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DECRETO Nº 138/2021 - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

T

MACAJUBA
6«i/ernam/o para tbdos!

DECRETON.0 138/2021
DE 27 DE JULHO DE 2021

DISPOE SOBRE A APROVAQAO DO REGIMENTO INTERNO
DO CONSELHO DE ALIMENTAQAO ESCOLAR - CAE E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Macajuba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuigoes
legais,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Interno do CONSELHO DE ALIMENTAQAO
ESCOLAR - CAE em ANEXO.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagao revogando as
disposigdes em contrario.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Macajuba, 27 de julho de 2021.

LUCIANO RAMPQNET DE SOUSA
refeito Municipal

Pra^a Dr. Castro Cincura, n° 225, Centro, CEP -46805-000, Macajuba - Bahia, Tel: (74) 3259-2126
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CO NSELHO DE ALIM ENTAQ AO ESCO LAR -CAE
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CAPITULOI
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1° - 0 Conselho Municipal de Alimentafao Escolar - CAE d 6rgSo de instlncia
colegiada, deliberativa e de natureza permanente, criado pela Lei Municipal n°l 19/2010
e pela Medida Provisoria n° 455, de 28 de janeiro de 2009, convertida na Lei Federal n°
11.497 em 16 de junho de 2009.
CAPITULO II
DAS COMPETENCIAS E DIRETRIZES
Art. 2° - Compete ao Conselho de Alimenta9ao Escolar - CAE:
I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da Lei 11947/2009:
a) O emprego da alimentafao saudavel e adequada, compreendendo o uso de alimentos
variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradiqoes e os habitos alimentares
saudaveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a
melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etaria e seu estado
de saude, inclusive dos que necessitam de atenqao especifica;
b) A inclusao da educaqao alimentar e nutricional no processo de ensino e
aprendizagem de forma transversal, que perpassa pelo cumculo escolar, abordando o
tema alimenta9ao e nutri9ao e o desenvolvimento de praticas saudaveis de vida, na
perspectiva da seguran9a alimentar e nutricional;

x\

c) A universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede publica de
educa9ao basica;
d) A participa9ao da comunidade no controle social, no acompanhamento das a9oes
realizadas pelos Municipios para garantir a oferta da alimenta9ao escolar saudavel e
adequada;
e) O apoio ao desenvolvimento sustentavel, com incentivos para a aquisi9ao de generos
alimenticios diversificados, produzidos em ambito local e preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais;
f) O direito a alimenta9ao escolar, visando garantir a seguran9a alimentar e nutricional
dos alunos, com acesso de forma igualitaria, respeitando as diferen9as biologicas entre
2
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idades e conduces de saude dos alunos que necessitem de ater^ao especifica e daqueles
que se encontram em vulnerabilidade social.
II - Acompanhar e fiscalizar a aplicafao dos recursos destinados a alimentafao escolar;
III - Zelar pela qualidade dos alimentos, em todos os nlveis e em especial quanto as
condi9oes higienicas e sanitarias, bem como a aceitabilidade dos cardapios oferecidos;
IV - Receber o relatorio anual de gestao do PNAE e emitir parecer conclusivo a
respeito, aprovando, aprovando com ressalvas ou nao aprovando a execu^ao do
Programa e remeter ao FNDE o Demonstrativo Sintetico Anual da Execu9ao FisicoFinanceira, observada a legisla9ao especifica que trata do assunto, utilizando o Sistema
de Gestao de Conselhos (SIGECON) ou outro que Ihe suceda;
V - Comunicar a Entidade Executora - EEx a ocorrencia de irregularidade com os
generos alimentlcios, tais como: vencimento do prazo de validade, deteriora9ao, desvios
e furtos, para que sejam tomadas as devidas providencias;
VI - Apreciar e votar, anualmente, o piano de a9ao do PNAE;
VII - Apresentar relatorio de atividades ao FNDE, quando solicitado;
VIII - Realizar estudos e pesquisas de impacto da alimenta9ao escolar, entre outros de
interesse do PNAE;
IX - Acompanhar e avaliar o servi9o da alimenta9ao escolar nas escolas;
X - Apresentar, a Prefeitura Municipal, proposta e recomenda9oes sobre a presta9ao de
servi9os de alimenta9ao escolar no municlpio, adequada a realidade local e as diretrizes
de atendimento do PNAE;
XI - Divulgar a atua9ao do CAE como organismo de controle social e de fiscaliza9ao
do PNAE;
XII - Comunicar ao FNDE o descumprimento das disposi9oes previstas na legisla9ao
especifica do PNAE;
XIII - Manter arquivos flsicos do CAE em boas conduces de conserva9ao, incluindo
oflcios, atas de reuniao, relatorios, presta9oes de contas de forma organizada que
permita a verifica9ao pelos orgaos de controle;

3
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XIV - Elaborar planejamento estrategico anual com todas as a9oes a serem
desenvolvidas, inclusive capacita9oes e os respectivos custos.
Paragrafo unico.

