diversificação agrícola da região. 

A segunda etapa consiste na definição do preço de aquisição dos gêneros alimentícios, 

que deve ser o preço médio pesquisado em, no mínimo, três mercados de âmbito local, acrescido 

das despesas indicadas no edital de chamada pública, tais como frete, embalagens e encargos. 

A terceira etapa, não obrigatória, seria a realização de audiências públicas abertas à 

participação de todos os interessados, com o intuito de coletar sugestões e dirimir eventuais 

dúvidas do processo. 

A quarta etapa consiste na preparação do edital de chamada pública, que deve conter 

todas as informações necessárias para viabilizar a participação dos agricultores - como, por 

exemplo, a definição dos gêneros alimentícios, suas quantidades, periodicidade de entrega e 

preço de aquisição - e assegurar uma seleção adequada das propostas. Os editais devem ser 

publicados em sítio eletrônico oficial e na forma de mural em local público de ampla circulação, 

além de divulgado para organizações locais da agricultura familiar e para entidades de 

assistência técnica e extensão rural.  

A quinta etapa é a elaboração do projeto de venda, que é o documento por meio do 

qual os proponentes formalizam o interesse em fornecer para a alimentação escolar, de acordo 

com o que foi estabelecido no edital de chamada pública. Os interessados dispõem do prazo em 
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que o edital ficar aberto, que não pode ser inferior a 20 dias corridos, devendo realizar a entrega 

do projeto de venda juntamente com a documentação exigida.  

A sexta etapa consiste na análise das propostas por parte da entidade executora, seguida 

de sua classificação de acordo com os critérios de priorização. Para tanto, os projetos de venda 

habilitados devem ser divididos em grupos, apresentados em ordem decrescente de prioridade: 

i) projetos de fornecedores locais; ii) projetos de fornecedores da Região Geográfica Imediata; 

iii) projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária; iv) projetos do Estado; e, por 

fim, v) projetos de qualquer lugar do País. Dentro de cada grupo, observa-se a seguinte ordem 

de prioridade para seleção: i) os assentamentos de reforma agrária, as comunidades indígenas 

e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre tais categorias; ii) os fornecedores 

de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos; iii) grupos formais; iv) 

grupos informais, v) fornecedores individuais; e vi) cooperativas centrais da agricultura 

familiar. 

A sétima etapa é a de formalização do contrato, que estabelece os direitos, obrigações 

e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública. 

A etapa final consiste na entrega dos produtos de acordo com o cronograma previsto 

no contrato, mediante assinatura de termo de recebimento pela entidade executora e pelos 

agricultores familiares, em que se atesta que os produtos entregues estão de acordo com os 

padrões de qualidade exigidos. 

 

2.4.2.1.2 Proponentes das Chamadas Públicas 

Podem apresentar projetos de venda os seguintes proponentes, conforme artigo 34 da 

Resolução CD/FNDE nº 6/2020: 

 

Art. 34 Os proponentes podem apresentar projetos de venda como: 

I – grupo formal: organização produtiva detentora de Declaração de Aptidão 

ao PRONAF – DAP Jurídica; 

II – grupo informal: agricultores familiares, detentores de DAP Física, 

organizados em grupos; 

III – fornecedor individual: detentor de DAP Física. 

 

 

Os fornecedores individuais ou os agricultores organizados em grupos informais podem 

ter apoio de uma entidade articuladora para auxiliar na elaboração do projeto de venda. A 
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atuação da entidade articuladora limita-se a essa atividade, não podendo assinar o contrato em 

nome dos proponentes, nem realizar as vendas ou receber remuneração. 

A Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)6 é o documento que identifica o produtor 

rural que pode ter acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), destinado à concessão de financiamento para investimento e custeio de suas 

atividades produtivas, conforme disposto no artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 2.191, de 24 de 

agosto de 1995, do Conselho Monetário Nacional: 

 

Art. 2º Os financiamentos ao amparo do PRONAF ficam sujeitos às seguintes 

condições: 

I - beneficiário: produtor rural que atender simultaneamente aos seguintes 

quesitos, comprovado mediante declaração de aptidão fornecida por agente 

credenciado pelo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 

Agrária (MAARA): 

a) explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário 

ou parceiro; 

b) não mantenha empregado permanente, sendo admitido o recurso eventual 

à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agrícola o exigir; 

c) não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, 

quantificados na legislação em vigor; 

d) no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual seja 

proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; 

e) resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximos. 

 

A DAP contém dados pessoais e de renda dos donos da terra, dados territoriais e 

produtivos do imóvel rural, sendo requisito essencial para acesso ao PRONAF e às demais 

políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda para os agricultores familiares, 

como o já citado PAA, o Garantia SAFRA, o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) e o 

próprio PNAE. 

 Cabe frisar que em 2017 entrou em vigor o Decreto nº 9.064, de 31 de maio de 2017 

(“Decreto nº 9.064/2017”), que regulamenta a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006 

(“Lei nº 11.326/2006”), que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. O referido Decreto instituiu o 

Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), que substituirá a DAP como elemento 

de identificação e qualificação dos agricultores familiares, permitindo-lhes acesso às políticas 

 
6 A DAP é emitida gratuitamente por entidades credenciadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), como sindicatos rurais; entidades estaduais de assistência técnica e extensão; associações 

e colônias de pescadores artesanais e aquicultores, para seu público específico; e escritórios regionais do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
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públicas destinadas ao segmento.  De acordo com a Portaria nº 85, de 18 de fevereiro de 2021, 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a implementação do CAF 

em substituição à DAP deverá ocorrer até dezembro de 2021. Durante esse período de transição, 

a DAP permanece como instrumento de identificação e de acesso dos agricultores familiares às 

políticas públicas do setor. 

 

2.4.2.2 O constructo agricultor familiar 

Existe uma diversidade de definições do que seja agricultura familiar, baseadas em 

critérios como nível de renda, tamanho da propriedade rural e perfil da mão-de-obra empregada. 

Em comum aos diversos conceitos, um elemento básico é que a administração da propriedade 

seja conduzida exclusivamente pela família. A Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 

1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, assim define propriedade familiar, no inciso II de 

seu artigo 4º: 

o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua 

família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência 

e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e 

tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros. 

 

Um estudo desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) traz esta 

definição de agricultura familiar: 

 

a agricultura familiar pode ser definida a partir de três características centrais: 

a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados é feita por 

indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento; b) a maior 

parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; c) a 

propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à 

família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso de 

falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva. 

(INCRA/FAO, 1996). 

 

Já Bittencourt e Bianchini (1996) assim definem: 

 

agricultor familiar é todo aquele(a) agricultor(a) que tem na agricultura sua 

principal fonte de renda (+ 80%) e que a base da força de trabalho utilizada no 

estabelecimento seja desenvolvida por membros da família. É permitido o 

emprego de terceiros temporariamente, quando a atividade agrícola assim 

necessitar. Em caso de contratação de força de trabalho permanente externo à 

família, a mão-de-obra familiar deve ser igual ou superior a 75% do total 

utilizado no estabelecimento. 
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Schneider (1999), renomado especialista do tema, contribui pontuando que, ao se definir 

a agricultura familiar contemporânea, deve-se levar em conta todas as formas que essa categoria 

social apresenta, seja ela baseada no trabalho familiar não-agrícola (pluriatividade) ou com a 

participação do trabalho assalariado, mas que a essência da mão-de-obra familiar (agrícola ou 

não-agrícola) seja preservada. 

A importância do conceito de agricultura familiar não se limita ao debate acadêmico, 

pois a escolha do conceito é decisiva para garantir ao agricultor o acesso às políticas públicas 

federais, como os já citados PAA, PRONAF e o próprio PNAE. Com isso, são intensos os 

debates entre as entidades representativas de pequenos agricultores e os formuladores das 

políticas do setor em busca da mais correta e adequada caracterização desse público, não sendo 

tarefa fácil a sua definição. 

O PNAE, que exige a apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) como 

elemento de identificação dos proponentes nas chamadas públicas, adota o conceito de 

agricultor familiar previsto na Lei nº 11.326/2006, cujo artigo 3º assim dispõe: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo;  

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar 

de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a 

fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 

§ 2º São também beneficiários desta Lei: 

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 

trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que 

promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; 

II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 

trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície 

total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros 

cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 

incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade 

artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 
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IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 

incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira 

artesanalmente. 

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos 

nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º 

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e 

demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos 

incisos II, III e IV do caput do art. 3º. 

§ 3º O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e 

condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de 

crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contemplar as 

especificidades dos seus diferentes segmentos.  

§ 4º Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e 

associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em 

seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, 

processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto 

pelo CMN.” (grifos nossos). 

 

2.4.2.3 O constructo compra local 

Uma das diretrizes do PNAE é o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos 

para a aquisição de gêneros alimentícios produzidos em âmbito local. O PNAE adota um 

conceito estendido de compra local, não restringindo que apenas sejam adquiridos alimentos 

produzidos no próprio município. Embora este receba tratamento prioritário, a regulamentação 

permite que as entidades executoras adquiram alimentos produzidos em outras localidades, de 

acordo com a seguinte ordem de prioridade: i) compra no próprio município; ii) não sendo 

possível, as quantidades complementares devem ser compradas na Região Geográfica 

Imediata;7 iii) sendo ainda insuficientes, devem ser compradas de fornecedores da Região 

Geográfica Intermediária;8 iv) do Estado; e v) de qualquer lugar do País. 

Nesse ponto, cabe ressaltar que a Resolução CD/FNDE nº 6/2020 trouxe alteração 

significativa em relação ao que estabelecia a Resolução CD/FNDE nº 26/2013, por ela 

revogada, ao substituir os “territórios rurais”9 pelas “Regiões Geográficas Imediatas” e 

 
7 As Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de referência. Essas regiões são 

estruturadas a partir de centros urbanos próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais 

como: compras de bens de consumo, busca de trabalho, procura por serviços de saúde e educação e prestação de 

serviços públicos, como: postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério do 

Trabalho e de serviços judiciários, entre outros (IBGE, 2017). 
8 As Regiões Geográficas Intermediárias correspondem a uma escala intermediária entre as Unidades da Federação 

e as Regiões Geográficas Imediatas. Elas articulam as Regiões Geográficas Imediatas de funções urbanas de maior 

complexidade, como: serviços médicos especializados ou grandes universidades (IBGE,2017). 
9 Não obstante o mérito de utilizar a abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento, de cooperação e 

de integração de políticas públicas, um aspecto limitante da referência aos “territórios rurais” era que, de acordo 

com a definição de território utilizada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), havia apenas 

239 territórios rurais aptos a ser utilizados como referência para a elaboração de projetos de venda ao PNAE, que 

não abrangiam todo o País. 
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“Regiões Geográficas Intermediárias” definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017). É o que dispõe o artigo 35, caput, §§1º, 2º e inciso IV do §4º da 

Resolução CD/FNDE nº 6/2020: 

Art. 35 Para seleção, os projetos de venda (modelos no Anexo VII) habilitados 

devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de 

projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões 

Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo de projetos 

do país. 

§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na 

DAP.  

§ 2º Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver 

a maior quantidade, em números absolutos, de DAPs Físicas registradas no 

extrato da DAP Jurídica.  

§ 4º (...) 

IV – Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos 

do grupo de projetos de fornecedores locais, estas devem ser complementadas 

com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e 

priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º. 

 

2.4.2.4 Principais dificuldades da implementação do artigo14 da Lei nº 11.947/2009 

Em um contexto mais amplo, Korkmaz (2010), citado por Oliveira e Santos (2015), ao 

analisar as barreiras para a realização de contratos sustentáveis, apontou como sendo os 

principais obstáculos: (i) o hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de compra; (ii) a 

falta de fornecedores de bens ou serviços "sustentáveis"; e (iii) a percepção de que o processo 

e os resultados são mais dispendiosos e demorados. 

