
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº. 005/2013, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO, ARMAZENAMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS 

UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CASTELO – ES.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e normatizar as rotinas para

aquisição de gêneros alimentícios, elaboração de cardápio, armazenamento e distribuição

de alimentação escolar no Município de Castelo.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as Unidades Escolares do Município de Castelo. 

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Entende-se por Alimentação Escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar,

durante o período letivo, cujo cardápio deve ser elaborado pelo responsável técnico do

Programa  de  Alimentação  Escolar  (Nutricionista),  para  promover  hábitos  alimentares

saudáveis  e  suprir  as  necessidades  nutricionais  diárias  dos  alunos,  sendo  30% para

alunos do ensino parcial  e 70% para alunos do tempo integral,  contribuindo para um

melhor rendimento escolar.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações: Lei

nº. 11.947/2009, Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Resolução CFN nº. 358/2005 e Resolução

RDC nº. 216 de 15.09/2004.



CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS

Art.  5º  A Entidade  Executora,  Prefeitura  Municipal  de  Castelo,  através  da  Secretaria

Municipal de Educação deverá adotar os seguintes procedimentos:

SEÇÃO I

Da Aquisição dos Gêneros Alimentícios para a Alimentação Escolar

Art. 6º A aquisição dos gêneros alimentícios para Alimentação Escolar será através de

processo licitatório, conforme Instrução Normativa do Sistema de Compras e Licitações, e

de acordo com as normas vigentes.

Art. 7º Os produtos tais como refrigerantes, sucos artificiais, produtos com teor alcoólico,

balas,  goma  de  mascar,  biscoitos  recheados,  bombons,  chicletes,  pirulitos  e  outros

alimentos que sejam caracterizados como “guloseimas” não deverão constar no cardápio

da alimentação escolar.

Art. 8º Deverão ser adquiridos alimentos que possuem registros ou notificação no órgão

oficial  de vigilância sanitária ou da inspeção sanitária  Federal,  Estadual  ou Municipal,

inclusive nas embalagens.

Art.  9º  O  Município  deverá  também  adquirir  alimentos  produzidos  e  comercializados

através  da  Agricultura  Familiar  e  do  Empreendedor  Familiar  Rural,  conforme  Lei  nº.

11.947/2009.

SEÇÃO II

Da Elaboração do Cardápio da Alimentação Escolar

Art.  10  O  cardápio  da  Alimentação  Escolar  deverá  ser  elaborado  pelo  profissional

Nutricionista habilitado e com o acompanhamento do Conselho Municipal de Alimentação

Escolar  (CAE),  respeitando  as  referências  nutricionais,  os  hábitos  alimentares  do

Município  e  sua  vocação  agrícola,  atentando  para  as  normas  preestabelecidas  pelo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Art. 11 Sempre que houver a inclusão de um novo produto no cardápio, o mesmo deverá

passar  pelo teste de aceitabilidade do aluno,  com exceção daqueles matriculados na



Educação Infantil na faixa etária de 0 a 03 anos. Preparações que contêm em sua maioria

frutas e hortaliças podem ser dispensadas do teste de aceitabilidade.

Art.  12  Não  será  permitida  a  alteração  do  cardápio  sem  a  prévia  autorização  do

profissional Nutricionista responsável pela elaboração do mesmo.

SEÇÃO III

Do Recebimento, Armazenamento e Planejamento dos Gêneros Alimentícios para a

Alimentação Escolar

Art. 13 Os produtos adquiridos para a Alimentação Escolar deverão ser recebidos pelo

responsável  do  Setor  Municipal  de  Alimentação  ou  pelo  responsável  técnico

(Nutricionista), no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal, que fará a conferência

quanto à qualidade , quantidade e validade dos gêneros alimentícios e confrontá-los com

as amostras dos produtos apresentados e analisados pelo NPQ (Núcleo de Promoção e

Qualidade).

