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PLANO DE AÇÃO  
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CMAE 

UNIDADE GESTORA: CONSELHO  MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

OBJETIVO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR AÇÕES NA AREA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO ESCOLAR REDE MUNICIPAL 

ANO DA ELABORAÇÃO: 2021 
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AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS OBSERVAÇÃO 

01 
 

Elaboração do Plano de Ação 
CMAE 

Conselheiros 
Novembro/2021 

 
 

Ok  

02 
Atualização do Regimento 
Interno 

Conselheiros 

 
Novembro/2021 

 
 
 

 
 

OK 

 

03 

Realizar visitas periódicas nas 
unidades escolares para 
acompanhamento do preparo e 
armazenamento dos 
alimentos. 

Conselheiros Fevereiro a Dezembro/ 2022 

  

04 
Analise da prestação de contas 
do CMAE 

 Quando disponível 
  

05 
Envio do parecer  para 
SIGECON 

 Quando disponível 
  

 
06 

Acompanhamento de licitação  Quando houver 
  

 

mailto:prefeituradecarlinda@yahoo.com.br
http://www.pmcarlinda.amm.org.br/


1 
 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar 

 

Título I – Capítulo I 

Da denominação e sede 

Art. 1º- O Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Carlinda 

possui sua sede anexa a Secretaria Municipal de Educação, sito na 

Avenida Antônio Castilho, nº 169, Centro no município de Carlinda –

MT. 

 Art.2º - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar está 

instituído pela lei Municipal nº 119/00 de 16 de Agosto de 2000  

(dois mil), alterado pela lei 643/2011. 

 

Capítulo II 

Atribuições do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. 

Art. 3º -  O Conselho Municipal de Alimentação Escolar tem como 

atribuição: 

I- Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos 

a conta do PNAE; 

II- Zelar pela qualidade dos produtos em todos os níveis, 

desde a sua aquisição até a distribuição, observando 

sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias. 

III- Receber e analisar a prestação de contas do PNAE 

enviada pelo município e remeterão ao FNDE com parecer 

conclusivo, apenas o demonstrativo sintético anual da 

execução físico financeira de que trata a medida provisória 

nº 1979-19 de 02 de junho de dois mil; 

IV- Orientar sobre o armazenamento dos gêneros alimentícios 

nos depósitos ou escolas;  

V- Comunicar a entidade executora no município a ocorrência 

de irregularidades com os gêneros alimentícios tais como: 

vencimento do prazo de validade, deterioração, desvios e 

furtos; para que sejam tomadas as devidas providencias; 

VI- Apreciar e votar anualmente, o plano de ação do PNAE a 

ser apresentado pela entidade executora do município; 
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VII- Divulgar em locais públicos os recursos financeiros do 

PNAE transferidos a entidade executora do município; 

VIII- Apresentar relatório de atividade ao FNDE quando 

solicitado; 

IX- Comunicar ao FNDE o descumprimento das disposições 

previstas nos parágrafos e Caput do art. 6º da resolução de 

15 de agosto de dois mil. 

 

Título II – Capitulo I 

Da estrutura administrativa 

 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar está 

estruturado de acordo com a Lei Municipal nº 119/00 e Lei 

643/2011, tendo como fundamentação legal o disposto na 

medida provisória 1979-19 de 02 do junho de 2000, 

atendendo a rede municipal de Carlinda.  

 

Art. 5º - a estrutura administrativa do Conselho Municipal 

de Alimentação Escolar será composta por 07 (sete) 

membros e seus respectivos suplentes com a seguinte 

composição: 

I- Um representante do Poder Executivo;  

II- Dois representantes de entidades de trabalhadores 

da educação e de discentes; (os discentes deverão 

ter acima de 18 anos ou emancipados).  

III- Dois representantes de pais de alunos; 

IV- Dois representantes de entidades civis organizadas. 

 

Art. 6º - O CMAE terá 01 (um) presidente e seu respectivo vice, com 

mandatos de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleito uma única vez; 

Art. 7º - O presidente será eleito e destituído pelo voto de 2/3 (dois 

terços) dos conselheiros do CMAE em reunião especialmente 

convocada para tal fim;  

Parágrafo único –A presidência, exercida pelo presidente, é órgão 

executivo que coordena, fiscaliza e superintende as atividades do 

conselho. 
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Art. 8º - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar terá como 

secretário um de seus membros escolhido em reunião 

especificamente convocada para este fim. 

Capitulo II 

Atribuições dos membros Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar. 

Art. 9º - São atribuições do presidente: 

I- Representar o conselho em solenidade e atos oficiais; 

II- Presidir as reuniões do CMAE; 

III- Comunicar ao prefeito municipal e ao secretário municipal 

deeducação, conforme o caso, as deliberações do conselho 

para as providências cabíveis; 

IV- Assinar atas e demais documentos relativos a assuntos 

pertinentes ao CMAE; 

V-  Despachar o expediente do conselho, dando publicidade ao 

atos e decisões cuja divulgações seja necessária; 

VI-  Manter a correspondência em nome do conselho 

organizada; 

Art.10 – São atribuições do vice-presidente: 

I- Substituir o presidente, em suas ausências e 

impedimentos, sucedê-lo no caso de vaga, para completar 

o mandato; 

II- Auxiliar o presidente sempre que for por ele convocado e 

assessorá-lo nos assuntos de sua competência; 

III- Prestar colaboração e assistência ao conselho, respeitada 

a competência especifica do órgão; 

 

Título III – Capitulo I 

 

Disposições Preliminares 

Art.12- Os membros do CMAE terão mandato de 04 ( quatro) anos, 

podendo ser reconduzidos uma única vez; 

Art.13- Os exercício do mandato de conselheiro do CMAE é 

considerado serviço público relevante e não será remunerado. 
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Art.14- A nomeação dos conselheiros do CMAE deverá ser feita por 

ato legal, de acordo com a lei n°119/00e 643/2011, de Carlinda, 

observada as disposições previstas no artigo 9 inciso I da resolução 

n° 015 de 25  de Agosto de Dois mil. 

Art. 15- As reuniões do CMAE poderão ser ordinárias e 

extraordinárias. 

Parágrafo único – As reuniões ordinárias acontecerão 

trimestralmente; 

Art. 16 – Haverá, anualmente, durante o mês de fevereiro ou março, 

uma reunião exclusiva para análise e emissão de parecer 

conclusivo sobre a prestação de contas do PNAE, apresentada pela 

entidade executora do município. 

Art. 17- As reuniões extraordinárias realizar-se- ao por iniciativa do 

presidente ou dos membros do CMAE que representem no mínimo, 

¼ (um quarto) dos conselheiros. 

Art. 18 – As convocações do CMAE, para as reuniões serão feitas 

por escrito ou utilizando os meios de comunicação com 48 horas de 

antecedências. 

Art. 19 – As assembleias se instalarão em primeira convocação com 

51 % (cinquenta e um por cento) dos votos totais dos conselheiros, 

e em segunda convocação, com qualquer número, podendo ser 

realizado no mesmo dia, decorridos no mínimo 30 (trinta) minutos 

após o horário marcado para primeira convocação, desde que tenha 

sido convocada nestes termos. 

Art. 20 – As decisões das assembleias serão tomadas por maioria 

simples dos votos dos presentes a reunião, salvo as exceções 

previstas nos artigos 7° e 17 desse regimento interno. 

Art. 21 – O secretário Municipal de Educação é membro nato do 

CMAE. 

Art. 22 – A aprovação e ou modificações no regimento interno do 

CMAE só poderão ocorrer pelo voto de, no mínimo, 2/3 ( dois 

terços) dos conselheiros. 

Art. 23 – Este Regimento Interno entra em vigor após sua 

aprovação pela Assembleia geral do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar. 