Real e Schneider (2011) apontam que, apesar da obrigatoriedade da compra da produção 

da agricultura familiar, muitos entes públicos enfrentam dificuldades para observarem a 

exigência legal, sendo que uma das principais diz respeito à gestão das compras públicas de 

alimentos para abastecer o Programa que, historicamente, é voltada para grandes empresas do 

setor, que normalmente oferecem produtos industrializados. 

Já Baccarin et al (2017) indicam os seguintes fatores que podem representar 

dificuldades, ou mesmo barreiras, para a implementação do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009: 

(i) dificuldade de planejamento - a elaboração do cardápio escolar, além de atender às 

necessidades diárias dos alunos, demanda conhecimento das características dos produtos locais 

e proximidade e articulação com os produtores; 
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(ii) fragilidade na elaboração das chamadas públicas - ausência nos editais de 

informações como preço a ser pago e periodicidade e locais de entrega dos produtos, 

desestimulando a participação dos agricultores familiares. Os autores ressaltam que o 

estabelecimento de entregas semanais e centralizadas de produtos favorecem a logística e 

diminuem custos para os agricultores; 

(iii) ausência de ações conjuntas dos setores de alimentação escolar e de fomento à 

agricultura - ações de divulgação, assistência técnica e extensão rural e apoio logístico poderiam 

favorecer os agricultores; 

(iv) dificuldades jurídicas - reações contrárias das assessorias jurídicas e dos setores de 

licitação quanto à substituição das licitações convencionais pelas chamadas públicas; 

(v) oposição dos municípios - posicionamento contrário de administrações municipais 

à legislação federal. Os autores lembram que eventual punição às Prefeituras que não cumprem 

o artigo 14 da Lei nº 11.947/2009, como suspensão do repasse de recursos pelo FNDE, atingiria 

principalmente os alunos; 

(vi) complexidade das normas sanitárias - exige melhor infraestrutura produtiva e maior 

nível organizacional dos agricultores familiares. Se, por um lado, estimula a constituição de 

associações e cooperativas e a realização de investimentos em máquinas e equipamentos para 

beneficiamento da produção, também acaba por restringir a participação dos agricultores mais 

frágeis. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 Apresentação e descrição do método 

Para o alcance do objetivo da pesquisa, é importante planejar e definir um método que 

permita alcançar a resposta à pergunta de pesquisa. A estratégia de pesquisa utilizada foi o 

estudo de caso, que pode ser empregado quando se busca responder “por que” e “como” certos 

fenômenos ocorrem, num contexto em que o pesquisador tem pouca possibilidade de controle 

sobre os eventos estudados e quando o foco recai sobre fenômenos atuais. 

Yin (2015) classifica os estudos de caso em exploratórios, explanatórios e descritivos. 

Um estudo de caso exploratório define perguntas, constructos, proposições ou hipóteses que 

podem ser objeto de estudos subsequentes; um estudo de caso explanatório apresenta os dados 

e busca estabelecer relações de causa e efeito; já um estudo de caso descritivo procura relatar e 

fazer generalizações sobre uma sequência de fatos históricos. 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo, vez que seu objetivo foi apresentar de 

forma detalhada um fenômeno específico dentro de um determinado contexto, muito embora 

tenham sido feitas descobertas pontuais que de certa forma conferiram um aspecto exploratório 

ao estudo. De acordo com a taxonomia de Yin (2015), o caso é do Tipo 1 (caso único e 

holístico), sendo a unidade de análise única a Secretaria de Educação do Município de Vitória.  

 

3.2 Coleta e Análise de Dados 

 

O trabalho utilizou duas técnicas de coletas de dados: análise documental e entrevista 

semiestruturada. 

O roteiro da pesquisa foi o seguinte: inicialmente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre os principais aspectos relacionados ao PNAE e uma análise de normativos 

do FNDE e do Município de Vitória, com o intuito de diagnosticar a forma de operacionalização 

do Programa, sua estrutura de governança e as relações entre os diversos atores, bem como o 

desempenho do Município de Vitória em relação às compras de alimentos para as escolas. 

Com base no referencial teórico, foram elaboradas as perguntas para a realização das 

entrevistas semiestruturadas, a fim de coletar a visão dos entrevistados. Foram selecionados 

participantes que atuam na execução da política pública municipal, tanto em nível estratégico, 

quanto operacional, sendo eles: i) representantes da Secretaria Municipal de Educação 
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vinculados ao programa de alimentação escolar municipal, atuando tanto na parte de gestão, 

quanto na área operacional; ii) representante de organização de agricultores familiares; e iii) 

membro do Conselho de Alimentação Escolar.  

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Conformidade Ética em 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH/FGV), tendo sido aprovado por meio do Parecer 

n.º 055/2021, de 29 de março de 2021.  

Os entrevistados assinaram termo de consentimento que lhes assegurou uma 

participação voluntária e confidencialidade na pesquisa. As entrevistas seguiram os roteiros 

previamente elaborados, com a inclusão de questionamentos adicionais, em seu decorrer, que 

permitiram colher informações relevantes e esclarecer pontos que não haviam sido 

considerados nos questionários. 

Em função do período de distanciamento social recomendando pelo Ministério da 

Saúde, ensejado pela pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV2, as entrevistas foram 

realizadas remotamente, por meio da plataforma digital Google Meet/Zoom e do aplicativo 

WhatsApp, com gravação de áudio de todas as entrevistas, com a concordância dos 

entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas no período entre 23 de abril e 14 de maio de 2021, 

conforme tabela a seguir que indica o entrevistado (representado por um código alfanumérico 

sequencial, de acordo com a cronologia das entrevistas), a data e a abordagem principal da 

entrevista (gestão e operacionalização da política, acesso aos recursos do PNAE e avaliação da 

política): 

                                     Tabela 2- Entrevistas 

                                  Fonte: Elaborada pelo autor 

Entrevistado Data da 

Entrevista 

Assunto Principal 

E1 23/04/2021 Avaliação da política 

E2 26/04/2021 Acesso aos recursos do PNAE 

E3 13/05/2021 Gestão e operacionalização 

E4 13/05/2021 Gestão e operacionalização 

E5 14/05/2021 Gestão e operacionalização 
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Posteriormente, os áudios foram transcritos e foi realizada uma análise de conteúdo das 

informações coletadas, bem como uma triangulação com o referencial teórico. 

3.3 Limitações do Método  

Por se tratar de um estudo descritivo do caso singular do Município de Vitória, a 

principal limitação do estudo reside na impossibilidade de generalização de seus achados, sem 

que isso represente uma diminuição da riqueza do conhecimento da experiência analisada. 
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4 O CASO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

4.1 O Município de Vitória 

 

O Município de Vitória, com área territorial de 97,1 km², é uma das três ilhas do País 

que são capitais, juntamente com Florianópolis/SC e São Luís/MA. É o quarto município mais 

populoso do Estado do Espírito Santo (365.855 habitantes)10 e tem o 5.º melhor índice de 

desenvolvimento humano (IDH) entre os municípios brasileiros (0,845).11  

De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, conta com 16 estabelecimentos 

agropecuários, abrangendo uma área de 167 hectares, dos quais 15 são produtores individuais. 

 

4.1.1. A Região Metropolitana de Vitória 

 

A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), com área territorial de 2.331 km², 

é formada pelos Municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Fundão e 

Guarapari. Foi constituída pela Lei Complementar Estadual nº 58, de 21 de fevereiro de 1995, 

contando inicialmente com os primeiros cinco municípios referidos, quando era então 

conhecida como Região Metropolitana de Vitória - RMV. Posteriormente incorporou os 

Municípios de Fundão e Guarapari.  

 A RMGV tem uma população de aproximadamente dois milhões de habitantes, PIB per 

capita de R$ 27.162,19 e IDH médio de 0,798. Seus sete municípios abrigam quase a metade 

da população total do Espírito Santo (46%) e produzem 58% de sua riqueza.12 Apresentamos a 

seguir uma ilustração da Região Metropolitana de Vitória: 

 

 

 

 

 

 
10 Segundo estimativas de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). À sua frente como mais 

populosos estão três municípios limítrofes de sua região metropolitana: Vila Velha, Serra e Cariacica. 
11 Segundo ranking elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que tem por mandato promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza 

no mundo. 
12 REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia 

Foundation, 2020. Disponível em:https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%A3o_Metropo 

litana_de_Vit%C3%B3ria&oldid=59302728. Acesso em: 5 abr. 2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cariacica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viana_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Velha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fund%C3%A3o_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarapari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarapari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=
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                          Figura 1: Mapa da Região Metropolitana de Vitória 

              Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN, 2011 

 

4.1.2. A Região Geográfica Imediata de Vitória 

A Região Geográfica Imediata de Vitória é composta pelos nove seguintes municípios: 

Alfredo Chaves, Anchieta, Cariacica, Fundão, Guarapari, Piúma, Serra, Viana, Vila Velha e 

Vitória (IBGE, 2017). 

 

4.1.3. A Região Geográfica Intermediária de Vitória 

A Região Geográfica Intermediária de Vitória é uma das quatro regiões intermediárias 

do Estado do Espírito Santo e uma das 134 do País. É composta por 21 municípios, distribuídos 

em duas regiões geográficas imediatas (IBGE, 2017): 

i) a Região Geográfica Imediata de Vitória: abrangendo os Municípios de Alfredo 

Chaves, Anchieta, Cariacica, Fundão, Guarapari, Piúma, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória; e 

ii) a Região Geográfica Imediata de Afonso Cláudio-Venda Nova do Imigrante-Santa 

Maria de Jetibá: abrangendo os Municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do 

Castelo, Domingos Martins, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, 

Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_geogr%C3%A1fica_intermedi%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_geogr%C3%A1fica_imediata
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4.2 A Política Municipal de Alimentação e Nutrição Escolar de Vitória (PMANE) 

4.2.1 Breve Histórico 

No início da década de 1990, a Secretaria de Educação do Município de Vitória (SEME) 

centralizava a aquisição, armazenamento e distribuição dos alimentos que compunham o 

cardápio escolar, comum a todas as unidades de ensino. Nesse período também foi realizado o 

primeiro concurso público para nutricionistas, que ingressaram por meio de contrato 

temporário. 

No final da década de 1990, a Lei Municipal nº 4.435, de 22 de maio de 1997, autorizou 

as unidades de ensino da rede municipal a criarem as Caixas Escolares, sob forma de sociedade 

civil sem fins lucrativos, com a finalidade de gerir os recursos repassados pelo Poder Público, 

dando início à descentralização das atividades de aquisição, estocagem e distribuição da 

alimentação escolar. 

Na década de 2000, o Município focou na melhoria da qualidade da alimentação escolar, 

adotando como principal estratégia o aumento do quadro de nutricionistas, mediante concurso 

público. Também merece destaque o projeto piloto de compra direta de gêneros alimentícios 

oriundos da agricultura familiar, demonstrando que o Município se antecipou à Lei 

nº 11.947/2009.  

Em 2006 foi ampliada a atuação das nutricionistas, com maior ênfase na capacitação 

das merendeiras (disponibilizadas às unidades de ensino por uma empresa terceirizada 

contratada pelo Município) e na orientação, acompanhamento e fiscalização do Programa de 

Alimentação Escolar junto às unidades de ensino. Neste ano também foram encerradas as 

atividades das Caixas Escolares, que deram lugar aos Conselhos de Escola, que são as unidades 

que atualmente executam os recursos financeiros das unidades de ensino, com o intuito de 

fortalecer a gestão participativa no âmbito escolar. 

A Política Municipal de Alimentação e Nutrição Escolar (PMANE) foi aprimorada com 

os trabalhos técnicos desenvolvidos e com os normativos que disciplinavam os procedimentos 

e práticas da alimentação escolar, com ênfase em cardápios mais elaborados e equilibrados, 

com a retirada de ultraprocessados e a utilização de mais produtos in natura e frescos.  