0 CAE podera desenvolver suas atribui9oes em regime de

coopera9ao com os Conselhos de Seguran9a Alimentar e Nutricional estadual e
municipals e denials conselhos afins.
CAPITULO III
ORGANIZACAO DO COLEGIADO
Se9ao I
Composi9ao
Art. 3° - O CAE e constituido por sete membros e tern a seguinte composi9ao:
I - 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo;
II - 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educa9ao e de discentes,
indicados pelo respective orgao de representa9ao, a serem escolhidos por meio de
assembleia espedfica;
III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares,
Associa9oes de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de
assembleia espedfica;
IV - 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em
assembleia especifica.

4^ ^

§ 1° - Cada membro titular do CAE tera 1 (um) suplente do mesmo segmento

dv' ' /

representado.

" *

§ 2° - Os membros terao mandate de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de
acordo com a indica9ao dos seus respectivos segmentos.
§ 3° - A presidencia e a vice-presidencia do CAE somente poderao ser exercidas pelos
representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.
§ 4° - Cabera ao Municipio informar ao FNDE a composi9ao do seu respective CAE,
na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

4
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§ 5° - A Assembleia de escolha dos integrantes da sociedade civil devera ser realizada
no prazo maximo de at£ 60 dias antes do termino do mandate anterior, por convocaijao
publica, com ampla publicidade;
§ 6° - A nomeatpao dos conselheiros escolhidos pelos segmentos que tern
representatividade no CAE devera ser feita por ato especifico, de acordo com a
legisla^ao do Municipio;
§ 7° - Apos a nomea9ao dos conselheiros, sera convocada Assembleia Geral para a
elei9ao do Presidente do CAE e de sen respective Vice.
Se9ao II
Organiza9ao e Funcionamento
Art. 4° - Os membros da Diretoria do CAE serao eleitos e destituidos pelo voto de 2/3
(dois ter90s) dos conselheiros presentes em Assembleia Geral.
§ 1° - Os membros da Diretoria terao mandate de 4 (quatro) anos, podendo ser
reconduzidos uma unica vez.
§ 2° - 0 exercicio do mandate de Conselheiro do CAE e considerado servi9o publico
relevante e nao sera remunerado.
Art. 5° - O CAE tern a seguinte organiza9ao: Plenario, Presidencia, Vice-Presidencia e
Comissoes Tematicas.
Art. 6° - Compete ao Plenario, alem de exercer as competencias definidas no Art. 2°
deste Regimento:
I. Eleger o Presidente e o Vice-presidente;
II. Eleger, em caso de impedimento simultaneo do presidente e do vice-presidente,
aquele que, entre os conselheiros presentes, presidira a reuniao;
III. Deliberar sobre os assuntos encaminhados a aprecia9ao do Conselho;
IV. Baixar normas de sua competencia, necessarias a regulamenta9&o, implementa9ao e
fiscaliza9ao das politicas municipals de alimenta9ao escolar;
V. Deliberar sobre cria9ao e dissolu9ao de Comissoes Tematicas, permanentes ou
temporarias e nomear os membros do Conselho para compo-las;
5
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VI. Acompanhar e avaliar os trabalhos e relatorios das Comissoes;
VII. Indicar, nos impedimentos do Presidente, representante do CAE em eventos
externos, dando oportunidade a todos os membros de exercer tal representa9ao;
VIII. Solicitar aos orgaos da administragao publica Municipal, informa9oes, estudos e
pareceres sobre as materias afetas a discussao e delibera9ao do Conselho;
IX. Deliberar, por maioria absoluta dos seus membros, a respeito de destitu^ao de
conselheiros, conforme hipoteses estabelecidas no artigo 21 deste Regimento.
X. Convidar pessoas com qualifica9ao na materia objeto de analise, para emissao de
opinativos e esclarecimentos tecnicos nas reunioes do Conselho;
XI. Elaborar e alterar o Regimento Intemo do Conselho e suas normas de
funcionamento;
XII. Definir na primeira reuniao do colegiado o calendario anual de reunioes ordinarias.
Art. 7 - A Presidencia compete dirigir os trabalhos, bem como coordenar, supervisionar
e orientar as atividades do Conselho, das Comissoes Tematicas, prestando contas da
gestao ao colegiado ao fim de cada semestre.
Art. 8° - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas ausencias
temporarias e assessora-lo no cumprimento de suas atribu^oes, sempre que se fa9a
necessario para diligenciar as incumbencias do conselho.
Art. 9° - Compete as Comissoes Tematicas realizar estudos, pesquisas, analises
proposi9oes em suas respectivas areas, alem de promover a realiza9ao de a9oes e
cumprimento as determina9oes do CAE, com a fmalidade de articular politicas
programas de interesse para a Alimenta9ao Escolar.
CAPITULO IV
ATRIBUigOES DOS ORGAOS INTERNOS
Art. 10 - Cabe ao Presidente do Conselho:
I. Convocar e presidir as reunioes ordinarias e extraordinarias;
II. Ordenar o uso da palavra;

