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Conceito e Finalidade
O Cartão PNAE é um cartão de pagamento para uso no território nacional, no âmbito do
Programa, cujo objetivo é possibilitar a utilização dos recursos em consonância com a Lei
nº 11.947/2009.
O cartão PNAE estará vinculado a uma única conta corrente específica de titularidade
da Entidade Executora.

Validade do cartão
72 meses.

Público-alvo



Entidades Executoras (EEx): estados, municípios e o Distrito Federal;



Portadores: a Entidade Executora deverá definir um ou mais portadores do Cartão PNAE,
pessoas físicas autorizadas a realizar os pagamentos.

Vantagens da utilização do cartão


Mais agilidade na realização dos pagamentos dos gêneros alimentícios, visto que o
uso do Cartão PNAE permite a liquidação automática e direta das despesas em favor do
estabelecimento comercial;



Mais controle sobre a destinação dada aos recursos, já que todos os pagamentos
realizados com o cartão trazem a identificação dos estabelecimentos comerciais
destinatários dos créditos;



Transparência na execução dos recursos, já que os gestores poderão gerar
demonstrativos mensais de todos os pagamentos realizados com o cartão PNAE, sem a
necessidade de solicitação às agências, pela internet, por meio do Autoatendimento Setor
Público, ou pelos Terminais de Autoatendimento do Banco do Brasil, no caso dos
portadores.
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Emissão do Cartão PNAE
O processo de abertura da conta de relacionamento (conta que viabilizará o
funcionamento da conta cartão) será feito, pelo FNDE junto ao Banco, de forma
automatizada.
O Cadastramento da EEx e dos portadores é feito pela EEx, com o apoio da agência de
relacionamento do Banco do Brasil. A emissão dos plásticos é feita após o
cadastramento da senha pelo portador em qualquer agência do Banco e, em seguida, o
cartão é remetido diretamente ao endereço do próprio portador.

Permissões

Sim

Saques
Compras na função crédito

Não
X



Compras parceladas

X

Compras no exterior

X

Uso na internet ou compras por telefone*



Atenção! A transferência eletrônica é permitida apenas para pagamento de

Limites

agricultor familiar e empreendedor familiar rural.

O limite total da EEx coincide com o saldo disponível na conta de relacionamento do cartão
PNAE, aplicado em fundo de investimento.
O limite de cada cartão é estabelecido pela EEx, de acordo com o tipo de gestão (centralizada /
descentralizada), considerando como teto o seu limite total.

Demonstrativos
Os demonstrativos de utilização do Cartão PNAE poderão ser acessados:


pela internet, por meio do Autoatendimento Setor Público, pelos usuários cadastrados pela
EEx junto ao BB;



Pelos Terminais de Autoatendimento do Banco do Brasil pelos portadores do Cartão PNAE.
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Procedimentos para habilitar o uso do cartão
Após a abertura da Conta Cartão PNAE, a Entidade Executora deverá seguir os seguintes passos:
1. Conformidade da conta de relacionamento: entregar o Termo de Adesão ao Acordo de
Cooperação Técnica 047/2018 entre o BB e FNDE, no âmbito do Programa PNAE, assinado pelo
Secretário Estadual de Educação ou Prefeito Municipal, conforme o caso;
2. Cadastro de portadores: solicitar aos portadores indicados que atualizem seus cadastros
pessoais, já que o Cartão PNAE será encaminhado via Correios para o endereço residencial;
3. Cadastramento de Centros de Custo, portadores e respectivos limites: Centros de custo,
junto à agência de relacionamento. Portadores e limites, são feitos por meio do Autoatendimento
Setor Público, pela internet;
4. Cadastramento de senhas: após o cadastramento do item anterior, solicitar que cada
portador cadastre, em qualquer Agência BB, sua senha pessoal para utilização do Cartão PNAE.
Salienta-se que o cartão somente será gerado após a conclusão desta etapa.
5. Liberação do Cartão: após o recebimento do cartão em sua residência, o portador deverá se
dirigir a qualquer Terminal de Autoatendimento do Banco do Brasil para efetuar a liberação do cartão,
passando assim a poder utilizá-lo normalmente.
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Documentos necessários
Habilitação para uso do Cartão PNAE
I.
II.
III.

Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica nº 047/2018 (disponível na agência
bancária e no site www.fnde.gov.br).
Termo de Adesão ao Fundo de Investimento BB CP Supremo Setor Público (disponível na
agência bancária).
Termo de Autorização para Envio de Informações ao FNDE (anexo e, também, disponível na
agência bancária e no site www.fnde.gov.br O termo deve ser assinado pelo(s) representante(s)
legal(is) da entidade, para autorizar o Banco do Brasil a enviar, ao FNDE, periodicamente,
informações sobre a movimentação dos recursos, com vistas a viabilizar iniciativas de
monitoramento e controle por parte do órgão e da sociedade civil.

Atualização Cadastral do Portador (Caso necessário)

I.

Comprovante de endereço;

II.

Documento de identificação e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF).

OBS: Podem ser exigidos outros documentos, considerando que a atualização cadastral é parte do
relacionamento do Banco do seus clientes

Autoatendimento Setor Público
Na ocasião da visita à agência, para aqueles que ainda não utilizam, recomenda-se que o(s)
representante(s)

legal(is)

da

entidade

solicite(m)

à

gerência

habilitação

para

uso

do

Autoatendimento Setor Público disponibilizado pelo Banco do Brasil aos entes públicos. O
Autoatendimento Setor Público é um aplicativo do Banco do Brasil disponível para computadores,
tablets e smartphones, que permite realizar consultas a saldo e extratos, ordens de pagamento e

transferências eletrônicas pela internet. Para ter acesso, é necessário assinar termo de adesão na
sua agência de relacionamento, cadastrar o(s) celular(es) do(s) representante(s) da entidade e as
senhas que serão utilizadas para acesso ao aplicativo. Para usar o Autoatendimento Setor Público
por meio de computadores e tablets, clique aqui, ou acesse a página do Banco do Brasil
(www.bb.com.br -> Setor Público -> (Estadual ou Municipal) -> Acesse a Conta).
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Perguntas e Respostas

a) O cartão PNAE tem anuidade? Não.

b) Quantos portadores são permitidos por cartão? Apenas UM.

c) Quantos cartões PNAE cada EEx pode ter? Tanto quantos a EEx definir.

d)

Quem é o portador do cartão PNAE? É o representante legal da EEX ou a pessoa física autorizada a movimentar a
conta.

e) Como proceder no caso de alteração do representante legal da entidade? O novo representante legal deve
solicitar a alteração à EEx. A EEx, por meio do Autoatendimento Setor público, providenciará a exclusão do portador
anterior e o bloqueio do cartão PNAE. Em seguida, solicitará a inclusão do novo portador, o qual deverá comparecer
a uma agência do Banco para cadastrar senha (a partir desse procedimento, o novo plástico será gerado).

f) Como é solicitado o cartão PNAE? A 1ª via é solicitada pela EEx junto ao Banco. Em caso de necessidade, a 2ª via
deverá ser solicitada pelo representante legal da Entidade Executora na agência de relacionamento do Banco do
Brasil, ou pela Central de Atendimento do BB (CABB) – Capitais e Regiões Metropolitanas (4003 0107) e Demais
Localidades (0800 979 0107).

g) É possível alterar o limite do cartão PNAE? É possível apenas pela EEx, limitado ao limite total referente
ao saldo em aplicação financeira da conta de relacionamento. O portador não poderá alterar seu limite.

h) Como é realizada a alteração da senha do cartão PNAE? Em qualquer agência do Banco do Brasil, se o (a)
portador(a) souber a senha anterior. E na agência de relacionamento, no caso de desconhecimento da senha
anterior.

i) É possível emitir extrato do cartão PNAE nos Terminais de Autoatendimento do Banco do Brasil? Sim. Fica
disponível a partir do fechamento da primeira fatura (dia 10). Além disso, também é possível, pela EEx, a emissão
por meio do canal de autoatendimento do Banco do Brasil pela Internet, já a partir da primeira transação.