Outra iniciativa precursora foi o tratamento diferenciado para os alunos com 

necessidade de atenção nutricional individualizada por restrição alimentar, assegurado pelas 
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Leis Municipais nº 6.639, de 28 de junho de 2006, e nº 7.013, de 24 de julho de 2007, editadas, 

portanto, anteriormente à Lei Federal nº 12.982, de 28 de maio de 2014.   

Na década de 2010, foi instituída a Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar 

(CANE), integrando a estrutura organizacional da SEME, dentro da Gerência de Gestão Escolar 

(GGE), com o objetivo de aproximar os gestores das unidades de ensino aos profissionais 

responsáveis pela elaboração dos cardápios e pelos processos de compra e acompanhamento da 

alimentação escolar. Outra iniciativa importante foi a formação voltada para os estudantes, 

desenvolvendo temáticas ligadas aos hábitos alimentares e valores dos alimentos.  

A ampliação da oferta de educação em tempo integral e a criação das Escolas Municipais 

de Ensino Fundamental em Tempo Integral – EMEFTI trouxeram outros desafios, já que os 

estudantes passaram a ficar nove horas no ambiente escolar, ampliando o direito de acesso à 

alimentação. Nesse período também foram realizados investimentos na estruturação das 

cozinhas e refeitórios das unidades de ensino. 

Em 2017, a PMANE foi reconhecida nacional e internacionalmente, tanto pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FNDE, quanto pela Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura ONU/FAO. 

 

4.2.2 Diretrizes da PMANE 

A Política Municipal de Alimentação e Nutrição Escolar (PMANE) tem por objetivo 

estabelecer as normas de execução técnica, administrativa e financeira para a oferta regular da 

alimentação escolar e para a promoção da educação alimentar e nutricional dos alunos 

regularmente matriculados na rede de ensino de Vitória. 

A PMANE acompanha os princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 11.947/2009, 

tendo possibilitado o alcance da universalização do acesso à alimentação escolar, oferecendo a 

todas as unidades de ensino, de forma isonômica, um cardápio com a mesma qualidade, 

quantidade e cuidado no preparo, à exceção dos cardápios diferenciados para os alunos com 

restrição alimentar ou condição de saúde específica. 

Dentre as principais diretrizes da PMANE, podem ser citadas: 
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i) compartilhamento de responsabilidade pelas ações de educação alimentar e 

nutricional - as ações são desenvolvidas conjuntamente por gerências distintas da SEME, com 

a perspectiva da transversalidade curricular, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB; 

ii) engajamento dos estudantes no desenvolvimento da PMANE - estimulando a 

construção de hábitos alimentares; a participação no processo de experimentação de receitas 

com potencial de inserção nos cardápios; a utilização dos espaços de colegiados estudantis para 

a avaliação da alimentação oferecida, dentre outras;  

iii) observância à sazonalidade, à tradição e à cultura local, buscando formas alternativas 

mais saudáveis e sustentáveis de produção e consumo de alimentos; e 

iv) oferta da alimentação escolar, quando excepcionalmente houver suspensão das 

atividades presenciais. 

4.2.3 A Gestão da PMANE 

As atividades relacionadas à PMANE, que abrangem atualmente 102 unidades de ensino 

e cerca de 43.000 estudantes em horário regular e/ou integral, estão sob a responsabilidade da 

Subsecretaria de Gestão Educacional da SEME, por intermédio da CANE, que integra a GGE. 

A CANE é composta por uma coordenação, um nutricionista responsável técnico (RT), 

assistentes administrativos e uma equipe composta por, no mínimo, 15 nutricionistas do quadro 

técnico, tendo como principais atribuições:  

i) promover a oferta e a divulgação da alimentação saudável, com qualidade nutricional 

e segurança alimentar;  

ii) executar o PNAE e a PMANE, atuando na gestão e fiscalização de contratos 

administrativos relativos ao fornecimento de gêneros alimentícios; e 

iii) elaborar e acompanhar os cardápios unificados e os cardápios diferenciados para 

alunos com restrição alimentar, garantindo uma alimentação balanceada e diferenciada. 

Cabe ressaltar a importância do Nutricionista RT, que é responsável pela garantia da 

execução do PNAE por meio de atividades que compreendem o planejamento, coordenação, 

supervisão e avaliação da alimentação escolar, incluindo a elaboração dos cardápios. 
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4.2.3.1 Modalidades de compras 

O processo de aquisição dos gêneros alimentícios que deverão compor os cardápios do 

ano letivo tem início com a elaboração do termo de referência que indica as especificações dos 

itens, o quantitativo e os procedimentos de compra e entrega nas unidades de ensino. As 

compras podem ocorrer de duas maneiras: centralizada ou descentralizadamente. 

A compra centralizada, com recursos do PNAE, é realizada pela SEME (que é a 

Entidade Executora - EEx), por meio de procedimentos licitatórios e, no caso de produtos da 

agricultura familiar, por meio de chamadas públicas. Já com recursos próprios da SEME, as 

compras são realizadas pelas Unidades Executoras (UE), pelos Conselhos de Escola das 

unidades de ensino, pelos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e pelas Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental (EMEF). 

As compras descentralizadas são realizadas diretamente pelas Unidades de Ensino, 

mediante obtenção da melhor cotação dentre, no mínimo, três orçamentos, conforme previsão 

legal, sempre observando as especificações dos gêneros alimentícios estabelecidas pela CANE. 

Os recursos financeiros municipais são transferidos diretamente para as contas dos 

Conselhos de Escola das unidades de ensino para a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios. 

O total do recurso financeiro municipal, encaminhado para cada Conselho de Escola, varia de 

unidade para unidade, sendo calculado em função do número de estudantes matriculados, do 

número de dias letivos e do valor per capita. 

4.2.3.2 Gêneros alimentícios 

Os gêneros adquiridos fazem parte do hábito cultural local, tais como: cereais, 

leguminosas, laticínios e seus derivados, ovos, carnes, peixes, óleos, açúcar, frutas e vegetais 

in natura.  

Considerando o problema da obesidade, prioriza-se a utilização dos alimentos in natura 

e minimamente processados.13 As nutricionistas, em parceria com as unidades de ensino, 

 
13 O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2008) propõe a seguinte classificação dos alimentos 

de acordo com o grau de processamento: i) in natura: alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem 

sofrer alteração após deixar a natureza. Ex: legumes, frutas e verduras; ii) minimamente processados: alimentos in 

natura submetidos a algum processamento (limpeza, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, 

congelamento etc), que não envolvam acréscimo de óleo, açúcar, sal, gorduras ou outras substâncias. Ex: arroz 

branco, integral ou parboilizado, feijões, ovos, leite pasteurizado, ultrapasteurizado (“longa vida”), farinha de 

mandioca, macarrão; iii) processados: alimentos fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outra 

substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Ex: queijos, 
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desenvolvem palestras, oficinas e outras atividades objetivando a construção de práticas 

alimentares saudáveis, contando com a colaboração das merendeiras.  

Somente alimentos adquiridos e oferecidos pela unidade de ensino podem ser 

consumidos pelas crianças e estudantes no ambiente escolar, não sendo permitida a 

comercialização de lanches não produzidos na unidade de ensino. Em caso de necessidade 

específica, a família deve solicitar autorização prévia da CANE. 

No caso de alunos com necessidades especiais de alimentação, os responsáveis devem 

fazer a comprovação no ato da matrícula, para que a CANE possa providenciar a confecção dos 

cardápios especiais, bem como as orientações nutricionais e apoio à família. 

4.2.3.3 - Comissão de análise técnica das amostras 

Os fornecedores - que são os vencedores do processo licitatório ou da chamada pública, 

ou os que apresentaram o menor orçamento ao Conselho de Escola, no caso da compra 

descentralizada - devem apresentar amostras dos produtos, que são analisadas pela Comissão 

de Análise Técnica, que é constituída por merendeiras e por membros da CANE, do CAE, da 

gerência administrativa e da comunidade escolar. 

Nas compras descentralizadas, realizadas diretamente pelas unidades de ensino, a 

responsabilidade de avaliar a qualidade dos produtos é da equipe gestora, do Diretor Escolar e 

demais membros do Conselho de Escola, de acordo com as orientações recebidas da CANE.  

Além da avaliação das amostras, a CANE realiza visitas periódicas aos fornecedores 

dos gêneros alimentícios, com o objetivo de fiscalizar as instalações físicas e os aspectos 

higiênicos-sanitários, conforme estabelecido pela legislação. As visitas periódicas aos 

fornecedores também são feitas pelo CAE, com apoio logístico da SEME e participação de 

nutricionista da equipe técnica da CANE. 

 
atum ou sardinha enlatados e pães feitos de farinha de trigo; e iv) ultraprocessados: formulações industriais feitas 

majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivados de 

constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório (corantes, 

aromatizantes, realçadores de sabor). Ex: biscoitos, sorvetes, cereais açucarados, bolos, sopas e macarrão 

instantâneos, molhos, refrescos e refrigerantes, pizzas, hambúrgueres, nuggets, salsichas etc). 
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4.2.3.4 - Estocagem dos gêneros alimentícios 

Os profissionais responsáveis pela recepção e inspeção dos gêneros alimentícios são as 

merendeiras, que conferem o quantitativo recebido, as características sensoriais e a data de 

validade, dentre outros critérios estabelecidos pela PMANE.14 Elas recebem orientação dos 

profissionais nutricionistas, de modo a garantir a qualidade microbiológica e sensorial dos 

alimentos. 

O local de armazenamento dependerá da natureza do gênero alimentício. Os 

hortifrutigranjeiros são armazenados em refrigeradores ou em temperatura ambiente, 

dependendo do alimento. Os estocáveis secos são guardados nas prateleiras do estoque e os 

gêneros congelados ou resfriados são armazenados em freezer e geladeira, respectivamente. 

Os produtos são cadastrados em uma planilha do estoque, que é atualizada diariamente, 

para registro da quantidade disponível e para garantir o sistema "PVPS" (primeiro que vence, 

primeiro que sai). Além disso, todo produto após aberto recebe um prazo de validade para ser 

consumido, de acordo com as especificidades estabelecidas pelo fabricante, garantindo a 

segurança alimentar no preparo da alimentação escolar. 

4.2.3.5 - Preparo da alimentação escolar 

O preparo diário da alimentação escolar obedece às orientações estabelecidas pela 

CANE. Os cuidados são extensivos aos utensílios utilizados durante o preparo, ao espaço físico 

em que a alimentação é preparada e servida, bem como à higiene e asseio pessoal dos 

manipuladores de alimentos. 

As merendeiras (que manipulam os alimentos) recebem formação semestral de uma 

equipe especializada que aborda as boas práticas de manipulação, de acordo com a legislação e 

protocolos praticados pela SEME. 

Em cada preparação é retirada uma amostra, devidamente armazenada por um período 

de 72 horas, para uso em análises microbiológicas, caso necessário em virtude de alguma 

intercorrência associada à alimentação escolar. 

 
14 No caso dos hortifrutigranjeiros, são considerados o odor, cor, integridade e estado de maturação. Para os 

produtos congelados ou resfriados e os estocáveis secos, são analisadas as datas de fabricação e de validade do 

produto, a integridade da embalagem e as características inerentes ao gênero alimentício. 
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A opinião dos alunos é relevante e levada em consideração na elaboração dos cardápios, 

com realização de testes de aceitabilidade. As merendeiras são orientadas a servir o alimento 

de forma que os alunos participem como um momento de aprendizagem, dialogando sobre a 

quantidade e a maneira adequada de servir. 

Desde 2006 a SEME introduziu gêneros da agricultura familiar nos cardápios, em 

articulação com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

(INCAPER), a Fundação de Desenvolvimento Agropecuário do Espírito Santo 

(FUNDAGRES) e a Cooperativa Solidária "O Broto", por meio de um projeto-piloto em 

algumas unidades de ensino, sem representar, no entanto, um volume significativo de compras. 

No tocante à compra de produtos da agricultura familiar, torna-se necessário mapear os 

gêneros alimentícios disponíveis e os produtores locais, considerando-se a safra e os hábitos 

alimentares e culturais da região, sendo esse um importante papel desempenhado pelas 

nutricionistas.   

