
Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N'036/2013, DE 15 DB JUNHO DE 2013.

cÀNDroo coDôr

ESTADO DO RIO GFTANDE DO SUL

CONSELHO Dff A
INTERNO DO
LIMENTAÇÃO
DE CANDIDOESCOLAR DO MUNICÍPIO

GODOI/RS.

O BACKES, PreÍ'eito de Cândido Godói, Estado do Rio Grande
doS
no l.
16 de2

atribuições
agosto de

legais e conÍbrme previsto arligo 2'da Lei Municipal
2001 e Resolução no38 do Ministério da Educação, de

DECRETA:

A INSTITUIÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MtiNrCÍprO DE CANDIDO GODOI

CAPÍTULO I
DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

al

Art. l" - O Conselho de Alirnentação Escolar tem como finalidade
o Governo Municipal na execução do programa de assistência e educação
junto aos estabeiecimentos de educação básica mantidos pelo município,

de órgãos públicos e da comunidade na consecução de seus
objeti especificamente
I- e Í'iscalizar o cumprimento dos princípios e das diretrizes do PNAE;

respeitando os hábitos alimentares locais, sua vocação agrícola, dando prefbrência aos
produtos in natura;
IL Acompanhar a aquisição de produtos alimentícios para o programa de alimentação
escolar, dando prioridade aos produtos da região;

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

J

Art. 2" - As atribuições de serao:
I. Acompanhar a elaboração de alimentação escolar,
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III. Sugerir medidas aos órgãos dos Poderes Executivos e Legislativo do Município, nas
fases de elaboração e tramitação do Plano Plurianuai, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e do Orçamento Municipal, visando:
a. As metas a serem alcançadas;

Participar das f-ormações de manipuladores de alimentos e auxiliar em campaúas
higiene e sarlffimento básico no que resperta aos seus efeitos sobre a alirnentação.il

PARÁGRAFO IINI(lO - A execução das proposições estabelecidas pelo Conselho de
Alimentação Escolar llcarii a cargo do órgão de edr-rcação do Município.

CAPÍTULO II
DA COMPOSTÇÃO DO CONSELHO

{
Art. 3u - O conselho nrLtt-ticipal de Alirnentação Escolar terá a seguinte

cr rttt posição :

L unr representante indicado pelo poder Executivo;
Il. dois representantes de doceutes, discentes oLr trabalhadores na área de eclucaçâe"
irlclicaclos pelo respectivo orgão de classe. No caso de aluno, cieverá ser maior r-lc i8
ilrlos oLr enrancipado.
III. dois representautes de pais de alunos, inclicados pelas Associações de pais e
Mlestres ou enticlacles similares.
IV. clclis rellresentantes inclicados por enticlades civis organizadas.

§ 1". C'acla rlernbro titular do CAE terá uut sLrplcnte do n1g5,.,.,.., segllteltto r.eJlrescutaclo.
ctlttl exceção aos lnellltrros tilulares clo inciso II rleste artigo. gs rluais 1-locleriio tcr.cttr.r.r.
suplentcs cFrarlquer urn dos seglnerllos citaclos no rel-ericlo inciso.

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

b. A aplicação dos recursos previstos na legislação Nacional;
c. O enquadramento das dotaeÃfl escolar;
IV. Articular-se com es ou servlços estadr-ral e
fbderal e com outd da administração pública ou privada, a de obter
colaboração ou tecnica para a melhoria da alimentação escolar
nas escolas
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§ 2'. A nomeação dos membros efetivos e dos suplentes será fbita por Portaria do
PreÍ'eito Municipal para o pÍazo de (dois) anos, podendo ser reconduzidos de acordo
com a indicação dos seus respectivos segmentos.

§ 3". No caso de ocorrência de
mandato do substituído.

§ 4". Declarado o mandato, o Presidente do Conselho Prefêito
Mr-rnicipal eda ao preenchimento da vaga.