6
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III. Aprovar as pautas das reunioes e estabelecer as prioridades das matdrias a serem
apreciadas;
IV. Submeter ao Plenario as materias para sua aprecia9ao e deliberate;
V. Assinar atas, resoh^des e documentos relatives as delibera96es do Conselho;
VI. Submeter o relatorio anual do Conselho e a prestapao de contas dos programas,
projetos, pianos, a9oes e atividades a aprecia9ao do Plenario;
VII. Decidir as questoes de ordem;
VIII. Representar o Conselho em todas as reunioes, em juizo ou fora dele;
IX. Formalizar, apos aprova9ao do Conselho, os afastamentos e licen9as dos seus
membros;
XI. Instalar as comissoes constituidas pelo Conselho;
XII. Apresentar minutas de resolu9des, mo9oes e recomenda9oes para aprova9ao do
plenario.
XIII. Cabe ao presidente o voto de qualidade.
Art. 11 - Cabe aos membros do CAE:
I. Participar das reunioes, justificando suas eventuais faltas e impedimentos;
II. Discutir e votar a materia constante da ordem do dia;
III. Pedir vistas de processo, pelo prazo a ser fixado pelo Presidente;
IV. Apresentar relatorios e pareceres dentro do prazo estabelecido pelo Presidente;
V. Participar das Comissoes Tematicas com direito a voto;
VI. Proferir declara9oes de voto, quando o desejar;
VII. Proper temas e assuntos para delibera9ao do Plenario;
VIII. Apresentar questao de ordem na reuniao;
IX. Convocar a realiza9ao de reuniao extraordinaria com assinatura de mais de 1/3 dos
membros titulares.
Art. 12 - Cabe aos membros das Comissoes Tematicas Permanentes ou Temporarias:
7
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I. Realizar estudos, apresentar propos^oes, apreciar e relatar as materias que Ihes forem
distribuidas;
II. Requerer esclarecimentos que Ihes forem uteis para melhor aprecia^ao da materia;
III. Elaborar documentos que subsidiem as decisoes das Comissoes;
IV. Observar as prioridades e demandas definidas pelo Conselho;
V. Observar a area de abrangencia de suas aqoes, contemplando as popula5oes das
zonas urbanas e rurais.
CAPITULO V
FUNCIONAMENTO DO PLENARIO
Art. 13 - O Plenario do Conselho Municipal de Alimentaqao Escolar e o forum de
deliberaqao plena e conclusiva, configurado por Reunioes Ordinarias e Extraordinarias,
de acordo com requisites de funcionamento estabelecidos neste Regimento.
§ 1 ° - O Conselho reunir-se-a mensalmente em reuniao ordindria e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente, por iniciativa propria ou a requerimento de mais
de 1/3 de seus membros;
§ 2° - As reunioes ordinarias serao iniciadas com a presenqa minima de metade mais urn
dos seus membros;
§ 3° - Cada membro titular ou na titularidade tera direito a um voto;
§ 4° - A qualquer momento podera ser solicitada verifica9ao de quorum e nao o
havendo sera suspensa a reuniao temporariamente por ate quinze minutos ate a
recuperaqao da presenqa minima exigida no paragrafo 2° deste artigo;
/'"’i

§ 5° - 0 Presidente do Conselho Municipal de Alimentaqao Escolar podera deliberar
em casos de extrema urgencia ad referendum do Plenario, submetendo o seu ato a
ratificaqao deste na reuniao subsequente.
§ 6° - As reunioes ordinarias do Conselho serao fixadas em calendario previamente
aprovado pelo plenario, na primeira reuniao anual do colegiado;

