
 

 

 

OF. CIRCULAR 08/2020/FETRACSE 

Presidente Dutra- MA,30 de abril de 2020. 

 

Aos Dirigentes das entidades sindicais filiadas à FETRACSE 

 
ASSUNTO: Distribuição da merenda escolar aos pais ou responsáveis dos alunos da rede pública 

municipal.  

 

Companheiros e companheiras dirigentes sindicais  

A FETRACSE, por seu representante abaixo assinado, após verificação de que 

muitos dos municípios do Maranhão não estão distribuindo a merenda escolar aos pais ou 

responsáveis dos alunos da rede pública municipal de educação, conforme autoriza a Lei nº 

13.987/2020 “devendo ser distribuída durante o período de suspensão das aulas os gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE” e na forma da Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020 do FNDE. A Federação 

orienta que, constatada a não distribuição da merenda escolar nos municípios da base das 

entidades sindicais filiadas, que os sindicatos possam emitir ofício aos gestores municipais, 

secretários de educação e se necessário ao Conselho de Alimentação Escolar local e ao 

Ministério Público da Comarca solicitando providências para que se inicie a distribuição dos 

alimentos seguindo as normas estabelecidas pelo FNDE/MEC. 

A orientação leva em consideração as orientações da OMS - Organização Mundial 

da Saúde em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERA, a Portaria nº 356/2020, medidas de isolamento social e suspensão temporária 

do período letivo, para a prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a fim de evitar a disseminação acelerada  da doença; CONSIDERA, a publicação do 

Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconhece o estado de calamidade pública e da emergência 

de saúde pública de importância internacional, bem como, o art. 6º da Constituição Federal, 

que estabelece que a alimentação é um direito social, sendo um dever do poder público adotar 

aBs políticas e ações que necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e 

nutricional conforme disposto na Lei nº 11.346/2006.  

Reiteramos que estamos à disposição das entidades filiadas e seus dirigentes 

através dos contatos dos diretores da federação. 

Sem mais para o momento, enviamos nossas saudações sindicais. 

Atenciosamente, 

 


