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Alimentação Escolar

No ano de 2007, a Alimentação Escolar foi terceirizada 
e sua administração ficou a cargo da empresa SP Alimenta-
ção, cujo contrato venceu em 15 de maio de 2009.

A Prefeitura Municipal propôs a prorrogação por 120 
dias para ajuste dos procedimentos necessários à auto-
gestão, porém a empresa não aceitou e apresentou uma 
contraproposta de prorrogação de, no mínimo, 12 me-
ses, que não foi aceita pela administração.

Após exaustivas negociações, definiu-se que o con-
trato se prorrogará até 31 de dezembro de 2009.

Durante este período, o Departamento de Alimenta-
ção Escolar se prepara para a retomada da autogestão 
por meio do levantamento dos equipamentos e utensí-
lios a serem adquiridos, do número de cozinheiras para 
compor o quadro funcional nas unidades escolares, da 
descrição dos produtos para que sejam adquiridos, na 
elaboração dos novos cardápios que serão programados 

para suprirem 15% das necessidades nutricionais diárias 
dos alunos que permanecem na escola em tempo parcial 
e 80% das necessidades nutricionais para os alunos que 
permanecem na escola em tempo integral (índices pre-
vistos pela legislação). 

Esses procedimentos ainda precisam ser concluídos, 
pois passam também pela necessidade de aquisição de 
veículos apropriados à distribuição desses gêneros, pela  
reforma e adequação do prédio do Departamento de 
Alimentação Escolar e pela realização de Processo Se-
letivo/Concurso para cozinheiras. É importante lembrar 
que o orçamento de 2009 está comprometido com os 
compromissos assumidos pela administração anterior, 
o que dificulta a destinação de recursos para acelerar o 
processo. Para 2010, a partir de orçamento elaborado 
pela atual administração, as prioridades da alimentação 
escolar serão devidamente priorizadas.

A alimentação escolar existe para suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante sua perma-
nência na escola por um período parcial de quatro horas.

Como um dos propósitos da administração pública municipal é o aumento progressivo da oferta de 
vagas em tempo integral, entendemos que a alimentação escolar é um dos aspectos importantes no 
processo educacional, pois contribui para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento 
escolar dos estudantes, bem como promove a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Retomada da autogestão na Alimentação Escolar
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A importância da autogestão
Fatores tais como: flexibilidade no cardápio, quantidade 

de alimentos servidos adaptada à realidade de cada escola, a 
qualidade dos produtos adquiridos, a unidade na supervisão 
e procedimentos a serem adotados, o respeito ao calendário 
escolar, entre outros aspectos, justificam a retomada da au-
togestão. A normatização, coordenação e acompanhamento 
na execução da alimentação por um único órgão – o Depar-
tamento de Alimentação Escolar – favorecerá o diálogo e a 
integração dos serviços.

Torna-se importante salientarmos que a Prefeitura é uma 
empresa pública, portanto não visa lucro. Assim, todo re-
curso destinado à Alimentação Escolar será empregado na 
compra e preparação dos alimentos servidos aos alunos. 

Financiamento
O financiamento da alimentação escolar é composto por: 

 - Repasse do Governo Federal - FNDE
 - Repasse do Governo Estadual - DSE
 - Responsabilidade do próprio Município

A partir desses dados, podemos observar que o maior 
encargo fica para o município que, além de investir 70% na 
aquisição dos gêneros alimentícios e gás de cozinha, forne-
ce toda mão-de-obra envolvida no preparo das refeições, 
bem como toda infraestrutura necessária para a confecção 
e acompanhamento dos cardápios das unidades educacio-
nais, que também são de responsabilidade da prefeitura por 
meio da Secretaria Municipal da Educação. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) repassa o valor de R$ 0,22 (vinte e dois centavos) 
por dia letivo para cada aluno matriculado na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. Estes valores são repassa-
dos com base no censo escolar do ano anterior, e são des-
tinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentí-
cios. Esta transferência é realizada em 10 (dez) parcelas 
mensais, a partir do mês de fevereiro e se destinam a 
cobrir 200 dias letivos, sendo que cada parcela correspon-
de a 20 dias de aula. 

O Departamento de Suprimento Escolar (DSE) atende 
aos alunos do ensino fundamental da rede estadual, repas-
sando R$ 0,15 (quinze centavos) por criança/adolescente 
matriculada em tempo parcial e R$ 0,36 (trinta e seis centa-
vos) por criança/adolescente matriculada em tempo integral 
na Rede Estadual.

A Prefeitura de Rio Claro, através do Departamento de 
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação 
garante o atendimento a 94 Unidades Educacionais. Entre 
elas, as escolas de Educação Infantil (creches e pré-escolas), 
o ensino Fundamental I e II e a Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) e inclui a Rede Municipal, e Estadual de Ensino, 
os Projetos das Secretarias Municipais da Educação e Ação 
Social, além das escolas filantrópicas.

 Alunos Atendidos Refeições/Dia*

 35.672 52.635

* Café da Manhã, Colação para as Creches – alimentação para os 
bebês de 3 em 3 horas, Merenda da Manhã, Almoço, Café da Tarde, 
Merenda da Tarde e Jantar.

Perspectivas Futuras
Com a autogestão a partir de 2010, poderemos traba-

lhar melhor a alimentação escolar atuando como orienta-
dores nutricionais nas unidades educacionais. Desta for-
ma, atenderemos, por exemplo, crianças com doenças 
especiais que requerem um cardápio específico e im-
plantar gradativamente o autosserviço em todas as es-
colas. A alimentação saudável passará a integrar nosso 
currículo e será trabalhada cotidianamente nas unidades 
educacionais. Com o início dos trabalhos, pretendemos 
envolver as famílias nesse processo. 

Ressaltamos que todos os procedimentos que envol-
vem a Alimentação Escolar têm como principal objetivo 
zelar pela qualidade da refeição servida, bem como pres-
tar atenção às boas práticas sanitárias e nutricionais.

Vamos juntos construir um novo tempo também para a Alimentação Escolar em Rio Claro.