8
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§ 7° - As reunioes extraordinarias serao convocadas por escrito ou no curso de reuniao
ordinaria. com antecedencia minima de 3 (tres) dias uteis ou em menor tempo se houver
concordancia de mais de 2/3 dos membros titulares ou no exercicio da titularidade;
§ 8° - Para realiza9ao da reuniao, em primeira convoca9ao, 6 necessario quorum
correspondente a maioria absoluta dos membros do Conselho;
Art. 14 - Ressalvadas as exce9oes previstas neste Regimento, as decisoes do Conselho
serao tomadas por maioria dos membros presentes.
Paragrafo unico. As vota9oes serao abertas, registrando-se em ata as declara9oes
nominais de voto apenas quando requerido pelo membro votante.
Art. 15 - A aprova9ao ou a altera9ao do Regimento Intemo devera ser deliberada pelo
Plenario, por 2/3 (dois ter90s) dos Conselheiros.
Art. 16 - Sera facultada aos suplentes a participa9ao nas reunioes e demais atividades
do conselho, tendo direito a voto nas materias deliberativas do colegiado apenas quando
em substitui9ao do titular.
Art. 17 - As reunioes do Conselho obedecerao a seguinte ordem:
I. Abertura pelo Presidente;
II. Verifica9ao do numero de presentes;
III. Leitura, discussao e vota9ao da ata da reuniao anterior;
IV. Leitura e distribui9ao do expediente e de informes da mesa;
V. Discussao e vota9ao da ordem do dia;
VI. Comunica9ao, requerimentos, encaminhamentos e apresenta9ao de mo9oes,
indica9oes e exames de processos;
VII. Distribui9ao de processos aos respectivos relatores;
VIII. Leitura e assinatura das resolu9oes aprovadas;
IX. Informes dos conselheiros e comunica9oes gerais;
X. Defmi9ao da pauta da reuniao seguinte;
XL Encerramento.
9
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§ 1° - Os informes nao comportam discussao e vota9ao, somente esclarecimentos
breves.
§ 2° - Em caso de polemica ou necessidade de deliberate, o assunto devera passar a
constar da ordem do dia da reuniao ou ser pautado para a proxima, sempre a criterio do
Plenario.
§ 3° - Cabe a Presidencia a preparato de cada tema da pauta da ordem do dia, com
documentos e informa9oes disponiveis, inclusive destaques aos pontos recomendados
para delibera9ao.
Art. 18 - Qualquer Conselheiro poderd formular pedido de vistas sobre materia ainda
nao decidida, por prazo fixado pelo Presidente, que nao excedera 10 (dez) dias, ficando
sua discussao e vota9ao transferida para a proxima reuniao.
§ 1° - Quando mais de urn Conselheiro pedir vistas, o prazo devera ser utilizado
conjuntamente por eles, ficando este procedimento estabelecido em ata.
§ 2° - Considerar-se-a intempestivo o pedido de vistas formulado depois de iniciada a
vota9ao.
Art. 19 - Qualquer Conselheiro podera apresentar materia para aprecia9ao do Plenario,
desde que a encaminhe a Presidencia, com ate 5 (cinco) dias uteis de antecedencia.
Art. 20 - As decisoes do CAE serao expedidas sob a forma de Resolu9ao de carater
deliberative, recomenda9ao ou mo9ao, que serao assinadas pelo Presidente e quando
possivel pelos Conselheiros que participaram do procedimento de delibera9ao sobre a
materia versada.
CAPITULO VI
DAS SANQOES DISCIPLINARES