5

J) De que forma o uso do cartão pode auxiliar o FNDE e as entidades beneficiárias do PNAE no processo de
prestação de contas? O Banco do Brasil disponibiliza demonstrativo de todas as transações realizadas com o

Cartão PNAE, identificando os dados de cada transação, como data, valor, nome do estabelecimento comercial etc.

K) Qual(is) transação(es) está(ão) disponível(is) para o cartão PNAE no canal de autoatendimento do Banco do
Brasil pela Internet? Nesse caso, é possível para as EEx realizar consultas a saldo e extratos e pagamento, bem
como o gerenciamento de limites de portadores, inclusão e exclusão.

l) Como proceder se o Estatuto Social da entidade vedar a possibilidade de um dos representantes legais
realizar a movimentação exclusiva dos recursos, por meio do Cartão PNAE? Nesse caso, a entidade deverá
providenciar alteração em seu Estatuto Social, de modo a possibilitar que o cartão PNAE possa ser movimentado por
apenas um representante legal. Caso contrário, não poderá movimentar os recursos do PNAE disponíveis na conta

cartão.

m) Como proceder se o Estatuto Social da entidade vedar que os recursos sejam movimentados por meio
eletrônico? Nesse caso, a entidade deverá providenciar alteração em seu Estatuto Social, de modo a
possibilitar que seus recursos sejam movimentados por meio eletrônico. Caso contrário, os recursos disponíveis na
conta do Cartão PNAE não poderão ser utilizados.

n) Como a Entidade Executora pode fazer adesão e quais documentos são necessários para a habilitação para uso do
Cartão PNAE?

Para formalizar a adesão, a Entidade Executora deverá entregar os documentos abaixo para a sua

agência de relacionamento do Banco do Brasil e enviar um ofício ao FNDE, assinado pelo representante legal da
Entidade Executora, com cópia do Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica nº 047/2018 (item I abaixo)
entregue anteriormente ao Banco do Brasil:
I. Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica nº 047/2018 (disponível na agência bancária e no site
www.fnde.gov.br).
II. Termo de Adesão ao Fundo de Investimento BB CP Supremo Setor Público (disponível na agência bancária).
III. Termo de Autorização para Envio de Informações ao FNDE (disponível na agência bancária)
O termo deve ser assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da entidade, para autorizar o Banco do Brasil a enviar, ao
FNDE, periodicamente, informações sobre a movimentação dos recursos, com vistas a viabilizar iniciativas de
monitoramento e controle por parte do órgão e da sociedade civil.

O) Quais são os passos necessários para a adesão e uso dos cartões?
i. 1° passo) Enviar ofício ao FNDE com cópia do Termo de Adesão
ii. 2º passo) Aguardar o FNDE criar a conta cartão
iii. 3º passo) Entregar os documentos relacionados acima na agência de relacionamento do Banco do Brasil
iv. 4º passo) Entrar em contato com a agência de relacionamento do Banco do Brasil para cadastramento da estrutura
básica do cartão e portadores
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P) Quem receberá o cartão PNAE? A Entidade Executora, ao aderir ao Cartão PNAE, deverá indicar o seu
representante para ser o portador de um cartão PNAE. Além disso, poderá definir que cada unidade escolar receberá um

cartão. E, adicionalmente, se for necessário, poderá criar centros de custos, que são instâncias definidas pelas
entidades executoras e autorizadas a operar cartões PNAE para facilitar o controle das informações de aquisição pelas
regionais de ensino, por exemplo.

q) Com o Cartão PNAE, o FNDE repassará os recursos direto para os portadores do Cartão PNAE? Não. O
FNDE repassará os recursos para a conta da Entidade Executora. Esta, por sua vez, definirá os limites de uso dos
recursos para cada portador do cartão PNAE. Orienta-se que a Entidade Executora distribua os limites para os cartões
das unidades escolares proporcionais à quantidade de alunos e os respectivos valores per capitas de cada modalidade
de ensino. Exemplo: Se a escola A tem 100 alunos de creches e a escola B tem 100 alunos do ensino fundamental, a
escola A receberá 100xR$1,07= R$ 107,00 por dia letivo e a escola B receberá 100xR$0,36= R$ 36,00 por dia letivo.

r) E obrigatória a aquisição de alimentos de acordo com a modalidade de ensino? Como saber a qual
modalidade pertence cada aquisição?