Art.  14  Cada  Unidade  Escolar  designará  um  representante  da  equipe  de  apoi

administrativo, de preferência, as próprias merendeiras que serão responsáveis junto ao

Diretor (a) pelo recebimento e conferência dos gêneros alimentícios recebidos pelo Setor

Municipal de Alimentação Escolar – SEMAE e após assinar as Guias de Remessa de

alimentos, comprovando assim a veracidade do recebimento.

SEÇÃO IV

Das atribuições dos profissionais serventes escolares

Art. 15 São atribuições dos profissionais serventes escolares:

I - Realizar tarefas manuais simples que necessitem de esforço físico relacionadas aos

serviços de merenda, copa-cozinha e outros serviços gerais em edifícios, logradouros,

escolas, creches; preparar sucos, lanches e cafés, esterilizar instrumentos e materiais;

limpar  equipamentos de refrigeração assim como balcão,  bancada e bandejas;  retirar

restos de comida, separando e destinando o lixo;

II - Preparar a merenda escolar para os alunos das escolas públicas municipais; preparar

refeições em situações específicas de acordo com a orientação recebida pelo responsável

da  unidade  organizacional;  preparar  os  alimentos,  segundo  o  cardápio  estabelecido,



evitando escassez ou desperdício; separar material na confecção da refeição ou prato

especial, verificando o estado de conservação dos alimentos e seu prazo de validade,

bem como, escolhendo temperos, molhos e outros ingredientes; controlar o estoque de

gêneros alimentícios,  bem como,  requisitar  e  receber  sua reposição do almoxarifado,

armazenando-os segundo as normas e instruções vigentes; depositar o lixo e detritos da

cozinha em lugares apropriados e desempenhar outras atividades correlatas à função ou

ao cargo.

Art.  16  São  atribuições  específicas  dos  profissionais  responsáveis  pela  alimentação

escolar:

I - Ter honestidade profissional; 

II - Ser assíduo, pontual e ético ao desenvolver suas funções;

III - Acatar respeitosamente os seus superiores;

IV - Tratar as crianças com educação e delicadeza;

V - Obedecer aos critérios de segurança no trabalho evitando acidentes;

VI  -  O  manipulador  da  alimentação  escolar  deverá  seguir  as  condições  higiênicas

sanitárias de acordo com a legislação vigente; 

VII - Manter sua higiene pessoal;

VIII - Manter-se uniformizado durante o trabalho, utilizando o uniforme completo e limpo 

(touca, avental, sapato fechado e uniforme de cor clara);

IX - Realizar tarefas referentes à higienização do ambiente; 

X  -  Verificar  se  todos  os  utensílios  necessários  e  em  quantidades  suficientes  estão

disponíveis;

XI - Preparar refeições ou lanches em ocasiões de eventos solicitadas por responsáveis

da Unidade; 

XII - Preparar a alimentação do escolar; 

XIII - Participar de treinamento, cursos e reuniões quando convocadas;

XIV - Não utilizar do espaço escolar para realização de vendas de quaisquer produtos;

XV - Não realizar atividades particulares nas dependências das escolas;

XVI  -  Não  se  ausentar  da  escola  sem  avisar  previamente.  Fazer  requerimento  à

Secretaria Municipal de Educação solicitando autorização;

Art. 17 É responsabilidade dos profissionais praticarem a SEGURANÇA ALIMENTAR, que

tem por definição:

I  -  Garantir  o  acesso  ao  alimento  em  quantidade  e  qualidade  adequada,  de  forma

permanente; 



II - Aproveitar o máximo os nutrientes; 

III - Preparar alimentos de forma a não oferecer perigo à saúde;

IV - Saber confeccionar com perfeição a merenda escolar e as refeições complementares;

V - Organizar os alunos em filas, para facilitar o trabalho e evitar transtornos e acidentes;

VI - Servir as refeições, distribuindo-as nos horários estipulados pela Nutricionista;

VII  -  Após a distribuição da Alimentação Escolar,  fazer a limpeza dos utensílios e do

ambiente;

VIII - Realizar o controle dos alimentos e das quantidades que foram utilizadas, anotando

em documento específico para elaboração do mapa de merenda escolar;

IX - Verificar o prazo de validade dos produtos a serem utilizados, usando a regra PVPC