4.2.3.6 -Distribuição dos gêneros alimentícios 

Após a elaboração dos cardápios, são geradas listas de compras encaminhadas às 

unidades de ensino, podendo ser mensais, para os gêneros secos, e semanais para os produtos 

da agricultura familiar. Cabe às merendeiras a adequação dos quantitativos descritos na lista de 

compras, conforme disponibilidade de gêneros em estoque. As listas com as adequações são 

então encaminhadas à CANE para a realização dos pedidos aos fornecedores. 

A distribuição dos gêneros alimentícios é realizada de forma descentralizada, ou seja, 

as entregas são feitas pelos próprios fornecedores obedecendo ao cronograma de entrega pré-

determinado em contrato, diretamente nas unidades de ensino. Dependendo do tipo de produto, 

as entregas ocorrem semanal ou mensalmente, com o propósito de manter os estoques sempre 

abastecidos com produtos frescos e de qualidade. 

Para as unidades de ensino que excepcionalmente não produzem sua alimentação 

escolar por falta de estrutura adequada, por exemplo, a SEME utiliza a modalidade de 

alimentação transportada, que consiste no fornecimento da alimentação escolar pronta para o 

consumo, contratada por meio de compra direta, em que a SEME promove a aquisição ou 

transfere o recurso ao Conselho de Escola, que realiza a contratação. A alimentação 

transportada também cumpre os cardápios e as fichas técnicas elaborados pela CANE.  
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A SEME também contrata serviço terceirizado que assegure a disponibilização de 

merendeiras e nutricionistas, além da infraestrutura necessária dos espaços das cozinhas, como 

equipamentos, utensílios, materiais higiene/limpeza. A contratação ocorre por meio de processo 

licitatório, na modalidade pregão eletrônico, com prazo de vigência de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por igual período. A equipe técnica da CANE fiscaliza a efetiva execução do serviço 

conforme contratado por meio das visitas periódicas.  

4.2.3.7 - Espaços de acompanhamento, orientação, fiscalização e controle social da 

PMANE 

A PMANE prevê o diálogo entre sociedade civil e governo, objetivando sua constante 

avaliação e aprimoramento, valorizando todo o processo que envolve a alimentação e nutrição 

escolar no Município de Vitória. Os atores que contribuem para o fortalecimento da política 

são: 

i) Conselho de Escola – além de autorizar a utilização dos recursos financeiros para 

aquisição dos produtos da alimentação escolar, este órgão colegiado tem a responsabilidade de 

acompanhar, avaliar e solicitar orientações quanto ao processo da alimentação escolar no 

ambiente educacional. É, também, um canal de escuta e diálogo com os pais e estudantes acerca 

da alimentação oferecida. Cada unidade de ensino municipal possui estudantes, servidores, pais, 

representantes da comunidade local e o diretor na composição de seu Conselho de Escola; 

ii) Conselho de Alimentação Escolar (CAE) – órgão colegiado de caráter fiscalizador, 

permanente, deliberativo e de assessoramento, composto por representantes do Poder 

Executivo, trabalhadores da educação e discentes, entidades civis e pais de alunos. Sua principal 

função é zelar para que a alimentação escolar seja de qualidade, por meio da fiscalização dos 

recursos públicos repassados pelo FNDE, bem como o acompanhamento dos espaços de 

preparação dos alimentos e consumo. O CAE realiza visitas às unidades de ensino e aos 

fornecedores dos gêneros alimentícios utilizados na alimentação escolar, contando com apoio 

de um nutricionista da CANE; 

iii) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) – 

instituído pela Lei Municipal n° 6.364, de 8 de agosto de 2005, tem caráter consultivo e 

propositivo, constituindo-se em espaço de articulação entre o governo municipal e a sociedade 

civil para a formulação de diretrizes para políticas e ações na área da segurança alimentar e 
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nutricional. A SEME compõe o COMSEA, articulando e integrando ações de fortalecimento da 

segurança alimentar e nutricional; 

iv) Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) - a articulação entre escola e Atenção 

Primária à Saúde é a base do Programa Saúde nas Escolas (PSE). O Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal (GTIM) permite um espaço de discussão ampliado, de modo a garantir 

a integralidade do cuidado das crianças e estudantes nos equipamentos da rede; e  

v) Institutos de Ensino Superior (IES) – Os convênios firmados com as Instituições 

de Ensino Superior permitem receber acadêmicos de nutrição, que desempenham estágios 

supervisionados por profissional nutricionista, a fim de consolidar o conhecimento teórico-

prático.  

4.2.3.8 - Volume anual de aquisições no âmbito do PNAE 

De acordo com os dados disponibilizados no portal eletrônico do FNDE, desde 2011 até 

sua atualização mais recente, referente ao ano de 2017, os valores investidos pelo Município de 

Vitória na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar são 

apresentados a seguir:                                   

                              Tabela 3 - Aquisições do PNAE em Vitória 

Ano 

Valor repassado 

pelo FNDE ao 

Município de 

Vitória (R$) (A) 

Valor adquirido da 

agricultura familiar 

(R$) (B) 

% (B/A) 

2011 3.974.880,00 1.000.329,49 25,17% 

2012 4.798.428,00 1.918.898,63 39,99% 

2013 5.335.696,00 1.924.200,64 36,06% 

2014 4.497.024,00 1.568.516,06 34,88% 

2015 5.373.268,00 1.586.248,25 29,52% 

2016 6.116.291,54 1.994.866,47 32,62% 

2017 5.121.651,80 1.691.382,71 33,02% 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Após a realização das entrevistas, procedemos à análise de seu conteúdo e à triangulação 

das informações coletadas com aquelas oriundas de outras fontes, como legislação e dados 

fornecidos pela SEME. Com isso foi possível responder à pergunta de pesquisa, com a descrição 

da experiência de implementação do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009 no Município de Vitória 

e a identificação de fatores que contribuíram para o êxito da iniciativa. 

 

Alinhamento de objetivos nas esferas federal e municipal 

O primeiro achado que merece ser destacado diz respeito ao alto grau de alinhamento 

entre o que estabelece a legislação federal e o que vem sendo praticado pelo Município. Como 

mencionado anteriormente, a SEME executou um projeto piloto de compra direta de gêneros 

alimentícios oriundos da agricultura familiar até mesmo anteriormente à Lei nº 11.947/2009, 

de modo que é possível afirmar que desde a origem houve uma convergência natural das 

propostas de atuação em nível municipal e federal, tendo ambas as esferas identificado valor na 

inclusão da agricultura familiar na alimentação escolar. 

Todos os entrevistados confirmaram a existência desse alinhamento, conforme dito por 

E4: 

 

A Lei nº 11.947/2009 foi bem recebida, não houve impacto negativo, 

considerando que já havia diretrizes para a realização da compra dos gêneros 

da agricultura familiar. O Município de Vitória já tinha um projeto-piloto, que 

não era para todas as escolas, mas já se fazia essa aquisição. A lei veio para 

reforçar a importância de se continuar fazendo essa compra. 

 

Valorização das nutricionistas visando o aprimoramento da alimentação escolar 

No tocante aos meios de implementação do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009, é 

interessante observar que a regulamentação federal exige que a coordenação técnica das ações 

de alimentação e nutrição das Entidades Executoras do PNAE seja realizada por nutricionista, 

sendo que, mesmo antes do advento da Lei nº 11.947/2009, o Município de Vitória já havia 

adotado a contratação de nutricionistas como principal estratégia para o aprimoramento da 

qualidade da alimentação escolar. 
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O Município de Vitória realizou o primeiro concurso público no início da década de 

2000, tendo reforçado seus quadros no ano de 2006. Logo, embora pudesse representar um 

ponto de conflito (relativo aos meios utilizados na implementação, conforme modelo de 

Matland), tal previsão normativa não constituiu um obstáculo na operacionalização da política. 

Cabe destacar o papel diferenciado exercido pelas nutricionistas, que vão além do 

planejamento da composição dos alimentos, conforme relato de E3: 

 

A nutricionista, no âmbito do PNAE, exerce várias atividades, dentre as quais 

a avaliação do estado nutricional dos estudantes; o planejamento e 

acompanhamento dos cardápios da alimentação dentro das escolas; a 

identificação de alunos com necessidades nutricionais específicas, aqueles que 

possuem alguma restrição alimentar, situação em que o cardápio precisa ser 

atendido individualmente; a realização de ações de educação alimentar e 

nutricional; a aplicação de testes de aceitabilidade para novas receitas (toda a 

receita nova, antes de ser inserida no cardápio, precisa ser testada antes nas 

escolas). Outra função importante é a interação com os agricultores familiares 

da região, para saber o que é produzido, onde é produzido, por quem é 

produzido e como pode ser entregue, a fim de inserir os produtos da 

agricultura familiar no cardápio de alimentação escolar. 

 

A importância das nutricionistas também foi valorizada por E5: 

 

A lei é importante, ela traz a obrigação de ter nutricionistas. É importante o 

trabalho da equipe técnica, de pensar esse cardápio selecionando os produtos 

da estação. Tem épocas no Espírito Santo em que podemos, por exemplo, 

colocar morango no cardápio, tem épocas que não, pois o custo fica muito 

alto. Daí a importância desse olhar técnico da nutricionista, não apenas em 

relação aos valores nutricionais. 

 

E4 também compartilha dessa opinião, fazendo uma interessante observação a respeito 

do impacto positivo que a atuação das nutricionistas pode trazer para as finanças municipais: 

 

Não basta considerar apenas o mês em que se está elaborando o cardápio, mas 

também o mês anterior e o mês seguinte. É preciso planejar pensando que o 

agricultor precisa colher aquele gênero alimentício, a escola precisa receber o 

produto, que só então vai ser preparado e consumido. Então há uma cadeia 

que deve ser considerada, é preciso olhar o cardápio como um todo, desde o 

plantio até a oferta, tem que casar bem os tempos da produção, da entrega e 

do preparo, em conjunto com os agricultores. 

Além disso, se o cardápio não for pensado de acordo com a sazonalidade, isso 

pode ter um impacto muito ruim para as finanças do município, em função das 

variações de preço. O aluno está consumindo hoje, mas na hora que for fazer 

o pagamento daquele alimento, o valor pode ficar realmente bem alto, em 

função da sazonalidade. Então é precisando ter muita atenção com relação ao 

cardápio. 



63 
 

Presença atuante do Conselho de Alimentação Escolar 

Na implementação de qualquer política pública, é de fundamental importância o 

acompanhamento das ações, tanto pelos próprios gestores públicos, mas principalmente por 

meio da participação ativa dos membros da comunidade. Na sua concepção, o PNAE necessita 

de uma boa atuação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) local, para que exerça 

adequadamente seus papéis, cobrando resultados e orientando e apoiando as boas iniciativas do 

Município. 

Conforme já exposto, o CAE é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, 

deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, composto por, no mínimo, sete membros titulares e seus respectivos suplentes, 

sendo representantes do Poder Executivo, trabalhadores da educação e discentes, entidades 

civis e pais de alunos (FNDE, 1979). 

Os CAE devem fiscalizar a correta aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, o 

cumprimento do percentual mínimo de 30% de compra da agricultura familiar, bem como zelar 

pela qualidade da alimentação escolar, desde a compra até a distribuição nas escolas, de acordo 

com as boas práticas sanitárias e de higiene. 

Bezerra (2019), ao analisar o controle social executado pelo CAE de um pequeno 

município alagoano, verificou que o conselho apresentava baixo grau de controle na 

fiscalização dos recursos do PNAE, não cumpria todas as suas atribuições e, portanto, tinha 

uma atuação falha que tornava vulnerável a aplicação de recursos. O estudo recomendou o 

aprimoramento da composição do CAE e a capacitação dos conselheiros, em linha com o que 

foi observado por Silva e Danelon (2015), que analisaram os pareceres conclusivos de uma 

amostra de 568 CAE de todas as regiões do País. As pesquisadoras reconheceram a relevância 

dos CAE para a melhoria do PNAE e sugeriram a dedicação de esforços na capacitação dos 

conselheiros para a elaboração dos pareceres. 