II

III

§ 9".A
segulntes
I - mediante
Il - por del
III - pelo não
estabelecida no Regimento
IV pelo descumprimento das
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

do

t10s

presença rnínima

Regimento Interno de cada
discutir esta pauta específica.

nrembros do CAE deverá ser fbita por decreto ou
tuição dos Estados e as Leis Orgânicas do Distrito Federal e

as disposições previstas neste artigo, obrigando-se a
as indicações dos segmentos representados.

do Presidente e vice-Presidente do cAE, deverão ser observados

I Presidente e I (um) Vice-Presidente, eleitos por no mínimo
dos presentes em sessão plenária, colÍl o

odo , podendo ser reeleitos uma única vez;
e/ou lce- ão) ser destituído(s), em

sendo irnediatamente eleito(s)
o período restante vo mandato;

edo Presidente somente deverá
IV. deste artigo.nos incisos II,

membros do as substituições

§

I

no
Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

designaclo cleverá cornpletar o

de Despesas das Entidades Executoras não pode ser indicado
de Alirnentação Escolar.

s\ 6o. O exercício do tttiurciato de conselheiro do CAE é considerado serviço público
relevante e não será ren-runerado.

s\ 5". O Ordenador
courpor o Conselho

ao disposto no Interno clo

segmento

(dois terços)

nrernbro(s) para
outro(s)

representantes

expressa do

AS
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CAPITULO III
DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE

Art. 4" - O Presidente do Conselho como tal durante o

cÀNDroo coDôr
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Conselho
do Presidente:

;

do cJia das reuniões;
clo Conselho, dando ciência aos seus rnentbros;

e suspender as reuniões do Conselho;
ào da presença;

cia ata e das comunicações que entender convenientes;
uma vez aprovadas, juntamente com os

aos membros do Conselho, não permitindo divagações
assunto;

em discussão e votação;
das votações, decidindo-as em caso de empate;

tomadas em cada reunião;
questões de ordem ou submetê-las à consideração

tempo que durar sua função

Art. 5o

I. Coordenar as

II. Convocar
III.
IV. Abrir
V
VI
VII.

SSO

para

com
XIX
façam

XXI.
XXII. Propor ao

PARÁGRAFO UNIco-
as mesmas atribuições titular

precedentes regimentais para solução de casos análogos;
para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos

do conselho e seus

sessões;
Conselho; todos os contatos com as

o cielegar poderes aos seus

de rnembros
strativos

cio da Presidência do

o Regimento;
o bom andamento dos trabalhos do conselho;

CAPÍTULO IV
DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art. 6'- Compete aos membros do Conselho

do

xx.

Conselho, terá

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

<§
f,}

--

do

ou

IX. Colocar as

X. Colocar cr

XI. Proclamar zrs

XII. Decidir sobre
Conselho

nas

Conselho e

Conselho;
do Conselho;

interno julgadas

Presidente,
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e questões de ordem;

I. Participar de todas as discussões e deliberações do conselho;
II. votar as proposições submetidas à deliberação do conselho;
lll. Apresentar proposições, requerimentos, moções
IV. Comparecer às reuniões na hora pré-fixada;
V. Desempenhar as funções para as
VL Relatar os assuntos que
VII. Obedecer as S;

VIII. Assinar as
IX. A
X.J

XIII

VI. Lavrar as

VII. Recolher as

VIII. Registrar a freq
IX. Anotar os resultados
X. Distribuir aos membros do
comunicações.

AS

CAPÍTULO VI
DAS REUNIÔES

do Conselho;

, quando f'or o caso;

ões ou impugnações às atas; L
do Conselho quaisquer assuntos relacionadosI

as revisões do regimento interno julgadas necessárias;
relacionadas ao transporte de alimentos;

- Iricará extinto o mandato do membro que deixar de
(duas) reuniões consecutivas.

para iustifrcação de ausência e deZ (dois) dias úteis, a contar
em se verificou o fato.

o rnandato, o Presidente do Conselho oficiará ao pref-eito
proceda ao preenchimento da vaga.

CAPITULO V
DOS VIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO

Art. Os serviços administrativos do Conselho serão exercidos
Presidente do

e a correspondência;
reuniões;

de arquivo, ca e documentação;

s mem

XII

um

I.
II
III
IV
V.

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

es, os convites e as

cluais 1'or designaclo:
Presidente ;

XI. Apresentar à
atribuições.

Íàzer sua leitura e a do expecliente;
apresentadas

dos membros Conselho às

e proposições
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Art. 9' - As reuniões do conselho de alimentação escolar serão
realizadas normalmente na sede do órgão de educação da Prefeitura, podendo,
entretanto, por decisão do seu Presidente ou do plenário, realizar-se em outro local.

Art. l0 - As reuniões
I. Ordinárias, a cada 2 (dois do Conselho.
II. Extraordinárias, antecedência mínima e oito) horas,
pelo
Presidente, icitações de pelo menos um

I - As reuniões do Conselho serão
pelo

§1'
SCUS membros.

do número legal.
referido no parágrafo anterior, sem que

nova reunião, que se realizarâ no prazo mínimo de 4g

(setenta e duas) horas.
que trata o § 2" será realizada com qualquer núnero de

Art. - A convite do Presidente, por indicação de qualquer
reuniões, com direito a voz, mas sem voto, representantes

e urunicipais, bem como outras pessoas

o da reunião, não houver quorum suficiente,

§

para

VII
TRABALHOS

ordem dos será a seguinte:
I. Leitura,
da última

da ata de anterior, quando Í-rnal

II. Expediente;
IIl. Comunicações do
lV. Ordem do dia;
V. Leitura, votação e assinatura da ata.

Art. l4 - O expediente se destina à leitura da correspondência recebida e
de outros documentos.

esclarecimentos e

CAI'ÍTTILO

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

Conselho
oito)
horas e no nráximo
§ 3'. A reunião
presentes.

não realizada
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Art. 15 - A ordem do dia corresponderá à discussão, bem como à
execução das atribuições do Conselho, conÍbrme estabelecido em Lei e neste
Regimento

Art. 16 - Discussão é aos debates em
plenário

Art. apresentadas durante a ordem do dia
discutidas e reunião em que Íbrem

CO - Por deliberação do plenário, a
na reunião seguinte, podendo qualquer

em debate.

Durante
ordern que

o Presidente do Conselho.

previstas

9 - Encerada a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada
pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos para encaminhamentoho.

20

2.1

CAPÍTULO VIII
DAS VOTAÇOES

§1"

Art.23 -

a materia será submetida à

votações ser simbólicas ou nominais.
será feita dos presentes, devendo
ou não, tavoráveis à

anunclar resultado das
te ou em

voto

CAPÍTULO IX
DAS DECISOES

do

lro votar por
outro ausente).

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

-.-

PARA(;RÁFICO
reuniào poderá ser

membro do
da votação.

membros

Art. o
_l

Conselho declarã{n

na

C'onsellio pedir vista

Art. poderá
levantar a questões dispõe este Regimento ou

PARÁGRAFO - O encaminhamento das questões de ordem não
neste Regimento cJecidido conforme dispõe inciso XII do art. 6o deste Regimento.
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por maioria simples e registradas em ata.

CAPÍTULO X

é o resumo das
Conselho.

§ 1". As

§ 2". As
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Art,24 - As decisões do conselho de Alimentação Escolar serão tomadas

reuniões do

ser escritas seguidamente, sem
ser redigidas em livro próprio, com

e numeradas tipograhcamente.

CAPÍTULO XI
DISPOSTÇÔES rrNn IS

7 - As decisões do Conselho que criam despesas serão
ipal vigente.

28 - Os casos omissos e as dúvidas subscritas na execução do
serão resolvidos pelo Presidente do Conselho.

- Este Decreto entra em vigor na data de sua

" 75912010, de 22 de fevereiro de 2010.

pelo

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

Art.25 -
rasuras ou emendas.

membros

pelo orçamento

do PreÍêito de Cândido Godói, RS, em l5 de junho de 2013.Gabinete