Não há necessidade de adquirir os alimentos de forma separada por

modalidade de ensino. Por exemplo, ao adquirir arroz, não há necessidade de separar a aquisição do arroz que será
destinado aos alunos das creches com a aquisição do arroz que será destinados aos alunos do Ensino Fundamental,
pode ser adquirida a quantidade total de arroz suficiente para todas as modalidades.

s) Uma vez enviado o Cartão e ativo o seu uso, em caso de execução descentralizada, é possível delegar outros
responsáveis para utilizá-lo? Se sim, quais os critérios para esse tipo de execução? Não. O cartão é nominal e
intransferível. A informação da senha e o empréstimo do cartão para outra pessoa é vedada pelo Banco do Brasil.

t) É possível transferir limites de um cartão PNAE para outro? Sim, se os portadores do Cartão forem
vinculados a mesma Entidade Executora. Por exemplo, se a gestão for descentralizada e cada escola tiver um cartão,
caso uma escola não esteja utilizando os seus recursos, a Entidade Executora pode retirar o valor do limite acumulado
e repassar para uma outra escola.

u) O recurso da alimentação escolar será depositado diretamente na conta referente ao Cartão PNAE ou
somente parte do recurso será destinada a esta finalidade? Após a adesão pelo ente federado, todo o recurso
repassado será utilizado na modalidade cartão. E a conta anterior não receberá mais recursos do FNDE. Orienta-se que a
EEx utilize todo o recurso da conta anterior para, depois, utilizar os recursos da Conta Cartão PNAE.
v) Existe data prevista para início da vigência do Cartão PNAE ou passa a vigorar quando da abertura da conta
e realização dos demais requisitos exigidos à Entidade Executora? Passará a vigorar após a abertura da conta
cartão pelo FNDE. Mas para a sua abertura, é necessária a adesão do ente federado e a realização dos requisitos
exigidos.

w) O representante escolhido para portar o cartão poderá adquirir somente itens nas empresas vencedoras da
licitação ou, em caso de necessidade, adquirir de outras empresas? As regras relacionadas aos procedimentos
licitatórios não serão alteradas. Nesse sentido, o cartão deverá ser utilizado sem afetar as regras de aquisição no setor
público.
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x) A aquisição e o uso do Cartão PNAE são obrigatórios? Inicialmente o processo será por adesão, mas
futuramente será obrigatório, pois facilitará a gestão e controle do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
y) Serão permitidas operações na função crédito, mas, há uma data estipulada para ser descontado o
pagamento do que foi adquirido ou é definida pelo portador do Cartão PNAE diretamente no banco? O nome
da transação autorizada é “crédito” porque as transações demoram, em geral, até 30 dias para serem efetivadas na
conta. Mas é necessário ter recursos em conta para poder realizar o pagamento. Não é possível agendar um
pagamento para datas futuras. Tudo o que for pago será debitado em até 30 dias após a transação.
aa) É preciso ter uma gestão descentralizada para aderir ao cartão PNAE? Não. A adesão e uso do cartão é
adaptável e independente do tipo de gestão adotada (centralizada, mista ou descentralizada). Com o Cartão PNAE,
será uma única conta e não haverá gastos com transações bancárias.

bb) O que são centros de custo? Ao aderir ao Cartão PNAE, a Entidade Executora pode criar Centros de
Custo, os quais são instâncias definidas pelas Entidades Executoras e autorizadas a operar o cartão PNAE para
facilitar a organização da execução e das informações. Por exemplo, se a Entidade Executora tem uma gestão mista,
ela pode ter um Centro de Custo para operar as aquisições centralizadas e outro Centro de Custo para reunir as
informações das unidades escolares. Num segundo exemplo, a Entidade Executora pode criar Centros de Custo
organizados por regionais e cada Centro de Custo reunir as unidades executoras da sua região.
cc) Será aberta uma conta exclusiva para o Cartão PNAE ou, ao aderir ao Cartão, o FNDE continuará
repassando na conta atual? Após a adesão, será aberta uma conta específica para o Cartão PNAE. E a conta
anterior não receberá mais recursos do FNDE. Orienta-se que a EEx utilize todo o recurso da conta anterior para,
depois, utilizar os recursos da Conta Cartão PNAE.