A pesquisa identificou que o CAE do Município de Vitória tem uma atuação destacada, 

devendo ser mencionado como um importante fator de sucesso na implementação da política 

pública. O entrevistado E2 corroborou esse entendimento, ao afirmar que: 

 

O CAE de Vitória funciona, o CAE de Vitória é extremamente rigoroso, mas 

não é a realidade da maioria dos CAE, que precisam melhorar. É uma pena, 
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pois acho que é por isso que Vitória cumpre tão bem a legislação, tem um 

ótimo fiscalizador na cola deles. 

 

E1 reforçou a importância do papel do CAE: 

É preciso que seja feito o controle social real, o controle social verdadeiro, 

pois isso que vai fazer com que o Programa funcione. O conselheiro tem que 

conhecer a legislação, tem saber o que pode e o que não pode ser feito, tem 

que saber se posicionar, às vezes até mesmo de forma enérgica, para que as 

coisas aconteçam. Tem que saber cobrar e não deixar se influenciar por 

questões partidárias. 

E a cobrança vem do acompanhamento, o controle social tem que ter o 

acompanhamento, não adianta chegar e falar para fazer algo e não 

acompanhar. Tem que ter pulso firme, ao mesmo tempo sendo flexível para 

entender o esforço do gestor. 

 

Diálogo e parceria entre poder público e os agricultores familiares 

Outro fator que merece destaque na implementação do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009 

diz respeito ao diálogo e a parceria estabelecidos entre a SEME, as organizações dos 

agricultores familiares e o CAE do Município de Vitória.  

A SEME foi elogiada pelo seu comprometimento e abertura para o diálogo; o CAE, no 

uso de sua atribuição de orientação e aconselhamento, consegue alertar adequadamente os 

gestores no sentido do cumprimento de prazos e exigências previstos nos normativos, evitando 

problemas futuros na fiscalização das ações; os agricultores esforçam-se para cumprir 

adequadamente os contratos. O bom diálogo também ocorre com o FNDE, que oferece suporte 

adequado por meio de capacitações e esclarecimentos de dúvidas. Logo, num ambiente de 

disputa de interesses, sempre preponderou a assunção, por parte dos atores envolvidos, de suas 

responsabilidades perante o Programa, essencial para o êxito da implementação. Nesse sentido, 

vale registrar o depoimento do entrevistado E2, que demonstra a satisfação com a execução do 

Programa: 

 

As chamadas que a Prefeitura faz batem sempre 31%, 32%. Vitória realmente 

assume compromisso com o cumprimento da lei, isso existe sim. Nunca uma 

chamada bate abaixo dos 30%. O que pode contribuir mais para o processo de 

compra de Vitória é somente alterar a estrutura de cardápio (ampliando os 

alimentos in natura e minimamente processados) para conseguir aumentar um 

pouco mais o volume de produtos da agricultura familiar. De resto, Vitória 

está num patamar muito bom, compra de acordo com a legislação, tem um 

contato muito bom com as cooperativas, são muito abertos ao diálogo. Se 

ampliar um pouco mais o volume, não falta mais nada. 
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Logo, com diálogo e parceria, o Município de Vitória conseguiu mobilizar os atores e 

superar as dificuldades da implementação, cujos fatores principais de êxito podem ser 

sintetizados na figura abaixo: 

 

Figura 2: Fatores de sucesso da implementação 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Análise das dificuldades apontadas em estudos anteriores 

As entrevistas realizadas revelaram informações importantes acerca das dificuldades de 

implementação do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009, sendo oportuno confrontá-las com os 

achados de estudos anteriores mencionados no referencial teórico. 

Com relação às principais barreiras para a realização de contratos sustentáveis apontadas 

por Korkmaz (2010), não houve percepção dos entrevistados de que há falta de fornecedores 

de bens "sustentáveis" ou de que o processo e os resultados são mais dispendiosos e demorados. 

Já o entrevistado E2 concordou que o hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de 

compra podem ser obstáculos, ao lembrar de experiências de outros municípios no início da 

vigência da lei: 
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Teve muita prefeitura que teve resistência. Toda mudança traz resistência. 

Você mudar hábitos é muito difícil no ser humano, em todos nós. Então, 

algumas prefeituras tiveram resistência no início, pelo fato de que, por não 

passar por um processo de licitação por preço, o agricultor em algum momento 

acabava conseguindo um valor um pouco melhor. E aí tem aquele gestor que 

enxerga simplesmente o produto em si, e não o conjunto da obra que a compra 

envolve. Com o tempo, acho que isso foi superado. A nossa cooperativa 

trabalha hoje com as Prefeituras da Grande Vitória. E aí eu falo, sem exceção, 

os quatro grandes, como a gente fala aqui - Vitória, Serra, Cariacica e Vila 

Velha - têm equipes que são favoráveis ao programa, um diálogo muito fácil 

com as cooperativas, assim como Guarapari também, que fica ao sul da região 

metropolitana. 

 

A dificuldade apontada por Real e Schneider (2011), que reside no fato de a gestão das 

compras públicas de alimentos ser historicamente voltada para grandes empresas do setor, que 

normalmente oferecem produtos industrializados, não foi apontada como um problema no caso 

do Município de Vitória, em que ambas as modalidades de compras convivem sem que seja 

inviabilizado o cumprimento da legislação. 

Quanto aos fatores elencados por Baccarin et al (2017), os entrevistados concordaram 

parcialmente: 

(i) dificuldade de planejamento e elaboração do cardápio escolar - não é um obstáculo 

no Município de Vitória, em função da experiência do quadro de nutricionistas e da articulação 

com os produtores, mas em tese pode representar um obstáculo sim. E5 destaca a importância 

da elaboração do cardápio como fator de sucesso para o alcance do percentual de 30%: 

 

Se você perguntar para uma criança o que ela prefere, ela vai querer só comer 

batatinha. Então, para dar conta dos 30%, é preciso que cada município 

enfrente esse desafio, porque não basta comprar o alimento, é preciso também 

criar estratégias para que a criança consuma uma alimentação diversificada. 

Então você tem, por um lado, a compra que vem da obrigatoriedade da lei; 

tem o recurso que é repassado pelo FNDE, que é muito importante; mas o 

município também precisa criar estratégias para que esse consumo aconteça, 

ou seja, é preciso criatividade para diversificar o cardápio e educar a criança 

para consumir alimentos saudáveis; 

 

(ii) fragilidade na elaboração das chamadas públicas - o entrevistado E2 afirmou que 

nunca foi um problema no Município de Vitória. Para ele, o grande obstáculo é criar uma 

organização coletiva de agricultores familiares para fornecer no âmbito do PNAE: 
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Participei da minha primeira chamada pública em outubro de 2010, foi a 

chamada pública do Município de Serra, a maior cidade do Estado. A primeira 

chamada em Vitória que eu participei foi no primeiro trimestre de 2011. Eu 

elaborei o projeto, eu sou técnico agrícola, procurava os agricultores, era um 

trabalho que na época foi bem curioso. Era um negócio totalmente novo, o 

agricultor não estava habituado a vender para prefeituras, tinha aquela cisma, 

será que eu vou receber? Você fazia a proposta para o camarada, ele olhava 

com certa desconfiança, mas devagar foi acontecendo, a coisa foi tomando 

corpo, e essa dificuldade inicial foi sendo superada. 

Sobre a dificuldade de elaborar o projeto, nós já tínhamos no início o auxílio 

do INCAPER. Participamos na época do evento do Fomenta do SEBRAE, eu 

já tinha formação técnica, nós temos um corpo técnico que tinha uma certa 

capacidade, então nós também já tínhamos uma bagagem. A chamada pública, 

apesar de algumas pessoas acharem que seja um instrumento complicado, 

quando você vai analisar a documentação como acontece numa licitação 

comum, nas modalidades da Lei nº 8.666/93, você vê que não é um processo 

complexo. Basicamente você tem que juntar um cartão de CNPJ, um extrato 

de uma DAP, o Estatuto, que são documentos que qualquer entidade tem, duas 

declarações, três certidões, botar isso dentro do envelope, elaborar o projeto 

em uma planilha de Excel extremamente simples e colocar lá. A dificuldade 

grande talvez seja para pessoas que tenham nível baixo de escolaridade. Para 

um técnico agrícola, é o mínimo que ele consegue se prestar a fazer bem-feito. 

Eu rodei em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, eu acho que a 

dificuldade está muito mais em você buscar a criação de uma organização de 

agricultores, isso sim é complexo. 

 

(iii) ausência de ações conjuntas dos setores de alimentação escolar e de fomento à 

agricultura - não foi apontado como um obstáculo, pois no Espírito Santo existe um qualificado 

e atuante órgão de assistência técnica e de extensão rural - o INCAPER, que teve papel 

fundamental na inclusão das pequenas cooperativas no âmbito do PNAE. E5 destaca: 

 

O INCAPER não tem relacionamento direto com a SEME, mas para que a 

produção seja aceita nas escolas, é preciso que ela esteja dentro de parâmetros 

de qualidade, está no edital. E para atingir esse parâmetro, o INCAPER dá 

toda a formação técnica, ele entra na outra ponta, porque vai instrumentalizar 

tecnicamente os produtores para que esse produto tenha qualidade e não haja 

desperdício. Eu acompanhei a montagem dos kits verdes onde a cooperativa 

fez a entrega dos produtos e montou o kit. É a coisa mais linda de se ver, não 

vi uma fruta amassada, um legume amassado, os tomates lindos, o cuidado, a 

higiene. Então eles adquirem essa estrutura através de treinamento oferecido 

pelo INCAPER e isso agrega mais valor para esse agricultor na ponta. E 

quando ele conquista uma qualidade de produção, isso facilita na hora de 

chegar na escola. 

 

Já E2 pontuou que nem sempre a culpa deve ser atribuída à ausência de ações dessa 

natureza: 
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Não adianta você convencer alguém de cultura perene que ele plante alface, 

porque ele não vai plantar. Então, assim, primeiro o município tem que ver se 

ele tem vocação para isso. Se tiver, então vale a pena o município investir na 

criação dos grupos. Só que tem municípios em que a coisa não vai andar. Você 

vai falar que é culpa do município? Não, talvez simplesmente o agricultor não 

queira isso, aquele volume de entrega para ele não seja interessante; a forma 

como o PNAE faz, exigindo que o processo de compra tenha que ser algo 

constante, pode não ser interessante para o agricultor. Enfim, colocar a culpa 

de não ter evoluído em algum ponto simplesmente no órgão público, não é 

bem assim, tem também uma questão cultural. Eu sou filho de agricultor de 

cultura perene, a cafeicultura não tem esse hábito de ter um cronograma 

semanal de produção, como tem o pessoal de hortaliça. Então essa coisa da 

cultura regional, ela existe. Às vezes o município não produz, tem também as 

questões climáticas por trás, que limitam. 

 

(iv) dificuldades jurídicas - reações contrárias das assessorias jurídicas e dos setores de 

licitação quanto à substituição das licitações convencionais pelas chamadas públicas. Essa 

situação não foi observada no Município de Vitória, que mesmo antes da Lei nº 11.947/2009 já 

havia realizado uma experiência de compra direta da agricultura familiar; 

(v) oposição dos municípios - posicionamento contrário de administrações municipais 

à legislação federal. É possível, mas isso não ocorreu no Município de Vitória. Pelo contrário, 

houve um alinhamento de posicionamento; 

(vi) complexidade das normas sanitárias - exige melhor infraestrutura produtiva e maior 

nível organizacional dos agricultores familiares. Em se tratando de segurança alimentar dos 

alunos, as normas sanitárias devem ser cumpridas rigorosamente, pois envolvem a saúde e a 

vida dos alunos. Todavia, em função da necessidade de investimentos para cumprimento dos 

padrões sanitários, a falta de recursos pode ser um impedimento para as organizações mais 

frágeis, como ressalta E2: 

 

Quanto às exigências sanitárias, Vitória é bastante criteriosa com relação a 

isso. O CAE de Vitória é muito atuante, ele foi no nosso centro de distribuição, 

colocou trezentos mil defeitos, a gente precisou adequar, pintar muro, calçar 

aquilo, colocar armadilhas para tudo quanto é lado, enfim, Vitória realmente 

tem um nível de exigência alto com a questão sanitária, mas nada impossível, 

nada injustificável. Tem a lógica da segurança do alimento, principalmente 

quando você vai fazer a manipulação, a separação, tem que ter muito cuidado 

com zoonoses, mas para cumprir não é fácil não. Tivemos que empregar um 

recurso financeiro razoável para adequar a estrutura, com tela, mosquiteiro. 