Art. 21 - Sao casos de destitui9ao do mandate e da qualifica9ao como conselheiro:
I. 0 nao comparecimento, sem justificativa, a tres sessoes consecutivas ou a cinco
altemadas anualmente;
II. O recebimento indevido de valores, vantagens, gratifica9oes ou beneficios, em razao
da fun9ao ou mandate;
10
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T 0 retardamento ou a omissao de ato inerente ao mandate, ou a sua pratica de forma
.: niraria a disposiipao expressa de lei, estatuto ou regimento intemo, com serio prejufzo
para a entidade;
§ 1° - Nos casos acima os fatos serao apurados em procedimento administrativo com
ampla defesa, divulgando-se a conclusao na assembleia para delibera9ao.
Art. 22 - A entidade, em caso de renuncia ou destitu^ao do conselheiro, devera indicar
um novo representante para completar o respectivo mandato.
CAPITULO VII
FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES TEMATICAS
Art. 23 - As Comissoes Tematicas serao constituidas e terao suas finalidades e
competencias fixadas por Resolu9oes do CAE.
§ 1° - As Comissoes Tematicas serao constituidas pelos conselheiros titulares
compostas por no minimo 3 (tres) membros, cujos nomes sejam referendados pela
plen&ria.
§ 2° - Cada Comissao Tematica elegerd um coordenador, escolhido pela maioria dos
seus membros.
§ 3° As Comissoes Tematicas temporarias deverao ser constituidas mensalmente nas
reunides ordinarias.
§ 4° - Aos coordenadores das Comissoes cabe:
I - Coordenar os trabalhos;
4/
II - Promover as conduces necessarias para que a Comissao atinja a sua fmalidade,
incluindo a articula9ao com os orgaos e entidades geradores de estudos;
III - Designar secretario “ad hoc” para cada reuniao;
IV - Apresentar relatorio conclusivo a Presidente do CAE, sobre materia submetida a
estudo, dentro do prazo fixado pelo Conselho, acompanhado de todos os documentos
que se fizerem necessaries ao cumprimento de suas finalidades, para encaminhamento
ao plenario do Conselho;

11
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Art. 24 - As Comissoes Tematicas reunir-se-ao com a maioria de seus membros,
cabendo ao Coordenador o voto de qualidade.
An. 25 - As Comissoes Tematicas deverao apresentar relatorios de suas atividades, no
prazo estabelecido no ato de sua institui9ao e, extraordinariamente, quando necessario
ou solicitado pelo Conselho.
Art. 26 - As Comissoes poderao convidar pessoas com qualificafao na matdria objeto de
analise, para comparecer as reunioes e prestar esclarecimentos e/ou emitir parecer
tecnico em assuntos de sua competencia.
Art. 27 - A deliberate sobre as materias originarias das Comissoes Tematicas
obedecera as seguintes etapas: Apresentato do parecer pelo relator, discussao e
votato.
Art. 28 - 0 pleno do CAE manifestar-se-a por meio de resolu96es, recomenda9oes,
mo9Ses e outros atos deliberativos publicados oficialmente.
Art. 29 - As delibera95es do Conselho de Alimenta92o Escolar serSo tomadas pela
maioria simples de seus membros, em especial nas seguintes situa9oes:
I - Recomenda9oes sobre tema ou assunto especifico que nao e habitualmente de sua
responsabilidade direta, mas e relevante e/ou necessaria, dirigida a atores institucionais
de quern se espera ou se pede determinada conduta ou providencia;
II - Mo96es que expressem o julzo do Conselho, sobre fatos ou situa9oes, com o
proposito de manifestar reconhecimento, apoio, crltica ou oposi9&o.
CAPITULO VIII
DISPOSigOES GERAIS
Art. 30 - Todos os conselheiros tern livre acesso a documenta9ao do CAE, mediante
solicita9ao escrita, ressalvando-se situa9oes especiais de solicita9ao de sigilo pelo
denunciante.
Art. 31 - Nenhum membro podera agir em nome do Conselho sem previa delega9ao.
Art. 32 - A participa9ao dos membros do Conselho nao sera remunerada, sendo
considerada de relevante interesse publico.

12
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Art. 33-0 Gestor Publico, por meio da Secretaria de Educate, disponibilizara
recursos e apoio tecnico necessario para o adequado desenvolvimento dos trabalhos do
Conselho.
Art. 34 - O Plenario decidira sobre os casos omissos e duvidas decorrentes da
interpretapao deste Regimento.
Art. 35-0 presente Regimento Intemo entrard em vigor na data da sua publica9ao.
Art. 36 - Ficam revogadas as disposi^oes em contrario.

Macajuba-Ba, 09 de junho de 2021.

©Cem/da

da Gjdoa

( PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAC AO ESCOLAR DECRETO N° 120/2021, DE 28 DE MA10
DE 2021).

QiAa > A a

lO-U

rfa . Ma fA do

Eliana Souza de Macedo
(REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO- TECNICOS ADMIN1STRATIVOS)

DO

Luiza Araujo Almeida
(REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DO ENS1NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSDMO)

imou4

(gr~

Patricia de Oliveira Nascimento
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•

■

p
(REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DA EDUCACAOINFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO)

Aj ? (o ^a c \ i O j J~i—o
Miraci de Oliveira Brito
(REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA-IGREJA CAT^LICA)

5

Ednes dos Santos Damasceno
(REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE
IRAMAIA)

#
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