dd) É possível fazer transações pela Internet com o Cartão PNAE? Sim. O cartão estará habilitado para
transações de compras em ambiente online (e-commerce).
ee) Com o Cartão PNAE será fornecida uma conta para cada Unidade Executora? Não. A Entidade Executora
terá apenas uma conta bancária. A EEx poderá definir limites de uso para cada portador do cartão/representante da
Unidade Escolar. Orienta-se que a Entidade Executora distribua os limites para as unidades escolares proporcionais à
quantidade de alunos e os respectivos valores per capitas de cada modalidade de ensino. Exemplo: Se a escola A tem
100 alunos de creches e a escola B tem 100 alunos do ensino fundamental, a escola A receberá 100xR$1,07= R$
107,00 por dia letivo e a escola B receberá 100xR$0,36= R$ 36,00 por dia letivo.

ff) Como ficará a aquisição da agricultura familiar com o Cartão PNAE? Não haverá alterações nas regras de

aquisição de alimentos da agricultura familiar. No entanto, como o pagamento será feito por cartão bancário, é
importante que a Entidade Executora apoie os agricultores familiares a adquirirem as máquinas que permitem o
pagamento por cartão bancário.
gg) Como fazer para garantir aquisição de alimentos quando o portador do cartão da UEx entrar de férias ou
estiver de atestado? No caso de ausência do titular do cartão PNAE (por motivo de férias ou atestado médico),
a EEx poderá solicitar a emissão de um outro cartão em nome do substituto legal.
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hh) O cartão PNAE é de débito ou de crédito, ou de ambas funções? O cartão opera na plataforma de crédito
nos ambientes de adquirentes credenciados (“máquinas de cartão”). As transações são debitadas da conta da EEX

após a transação, em até 30 dias. Não é possível agendar um pagamento para datas futuras.
ii) Há uma quantidade máxima de cartões PNAE por Entidade Executora? A Entidade Executora
poderá disponibilizar outros cartões para cada uma das unidades executoras e para os centros de custo.

jj) Como fazer a prestação de contas do PNAE no SIGPC após adesão ao Cartão PNAE?

Da mesma forma

que é feita atualmente. O cartão PNAE não altera a forma de prestação de contas.
Kk) Pode ser usada a conta do PDDE para o repasse dos recursos após adesão ao Cartão PNAE? Não. No
caso do Cartão PNAE, não haverá a criação de contas para cada unidade executora. Será uma única conta da
Entidade Executora, a qual poderá disponibilizar limites para uso por parte das unidades escolares.

ll) Com o Cartão PNAE, a Entidade Executora continuará responsável por todas as aquisições realizadas com
os recursos do FNDE? Sim. Destaca-se que o Art. 8º da Resolução nº 26/2013 institui que mesmo quando há
descentralização para as escolas, cabe à Entidade Executora assegurar a prestação de contas sobre a correta
utilização dos recursos financeiros.

mm) A Entidade Executora poderá colocar recursos próprios na conta do Cartão PNAE? Não, para evitar
confusão no controle do uso dos recursos. Por exemplo, a legislação do PNAE prevê a reprogramação do saldo
disponível na conta do Programa, para ser utilizado no exercício subsequente, no entanto há a possibilidade de
dedução desse saldo, caso ultrapasse a 30% dos recursos disponível no exercício. Assim, caso haja créditos de
recursos próprios da Entidade Executora - EEx. na conta especíﬁca do PNAE, o cálculo para veriﬁcar o saldo
excedente na conta do Programa poderá ser prejudicado, acarretando um valor a ser deduzido dos repasses previstos

acima do previsto.

Em caso de dúvidas: coefa@fnde.gov.br
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