Talvez isso seja um obstáculo para as organizações muito pequenas, muito 

frágeis, pela questão do investimento. Tivemos uma certa dificuldade, mas 

adequamos. Inclusive hoje o pessoal de Vitória esteve lá, elogiou o espaço.  
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Além das questões acima apontadas, o entrevistado E2 considera que uma das principais 

dificuldades no início da implementação tenha sido a logística, opinião compartilhada por todos 

os entrevistados. E2 informou que, no seu caso, a dificuldade foi superada com a busca de 

parcerias e terceirizações. Atualmente ele conta uma com um serviço terceirizado de entregas, 

que é mais vantajoso que fazer por conta própria: 

 

Quando eu falo de dificuldade, penso que a principal no início de tudo tenha 

sido a logística. O agricultor, por si, está muito acostumado à facilidade de um 

intermediário, que a gente chama de atravessador, aquele que leva uma caixa 

vazia, enche na propriedade, pega e leva. Não existia muito essa cultura de 

fazer o processo de ponta a ponta, foi um desafio em que buscamos 

terceirizações, parcerias. Enfim, foi preciso isso acontecer para que nós 

pudéssemos hoje chegar a centenas de escolas por semana atendidas e com 

um volume de comercialização razoável.  

 

E1 salienta outro aspecto da questão logística, que acaba sendo um potencial limitador 

do volume de fornecimento de produtos pela agricultura familiar: 

 

A maioria dos produtos da agricultura familiar é perecível, você compra uma 

couve e dois dias depois ela está amarela, você compra uma alface e três dias 

depois ele está murcho. Daí o cuidado, pois vale lembrar que a gestão pode 

ser penalizada por improbidade administrativa se deixar a alimentação 

perecer. 

 

E4 e E5 apontam, ainda, que a atualização monetária dos recursos repassados pelo 

FNDE poderia permitir que fosse agregada uma maior variedade de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar, enriquecendo ainda mais os cardápios.  

Outro ponto interessante observado no Município diz respeito ao baixo grau de 

terceirização do fornecimento da alimentação escolar, que se limita à contratação de prestação 

de serviços para disponibilização de merendeiras e de materiais e utensílios para as escolas, 

bem como ao fornecimento de alimentação pronta para apenas três unidades de ensino que não 

conseguem preparar suas próprias refeições, por impossibilidade estrutural ou logística. É bem 

provável que esse quadro contribua com a compra de produtos da agricultura familiar, podendo 

essa hipótese ser investigada em estudos futuros que busquem verificar se existe correlação 

entre menor grau de terceirização de fornecimento de alimentação escolar e maior grau de 

compra de produtos da agricultura familiar. 
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O tipo de implementação ocorrido no Município de Vitória de acordo com o Modelo 

Ambiguidade-Conflito de Matland  

Conforme já destacado, percebeu-se um alinhamento de objetivos nas esferas federal e 

municipal no tocante à implementação do artigo 14 da Lei nº 11.947/09. Logo, tendo em vista 

o baixo nível de ambiguidade quanto aos objetivos da política pública, ficam afastados dois 

tipos de implementação do Modelo Ambiguidade-Conflito de Matland: a Implementação 

Experimental e a Implementação Simbólica. 

A Implementação Administrativa também não se aplica ao caso, pois a autoridade 

central (o FNDE, detentor dos recursos, do poder regulamentar e do poder sancionador) não 

comanda o processo de implementação mediante a adoção de um padrão administrativo, com 

ordenamento de tarefas ao Município e monitoramento do cumprimento dos normativos.  

O processo de implementação foi, de fato, organizado pelo Município de Vitória, por 

intermédio da SEME, num ambiente que naturalmente envolvia interesses e visões distintas, 

pela inovação que trazia, propiciando espaços de disputas, adaptações e negociações. Com 

diálogo e parceria, o Município acabou sendo bem-sucedido na implementação, por ter 

conseguido uma concertação entre os diversos atores envolvidos, o que permitiu uma 

mobilização em prol da concretização da política. Desse modo, de acordo com o Modelo 

Ambiguidade-Conflito de Matland, o caso do Município de Vitória pode ser enquadrado como 

um exemplo de Implementação Política. 
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6. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo observamos que o PNAE é um programa governamental federal, 

formulado e gerido de maneira centralizada, cuja implementação foi idealizada de forma 

homogênea para todo o País, muito embora os municípios pertençam a diferentes regiões 

geográficas e com variadas extensões, características populacionais e capacidades financeiras. 

Com o advento do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009, ficou estabelecido que pelo menos 

30% dos recursos acessados no âmbito do PNAE sejam reservados à aquisição de produtos da 

agricultura familiar para a alimentação escolar. O alcance desse percentual, todavia, não se faz 

da noite para o dia, sendo resultado de um processo que envolve diálogos, dificuldades, 

disputas, parceria, adaptações, comprometimento, acompanhamento, mas que, ao final, traz 

compensações em termos de benefícios proporcionados localmente. 

Foi possível verificar que a implementação da compra direta de produtos da agricultura 

familiar no Município de Vitória, com recursos do PNAE, encaixa-se no quadrante 

“Implementação Política” do Modelo Ambiguidade-Conflito proposto por Matland, por 

apresentar baixo nível de ambiguidade quanto aos objetivos da política e razoável nível de 

conflito referente a interesses e visões dos diversos atores envolvidos, além da atuação de duas 

esferas governamentais (municipal e federal) autônomas, o que por si só confere certa 

complexidade a esse tipo de implementação.  

O Município de Vitória comprometeu-se com o cumprimento da legislação, que, como 

já dito, não se alcança facilmente. Nesse sentido, merecem ser prestigiadas as iniciativas que 

buscam superar os desafios e conseguem incluir os agricultores familiares locais como 

fornecedores de sua alimentação escolar. O êxito alcançado pelo Município de Vitória decorreu 

de uma combinação de fatores, destacando-se: 

i) o alinhamento natural da visão local com a política pública desenhada na esfera 

federal, podendo-se afirmar que o Município foi até mesmo precursor em acolher a proposta da 

alimentação escolar sustentável, com inclusão dos agricultores familiares; 

ii) o notável comprometimento de seu quadro de nutricionistas, gestores, fiscalizadores 

e demais profissionais que cuidam da gestão da alimentação escolar, que se dedicam a buscar 

soluções para os desafios que devem ser superados para o alcance da oferta de alimentação de 

qualidade; 
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iii) a participação ativa dos membros da comunidade escolar em todo o processo da 

oferta da alimentação escolar, tanto exercendo seus papéis de fiscalização e de cobrança, quanto 

apoiando as iniciativas do Município; e 

iv) o compromisso das seguidas administrações municipais com a continuidade e avanço 

das ações realizadas e com o cumprimento da legislação, legitimando a política pública e 

oferecendo os meios possíveis para sua concretização. 

Cabe frisar que o caso analisado revelou uma implantação bem-sucedida, de modo que 

é preciso levar em consideração que, ao serem destacados os aspectos positivos da iniciativa 

desenvolvida no Município de Vitória, corre-se o risco de se minimizar os problemas 

usualmente enfrentados pelos demais entes públicos nos processos de implementação do artigo 

14 da Lei nº 11.947/2009. 

Por outro lado, feita essa ressalva, a investigação de uma experiência bem-sucedida traz 

vantagens inegáveis, tanto pelo efeito demonstração que uma iniciativa exitosa traz para outros 

entes públicos, quanto pelos achados obtidos pelos executores locais, que podem servir de 

soluções ou boas práticas para o aperfeiçoamento de outros processos de implementação. 

Nesse sentido, aproveitando o caráter acadêmico deste trabalho, e como o intuito de 

ampliar o debate sobre o tema, sugerimos, com base nos achados dessa pesquisa, o seguinte 

conjunto de medidas que poderiam ser adotadas por gestores públicos que tenham a intenção 

de desenvolver a compra de produtos da agricultura familiar em seu município: 

Priorização pela Secretaria de Educação: 

• A aquisição de produtos da agricultura familiar deve ser uma das diretrizes da política 

de alimentação escolar do município e o alcance do percentual mínimo previsto na 

legislação deve ser meta estabelecida anualmente pela Secretaria de Educação. 

• A aquisição, no entanto, não deve ser vista como uma mera obrigatoriedade de 

cumprimento da lei, mas como instrumento de fortalecimento de potencialidades 

locais. O gestor precisa conhecer a política pública e compreender sua importância 

sob uma ótica mais qualificada, uma perspectiva mais abrangente de desenvolvimento 

social e econômico. 

• A política pública deve ser abordada como um processo a ser gradativamente 

desenvolvido, que se inicia com a estruturação de condições mínimas que viabilizem 

as aquisições, dentre as quais podem ser citadas: estruturação da equipe de gestores e 

nutricionistas; prospecção e diálogo com associações e cooperativas de agricultores 

familiares; fortalecimento do conselho de alimentação escolar; desenvolvimento de 

procedimentos e rotinas. Nas fases seguintes os mecanismos devem ser 
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continuamente aprimorados, permitindo a ampliação das aquisições e a melhoria de 

sua eficiência, de forma gradativa, porém perene. 

Estruturação da equipe de gestores e nutricionistas 

• Formação de um núcleo bem estruturado com gestores e nutricionistas, selecionados 

por concurso público, que desempenhem as atividades administrativas e operacionais 

do PNAE.   

• Compreender a importância da elaboração do cardápio escolar como estratégia de 

inserção dos produtos da agricultura familiar, além de aumento da qualidade da 

alimentação escolar. 

• Estimular as ações de educação alimentar dos alunos. 

• Capacitação contínua para desempenho das atividades, com apoio do FNDE.  

Estruturação de organizações de agricultores familiares 

• Fortalecimento do associativismo, estimulando a incubação de associações e 

cooperativas que agreguem os agricultores familiares locais e viabilizem sua inserção 

como fornecedores do PNAE. Trata-se, provavelmente, do principal desafio, 

demandando tempo e dedicação, além de auxílio de um órgão estadual de assistência 

técnica e de extensão rural e/ou da Secretaria de Agricultura. 

• Capacitação para comercialização no âmbito do PNAE e auxílio às organizações para 

que acessem assistência técnica e apoio creditício. 

Fortalecimento do Conselho de Alimentação escolar 

• Capacitação dos membros do CAE. 

• Estímulo à atuação qualificada e independente dos conselheiros, para que cumpram 

adequadamente os papéis de orientadores e fiscalizadores do Programa.   

• Compreender que um CAE atuante eleva o padrão de operacionalização do PNAE e 

da própria alimentação escolar do município. 

 

6.1 Implicações Acadêmicas 

 

Considerando o maior número de alunos, o maior porte financeiro e a melhor estrutura 

administrativa de uma capital de Estado, a sua sinergia com municípios próximos, com vocação 

agrícola, pode resultar na criação de uma rede que, aproveitando o potencial de compras do ente 

de maior porte, pode trazer resultados mais expressivos para a inclusão produtiva dos 

agricultores familiares nos diversos municípios. Nesse sentido, pode ser interessante a 

realização de estudos futuros com enfoque em arranjos institucionais de regiões metropolitanas. 

O estudo do caso do Município de Vitória permite uma generalização hipotética de que, 

quando há alinhamento quantos objetivos e estratégicas da política, a implementação tem mais 

chance de ser bem-sucedida, bem como é maior a chance de fracasso quando esse alinhamento 

não é tão claro. Logo, pode ser interessante a realização de estudos futuros que testem essa 
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hipótese em outros municípios, como, por exemplo, as outras duas ilhas do País que são 

capitais, ou capitais com baixo percentual de compra da agricultura familiar. 

6.2 Implicações Práticas 

 

Uma importante contribuição do estudo consistiu em demonstrar que, apesar das 

dificuldades inerentes à sua implementação, o PNAE traz benefícios efetivos para a região, seja 

no que se refere à melhoria da qualidade da alimentação dos alunos, com a maior oferta de 

alimentos in natura ou minimamente processado, seja na garantia de um canal de 

comercialização que contribui para a inclusão produtiva dos agricultores familiares e a redução 

da pobreza no meio rural. Assim, apresenta-se como um exemplo de política pública com ênfase 

em sustentabilidade, que traz benefícios que vão além de tão somente satisfazer a necessidade 

pública de adquirir alimentos para os alunos. Merece registro o depoimento do entrevistado E2 

acerca da importância do PNAE: 

 

Falar da importância do PNAE é simplesmente falar em viabilizar o trabalho 

de boa parte das pequenas cooperativas que temos funcionando aqui no Estado 

do Espírito Santo hoje. A CAF Serrana foi criada em 2007, mas ficou 

praticamente parada nos três primeiros anos de sua existência, porque foram 

tentados alguns caminhos que não deram certo e a cooperativa ficou 

praticamente parada até a chegada da política pública. E não foi só a CAF 

Serrana, posso citar a também a CAFSUL em Iconha; a CAFC-ES em 

Cariacica; a CAF Colatina, da Região Noroeste do Estado; a CAF Cachoeiro, 

de Cachoeiro de Itapemirim; a COOPERFRUIT. Todas essas cooperativas 

começaram com o PNAE, que foi o pontapé inicial para todas elas e nós 

estamos expandindo. Agora há pouco estávamos fazendo na CAF Serrana um 

carregamento para Blumenau; o pessoal de Iconha entrou no mercado de 

banana do Rio de Janeiro, o pessoal de Cariacica tem um trabalho com o 

CEASA de Vitória; o pessoal de Colatina hoje terceiriza a fabricação de polpa 

de fruta para várias entidades. Enfim, foi um pontapé inicial que gerou um 

movimento expressivo para o cooperativismo aqui no Estado. 

Não foram todos os grupos que evoluíram, alguns simplesmente pararam ali e 

ficaram. Mas os que têm tido uma boa gestão, um processo cooperativista bem 

estruturado, têm conseguido avançar, e tudo isso por meio de um pontapé 

inicial que foi a política pública do PNAE. 

 

Além disso, a descrição de uma iniciativa exitosa de uma capital que tem um programa 

de alimentação escolar de referência nacional e que conseguiu implementar de forma bem-

sucedida uma política pública federal, pode ter efeito demonstrativo positivo junto a outros 

entes  
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6.3 Limitações da Pesquisa 

O distanciamento social imposto pelo coronavírus SARS-CoV2 (COVID-19), que 

alterou substancialmente as rotinas de trabalho das Secretarias de Educação no ano de 2020, e 

a limitação de prazo para conclusão da pesquisa inviabilizaram o estudo de experiências em 

outros entes públicos, não permitindo uma análise comparativa dos resultados do estudo. 

Houve, ainda, dificuldade quanto ao aprofundamento da pesquisa, pela impossibilidade de 

observação local e limitação quantitativa de entrevistas, particularmente no que se refere aos 

produtores rurais. 
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ANEXOS 

Anexo A- Questionário – Secretário(a) de Educação 

Entrevistado(a):  

Período em que atua como 

Secretário(a) Municipal de 

Educação: 

 

 

1) Qual sua avaliação sobre a regra que reserva parte dos recursos do PNAE para compra de 

produtos da agricultura familiar? Que impactos ela trouxe para a qualidade da alimentação 

escolar? O que acha do percentual estabelecido - 30% e dos critérios de priorização 

estabelecidos pelo art. 14 da Lei nº 11.947/09? 

2) Acredita que a regra, conforme estabelecida, tenha criado um instrumento de 

desenvolvimento econômico local?  

3) Na sua opinião, e considerando também a realidade de outros Municípios, quais as principais 

barreiras que dificultam o alcance do percentual de 30% previsto na Lei (favor ordenar os 

eventuais itens, indicando “1” como o mais importante, “2” como o segundo mais importante, 

e assim por diante)?  

( ) Baixa priorização por parte da Secretaria de Educação. 

( ) Falta de apoio do Município (estrutura logística, assistência técnica). 

( ) Limitação de organizações de agricultores familiares. 

( ) Falta de servidores públicos com qualificação adequada. 

( ) Dificuldade de acesso a informações sobre as chamadas públicas. 

( ) Infraestrutura física deficiente das escolas. 

(  ) Recursos financeiros do PNAE. 

(  ) Recursos financeiros de contrapartida dos Municípios. 

( ) Dificuldade de elaboração de projetos. 

( ) Normativos deficientes. 

( ) Outros: ________________________________________________________ 

 

4) O Município de Vitória é uma das poucas capitais que cumprem o percentual mínimo 

previsto na Lei nº 11.947/09. A que credita esse êxito?  

5) Considera possível ampliar o patamar atual de compras da agricultura familiar?  
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Anexo B- Questionário - Representante do CAE 

Entrevistado(a):  

Profissão/órgão em que atua:  

Período em que atua no 

Conselho de Alimentação 

Escolar: 

 

 

1) Poderia contar um pouco sobre o papel que exerce atualmente no Conselho de Alimentação 

Escolar - CAE e como foi sua indicação? 

2)  Como tomou conhecimento da regra de que pelo menos 30% dos recursos do PNAE devem 

ser usados para compra de produtos da agricultura familiar? Participou de alguma capacitação 

(treinamento, seminário, palestra, reunião) para auxiliar na atuação nesse novo contexto? 

3) Já atuava no CAE no ano em que o Município começou a comprar produtos diretamente da 

agricultura familiar no âmbito do PNAE? Poderia contar sua experiência naquele ano? Em caso 

negativo, conviveu com quem tenha atuado no CAE naquele ano, tendo ouvido relatos sobre os 

desafios iniciais enfrentados? 

4) Qual sua avaliação sobre a regra que reserva parte dos recursos do PNAE para compra de 

produtos da agricultura familiar? Que impactos ela trouxe para a qualidade da alimentação 

escolar? Qual o grau de dificuldade de sua implementação? Que desafios traz para a atuação 

dos membros do CAE? O que acha do percentual estabelecido - 30%? 

5) Considerando apenas sua concepção e mérito (sem levar em conta a implementação, como 

considera que foi recebida a inovação legislativa? 

( ) Bem recebida. 

( ) Tolerada. 

( ) Contestada. 

Acredita que o alinhamento (ou, do contrário, a discordância) quanto ao mérito tenha facilitado 

(ou, do contrário, tenha dificultado) a implementação da inovação legislativa? 

6) Já monitorou algum processo de aquisição direta de produtos da agricultura familiar no 

âmbito do PNAE? Qual sua avaliação do processo e da complexidade do seu trabalho? 
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7) Como avalia as chamadas públicas organizadas pelo Município de Vitória? Saberia apontar 

as principais dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos e/ou pelos agricultores familiares 

(favor ordenar os eventuais itens, indicando “1” como o mais importante, “2” como o segundo 

mais importante, e assim por diante)? 

( ) Dificuldade de elaboração de edital. 

( ) Dificuldade de análise de propostas. 

( ) Ausência de propostas dos agricultores familiares. 

( ) Agricultores familiares não estavam organizados; 

( ) Agricultores familiares não produzem os alimentos utilizados na alimentação escolar. 

( ) Projetos apresentados estavam mal elaborados. 

( ) Outros: ________________________________________________________. 

 

8) Como avalia a capacidade e o potencial das organizações de agricultores familiares para 

serem fornecedoras para o Município, tanto logo após o início da exigência do cumprimento do 

percentual mínimo de 30%, quanto atualmente?  

9) Como avalia o grau de complexidade da implementação da regra que estabeleceu esse 

percentual? 

10) As organizações produtivas locais cumpriram adequadamente os contratos celebrados? Se 

não, os descumprimentos ocorridos se deveram a motivos de que natureza? 

( ) Falta de organização no planejamento de entrega. 

( ) Imprevistos climáticos. 

( ) Falta de qualidade dos produtos. 

( ) Outros: ________________________________________________________. 

 

11) Na sua opinião, desde que a regra foi estabelecida, qual tem sido o grau de 

comprometimento dos Secretários Municipais com o fortalecimento das compras da agricultura 

familiar no âmbito do PNAE? O CAE exerce, ou pode exercer, alguma influência nesse sentido? 

12) Na sua opinião, o que ainda pode ser melhorado no processo de compras da agricultura 

familiar ? 
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Anexo C- Questionário - Nutricionista Responsável Técnico(a) 

Entrevistado(a):  

Órgão em que atua:  

Período em que atua como 

Nutricionista Responsável 

Técnico(a) 

 

 

1) Poderia contar um pouco sobre o papel do(a) nutricionista no âmbito do PNAE e sobre a 

função de Nutricionista Responsável Técnico(a)  que exerce atualmente. 

2) Como tomou conhecimento da regra de que pelo menos 30% dos recursos do PNAE devem 

ser usados para compra de produtos da agricultura familiar? Participou de alguma capacitação 

(treinamento, seminário, palestra, reunião) para auxiliar na atuação nesse novo contexto? 

3) Já atuava como nutricionista da Secretaria de Educação de Vitória no ano em que o 

Município começou a comprar produtos diretamente da agricultura familiar no âmbito do 

PNAE? Poderia contar sua experiência naquele ano? Em caso negativo, conviveu com 

nutricionistas que participaram do processo naquele ano, tendo ouvido relatos sobre os desafios 

iniciais que eles enfrentaram? 

4) Qual sua avaliação sobre a regra que reserva parte dos recursos do PNAE para compra de 

produtos da agricultura familiar? Que impactos ela trouxe para a qualidade da alimentação 

escolar? Qual o grau de dificuldade de sua implementação? Que desafios traz para a atuação 

das nutricionistas que atuam com o PNAE? O que acha do percentual estabelecido - 30%? 

5) Considerando apenas sua concepção e mérito (sem levar em conta a implementação), como 

considera que foi recebida a inovação legislativa? 

( ) Bem recebida. 

( ) Tolerada. 

( ) Contestada. 

 

Acredita que o alinhamento (ou, do contrário, a discordância) quanto ao mérito tenha facilitado 

(ou, do contrário, tenha dificultado) a implementação da inovação legislativa? 

 

6) Já participou de quantos processos de aquisição direta de produtos da agricultura familiar no 

âmbito do PNAE? O que achou do nível de complexidade do primeiro em que participou? 
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( ) Baixo. 

( ) Médio. 

( ) Alto. 

A percepção foi a mesma nos processos seguintes? 

7) O(a) nutricionista tem papel-chave na compra dos produtos da agricultura familiar com 

recursos do PNAE. Que habilidades/requisitos/diferenciais se exigem do(a) nutricionista e 

como se dá a preparação do profissional para desempenhar esse papel? 

 

8) Como é preparado o cardápio da merenda escolar e como são contemplados os produtos da 

agricultura familiar?  

9) Sabe informar se houve preparação/capacitação das organizações de agricultores familiares 

para se tornarem fornecedoras no âmbito do PNAE? Atualmente ainda há essa necessidade? 

10) A prospecção da produção local da agricultura familiar, indispensável ao planejamento das 

aquisições e dos cardápios, é a atividade mais complexa desempenhada pelo(a) nutricionista? 

11) Alguma chamada pública organizada pelo Município, da qual participou, não foi bem-

sucedida como esperado? Saberia apontar os motivos? 

( ) Agricultores familiares não estavam organizados. 

( ) Ausência de propostas dos agricultores familiares. 