(primeiro que vence, primeiro que consome); 

X - Acondicionar alimentos em locais adequados à temperatura de armazenamento; 

XI - Etiquetar os gêneros alimentícios armazenados; 

XII - Ao receber alimentos, examinar e somente assinar o documento comprovante depois

de  realizada  toda  a  conferência  dos  dados  fornecidos  e  produtos  entregues;  anotar

quaisquer irregularidades observadas; 

XIII  -  Informar  à  direção  da  escola  ou  Secretaria  Municipal  de  Educação  (Diretor  ou

Coordenação de Alimentação Escolar) sobre todas as necessidades previstas ou fatos 

ocorridos e irregularidades no setor.

SEÇÃO V

Da Higiene Pessoal

Art. 18 Os funcionários devem estar rigorosamente sob condições adequadas de saúde,

conforme normas específicas e deverão apresentar, na admissão e anualmente, exames

de:  hemograma completo,  urina,  fezes,  VDRL,  cultura  de orofaringe  e  outros  que  se

julgarem necessários:

I - Apresentar-se uniformizado e limpo para executar as tarefas diárias; 

II - Higienizar as mãos antes de executar ou trocar de tarefas, após utilizar o banheiro,

coçar a pele, assoar o nariz e outros;

III - Não utilizar perfumes de odor intenso; 

IV - Não utilizar adornos (brincos, pulseiras, anéis) e outros;

V - Usar touca ao preparar alimentos; 

VI  – É proibido fumar no interior  de recintos, principalmente tratando-se de cozinhas,

refeitórios e outros;



VII - Manter unhas aparadas; 

VIII - Manter unhas sem esmalte (manipuladores de alimentos);

IX  -  Utilizar  escovinhas  para  higiene  das  unhas,  individuais,  desinfetadas e  mantidas

secas. 

SEÇÃO VI

Da Responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação

Art. 19 São de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação:

I - Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas à alimentação do

escolar nas unidades escolares municipais;

II  -  Cumprir  a  legislação  pertinente  ao  Programa  de  Alimentação  Escolar  (PNAE)  e

interagir com o CAE (Conselho de Alimentação Escolar) providenciando condições para o 

funcionamento desta Entidade Fiscalizadora;

III - Fazer e exigir o cumprimento do cardápio em vigor;

IV - Acompanhar as condições de estoques, armazenamento e higiene geral das cozinhas

e refeitórios;

V - Disponibilizar equipamentos e utensílios pertinentes ao serviço de nutrição;

VI  -  Acompanhar o recebimento dos gêneros alimentícios no Almoxarifado Central  da

PMC, fazendo o controle na conferência dos produtos recebidos com as notas fiscais;

VII  -  Efetuar  visitas  regulares,  sem  prévio  aviso,  às  unidades  escolares  através  de

cronograma pré-determinado e aprovado pelo gestor da área;

VIII - Informar ao Secretário de Educação as irregularidades ou ocorrências relevantes

que envolvam a gestão do Programa de Alimentação Escolar nas diversas unidades do

município;

IX - Capacitar os profissionais envolvidos com a Alimentação Escolar;

X - Disponibilizar, exigir e incentivar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI,s)

para segurança no trabalho;

XI - Higienizar os reservatórios de água das unidades escolares;

SEÇÃO VII

Da Responsabilidade da Direção Escolar

Art. 20 São de responsabilidade da Direção Escolar das Unidades Escolares:

I - Planejar o consumo dos gêneros alimentícios de acordo com o cardápio estabelecido



pelo profissional nutricionista;

II – Emitir e enviar os documentos solicitados pelo Setor Municipal de Alimentação Escolar

em suas datas específicas, como Mapa de Merenda Escolar trimestral,  bem como as

planilhas referentes ao pão, estas mensalmente, bem como outros documentos que forem

necessários.

CAPÍTULO VI

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 28 Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de

pesquisas jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central  de

Controle Interno e Secretaria Municipal de Educação a quem compete orientar todas as

Unidades Escolares.

Art. 29 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Castelo – ES, 11 de dezembro de 2013.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal


