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RECOMENDAÇÃO N° 08/2021 – MP/CGMP 

 
 

 

 
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, 

no uso de suas atribuições no artigo 37, inciso XII, Lei Complementar Estadual n.º 57, de 6 

de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), combinado com o 

artigo 17, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público – LONMP); 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção da Organização das Nações Unidos (ONU), 

ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n.º 99.710, de 21 de novembro de 1990, cujo artigo 

3º enuncia que as ações referentes à criança e ao adolescente, promovidas por instituições 

públicas ou privadas, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos devem 

considerar primordialmente o interesse maior de seus destinatários; 

 

CONSIDERANDO que o direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo 

25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e inserido no rol dos direitos 

sociais positivados no artigo 6º da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que, no âmbito da Educação, o programa suplementar de alimentação, 

entre outros, é uma garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, sendo dever do Estado, nos termos do inciso VII, do artigo 208, da Constituição 

Federal; 

 

CONSIDERANDO que a oferta de refeições para atender às necessidades nutricionais dos 

estudantes, durante o período letivo, constitui uma das estratégias para atingir os objetivos 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), consoante definido na Lei N° 11.947, 

de 16 de junho de 2009;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, inciso VI, da Resolução/CD/FNDE n.º 26, de 17 

de junho de 2013, que dispõe sobre direito à alimentação escolar dos alunos da Educação 

Básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação (PNAE), visando garantir a 

segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso igualitário, observadas as 

diferenças biológicas etárias e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 

específica e daqueles que se encontrem em vulnerabilidade social.  

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta, de 02 de abril de 2020, elaborada pelo Centro 

de Apoio Operacional da Cidadania e pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e da 

Juventude do Ministério Público do Pará, versando sobre a distribuição de alimentação 
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escolar às famílias dos estudantes de escolas públicas de Educação Básica que tiveram 

suspensas as aulas presenciais por ocasião da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); 

 
RESOLVE:  
 

RECOMENDAR aos membros do Ministério Público do Estado do Pará, com 

atribuição na área de Educação, adotar todas as medidas legais necessárias à manutenção, 

pelos órgãos públicos responsáveis, da distribuição da alimentação escolar às famílias dos 

estudantes das escolas públicas de Educação Básica, localizadas na zona urbana e na zona 

rural dos municípios, durante os períodos em que ocorrer a suspensão das aulas presenciais 

em virtude das medidas de isolamento social necessárias ao enfrentamento da pandemia do 

Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 
Belém (PA), 09 de abril de 2021. 

 
 

 

 

 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR 

Procurador de Justiça 

Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará 
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