( ) Agricultores familiares não produzem os alimentos utilizados na alimentação escolar. 

( ) Projetos apresentados estavam mal elaborados. 

( ) Outros: ________________________________________________________. 

 

Sabe o que foi feito para a chamada pública seguinte? 

 

12) Pelo que tenha conhecimento, as organizações produtivas locais cumpriram adequadamente 

os contratos celebrados? Se não, os descumprimentos ocorridos se deveram a motivos de que 

natureza? 

( ) Falta de organização no planejamento de entrega. 

( ) Imprevistos climáticos. 

( ) Falta de qualidade dos produtos. 

( ) Outros: ________________________________________________________. 

 

13) O que um Município do porte de Vitória, que ainda não compre da agricultura familiar, 

deveria focar mais em termos de estrutura (recursos humanos, sistemas informatizados, 

recursos materiais, treinamento etc) para que as nutricionistas possam desempenhar 

adequadamente suas atividades?  
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14) Sabe informar se o Município de Vitória precisou fazer algum tipo de adaptação em seus 

normativos para que alcançasse um alinhamento com os normativos do FNDE, com o objetivo 

de concretizar a compra da agricultura familiar? 

 

15) Sabe informar se alguma prática local do Município de Vitória conseguiu influenciar a 

regulamentação nacional? Consegue identificar alguma prática local inovadora realizada pelo 

Município de Vitória? 

 

16) Depois da implementação da Lei nº 11.947/09, a frequência e a quantidade de frutas e 

legumes na alimentação dos alunos aumentaram, diminuíram ou se mantiveram iguais?  

17) Na sua opinião, e considerando a realidade de outros Municípios, quais as principais 

barreiras que dificultam o alcance do percentual de 30% previsto na Lei (favor ordenar os 

eventuais itens, indicando “1” como o mais importante, “2” como o segundo mais importante, 

e assim por diante)? 

( ) Baixa priorização por parte da Secretaria de Educação. 

( ) Falta de apoio do Município (estrutura logística, assistência técnica). 

( ) Limitação de organizações de agricultores familiares. 

( ) Falta de servidores públicos com qualificação adequada. 

( ) Dificuldade de acesso a informações sobre as chamadas públicas. 

( ) Infraestrutura física deficiente das escolas. 

(  ) Recursos financeiros do PNAE. 

(  ) Recursos financeiros de contrapartida dos Municípios. 

( ) Dificuldade de elaboração de projetos. 

( ) Normativos deficientes. 

( ) Outros: ________________________________________________________ 

 

18) Na sua opinião, o que ainda pode ser melhorado no processo de compras da agricultura 

familiar? 
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Anexo D- Questionário – Coordenador(a) do Programa 

Entrevistado(a):  

Órgão em que atua:  

Período em que atua como 

Coordenador do Programa de 

Alimentação Escolar: 

 

 

1) Poderia contar um pouco sobre a função que exerce atualmente? 

2) Como tomou conhecimento da regra de que pelo menos 30% dos recursos do PNAE devem 

ser usados para compra de produtos da agricultura familiar? Participou de alguma capacitação 

(treinamento, seminário, palestra, reunião) para auxiliar na atuação nesse novo contexto? 

3) Já atuava na Secretaria de Educação de Vitória no ano em que o Município começou a 

comprar produtos diretamente da agricultura familiar no âmbito do PNAE? Poderia contar sua 

experiência naquele ano? Em caso negativo, conviveu com quem tenha participado da gestão 

do processo de aquisição naquele ano, tendo ouvido relatos sobre os desafios iniciais 

enfrentados? 

4) Qual sua avaliação sobre a regra que reserva parte dos recursos do PNAE para compra de 

produtos da agricultura familiar? Que impactos ela trouxe para a qualidade da alimentação 

escolar? Qual o grau de dificuldade de sua implementação? Que desafios traz para a atuação 

dos gestores públicos que atuam com o PNAE? O que acha do percentual estabelecido - 30% e 

dos critérios de priorização estabelecidos pelo art. 14 da Lei nº 11.947/09? 

5) Considerando apenas sua concepção e mérito  (sem levar em conta a implementação), como 

considera que foi recebida a inovação legislativa? 

( ) Bem recebida. 

( ) Tolerada. 

( ) Contestada. 

Acredita que o alinhamento (ou, do contrário, a discordância) quanto ao mérito tenha facilitado 

(ou, do contrário, tenha dificultado) a implementação da inovação legislativa? 

6) Já participou de quantos processos de aquisição direta de produtos da agricultura familiar no 

âmbito do PNAE? O que achou do nível de complexidade do primeiro em que participou? 

( ) Baixo. 
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( ) Médio. 

( ) Alto. 

A percepção foi a mesma nos processos seguintes? 

7) Como as organizações de agricultores familiares que fornecem para o Município de Vitória 

foram descobertas? 

( ) Acessaram os primeiros editais e assim ficaram conhecidas. 

( ) Indicadas por algum órgão de extensão rural. 

( ) Busca ativa por parte da Secretaria. 

( ) Outra forma. 

 

De que modo acredita que um Município possa desenvolver organizações de agricultores 

familiares para se tornarem fornecedoras no âmbito do PNAE? 

8) Como avalia a capacidade e o potencial das organizações de agricultores familiares para 

serem fornecedoras para o Município, tanto logo após o início da exigência do cumprimento do 

percentual mínimo de 30%, quanto atualmente?  

9) No início houve preparação/capacitação das organizações de agricultores familiares para se 

tornarem fornecedoras no âmbito do PNAE? Atualmente ainda há essa necessidade? 

10) Alguma chamada pública organizada pelo Município, da qual participou, não foi bem-

sucedida como esperado? Saberia apontar os motivos? 

( ) Agricultores familiares não estavam organizados. 

( ) Ausência de propostas dos agricultores familiares. 

( ) Agricultores familiares não produzem os alimentos utilizados na alimentação escolar. 

( ) Projetos apresentados estavam mal elaborados. 

( ) Outros: ________________________________________________________. 

 

O que foi feito para a chamada pública seguinte? 

 

11) As organizações produtivas locais cumpriram adequadamente os contratos celebrados? Se 

não, os descumprimentos ocorridos se deveram a motivos de que natureza? 

( ) Falta de organização no planejamento de entrega. 

( ) Imprevistos climáticos. 

( ) Falta de qualidade dos produtos. 

( ) Outros: ________________________________________________________. 

 

Alguma organização ficou impedida de contratar com o Município em função da gravidade do 

descumprimento? 
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12) O que um Município do porte de Vitória, que ainda não compre da agricultura familiar, 

deveria focar mais, em termos de estrutura operacional (recursos humanos, sistemas 

informatizados, recursos materiais, treinamento etc) ou normativa para cumprir o percentual de 

compras da agricultura familiar?  

13) O Município de Vitória precisou fazer algum tipo de adaptação em seus normativos para 

que alcançasse um alinhamento com os normativos do FNDE, com o objetivo de concretizar a 

compra da agricultura familiar? 

14) Sabe informar se alguma prática local do Município de Vitória conseguiu influenciar a 

regulamentação nacional? Consegue identificar alguma prática local inovadora realizada pelo 

Município de Vitória? 

15) Na sua opinião, e considerando a realidade de outros Municípios, quais as principais 

barreiras que dificultam o alcance do percentual de 30% previsto na Lei (favor ordenar os 

eventuais itens, indicando “1” como o mais importante, “2” como o segundo mais importante, 

e assim por diante)?  

( ) Baixa priorização por parte da Secretaria de Educação. 

( ) Falta de apoio do Município (estrutura logística, assistência técnica). 

( ) Limitação de organizações de agricultores familiares. 

( ) Falta de servidores públicos com qualificação adequada. 

( ) Dificuldade de acesso a informações sobre as chamadas públicas. 

( ) Infraestrutura física deficiente das escolas. 

(  ) Recursos financeiros do PNAE. 

(  ) Recursos financeiros de contrapartida dos Municípios. 

( ) Dificuldade de elaboração de projetos. 

( ) Normativos deficientes. 

( ) Outros: ________________________________________________________ 

 

16) Na sua opinião, o que ainda pode ser melhorado no processo de compras da agricultura 

familiar? 

17) Como acredita que o Município de Vitória possa ampliar o patamar atual de compras da 

agricultura familiar?  
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Anexo E - Questionário – Agricultor(a) Familiar 

Entrevistado(a):  

Período em que fornece para o 

Município de Vitória no PNAE: 

 

 

1) Poderia contar um pouco sobre suas atividades e sua experiência na produção e 

comercialização de alimentos? 

2) Como tomou conhecimento da regra de que pelo menos 30% dos recursos do PNAE devem 

ser usados para compra de produtos da agricultura familiar? Participou de algum treinamento 

para participar como fornecedor?  

3) Participou da primeira chamada pública organizada pelo Município de Vitória para comprar 

diretamente produtos da agricultura familiar com recursos do PNAE? Poderia contar sua 

experiência naquele ano? Caso não tenha participado, conheceu agricultores que tenham 

fornecido produtos naquele ano, tendo ouvido relatos sobre a experiência que eles tiveram, as 

dificuldades enfrentadas, os benefícios alcançados? 

4) Qual sua avaliação sobre a regra que reserva parte dos recursos do PNAE para compra de 

produtos da agricultura familiar? Que impactos ela trouxe para os agricultores familiares? Que 

novos desafios tiveram que enfrentar? O que acha do percentual estabelecido - 30%? 

5) Já participou de quantos processos de aquisição direta de produtos da agricultura familiar no 

âmbito do PNAE? Em quantos foi selecionado? O que achou do nível de complexidade do 

primeiro em que participou? 

( ) Baixo. 

( ) Médio. 

( ) Alto. 

A percepção foi a mesma nos processos seguintes? 

6) De que modo acredita que um Município possa descobrir e desenvolver organizações de 

agricultores familiares para se tornarem fornecedoras no âmbito do PNAE? 

7) Sabe informar se foram realizadas atividades de capacitação na elaboração de projetos para 

acesso ao processo de compras da agricultura familiar no âmbito do PNAE?  Se participou de 

alguma, como foram essas atividades?  
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8) Como avalia as chamadas públicas organizadas pelo Município de Vitória? Saberia apontar 

as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares (favor ordenar os eventuais 

itens, indicando “1” como o mais importante, “2” como o segundo mais importante, e assim 

por diante)? 

( ) Impossibilidade de apresentar a documentação prevista no edital. 

( ) Dificuldade na elaboração de projetos para acesso ao edital.  

( ) Incapacidade de produção e entrega dos alimentos conforme estabelecido no edital. 

( ) Preço inadequado para aquisição dos produtos. 

( ) Divulgação precária dos editais.  

( ) Outros: ________________________________________________________. 

 

O que poderia ser melhorado no processo de compras da agricultura familiar ? 

9) Como se organiza a distribuição dos alimentos da agricultura familiar para as escolas do 

Município de Vitória? 

( ) Os agricultores distribuem a cada escola. 

( ) Os agricultores levam a um centro de distribuição e o Município distribui às escolas.  

( ) O Município recolhe os alimentos dos agricultores familiares no local de produção e os 

distribui às escolas. 

( ) Outro: ________________________________________________________. 

 

10)  A divulgação dos editais em Vitória é adequada, alcançando as organizações que têm 

potencial de serem fornecedoras? 

11) As organizações produtivas que contrataram com o Município conseguem cumprir 

adequadamente os contratos? Se não, os descumprimentos ocorridos se devem a motivos de 

que natureza?  

( ) Falta de organização no planejamento de entrega. 

( ) Imprevistos climáticos. 

( ) Falta de qualidade dos produtos. 

( ) Outros: ________________________________________________________. 

 

12) Na sua opinião, desde que a regra foi estabelecida, qual tem sido o grau de 

comprometimento dos Secretários Municipais com o fortalecimento das compras da agricultura 

familiar no âmbito do PNAE?  

13) Na sua opinião, o que ainda pode ser melhorado no processo de compras da agricultura 

familiar? 
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