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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 6.589, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014 
Reestrutura o Conselho Municipal de Educação, 
integrando o Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social sobre a distribuição, a transferência 
e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB e o Conselho de Alimentação Escolar -
CAE como câmaras técnicas e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgànica do Município de Bauru, faz saber que a 
Càmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. !º 

Art. 2° 

§1º 

§2º 

§3º 

Art. 3º 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINAirns 

O Conselho Municipal de Educação, previsto no art. 117 da Lei Orgânica do Município de Bauru, passa a ser regido pela 
presente lei. 

CAPÍTULO 1 
!?A ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado, consultivo, propositivo, mobilizador, deliberativo, normativo e 
iiscalizatório do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, e será composto por três Cfünaras: 

1- Câmara de Educação Básica; 

II- Câmara do FUNDEB - Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação; 

!II- Câmara do CAE - Conselho de Alimentação Escolar. 

O Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) passa a integrar o Conselho Municipal de Educação, constituindo uma de suas Câmaras, conforme 
permissivo previsto no art. 37 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2.007. 

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) passa a integrar o Conselho Municipal de Educação, constituindo uma de suas 
Câmaras. 

O Conselho Municipal de Educação poderá instituir outras câmaras técnicas, de acordo com suas necessidades, cuja 
composição, denominação e atribuições serão previstos no Regimento Interno. 

Comporão o órgão colegiado do Conselho Municipal de Educação - Conselho Pleno - todos os membros titulares das 
câmaras, observado o capítulo V desta lei. 

CAPÍTULO II 
DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Título I - Das Atribuições 

As atribuições da Câmara de Educação Básica serão: 

1- Consultiva, quando responder à indagações cm assuntos da área educacional requisitadas pelo poder público, 
entidades representativas, assim como por qualquer cidadão; 

li- Propositiva, quando emite opinião ou sugerem diretrizes ou prqjctos ao Poder Executivo; 

lll- Mobilizadora, quando promover e participar de discussões sobre políticas educacionais no âmbito de sua 
jurisdição ou com outros colegiados regionais; 

!V- Deliberativa, quando a lei atribuir função deliberativa ao órgão, Secretaria ou Conselho, para decidir sobre 
atribuições específicas, obedecidas as diretrizes previstas no Plano Municipal de Educação, Estadual e Federal e 
legislação nacional; 

V- Normativa, quando fixar diretrizes e normas complementares às leis municipais, estaduais e leis federais; 
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Art. 4º 

Art. 5º 

PROC. Nº--~~~,.,_'l..O......:f 
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VI- Fiscalizatória, quando exercer o acompanhamento da execução de políticas públicas e da aplicação dos 
recursos públicos e a verificação do cumprimento da legislação pelas instituições de ensino previstas no inciso 
III, do art. 2°, da Lei nº 6.270, de 29 de outubro de 2.012. 

Título II - Dos Objetivos 

São objetivos da Câmara de Educação Básica: 

1- promover a participação da sociedade civil no planejamento, no acompanhamento e na avaliação da educação 
municipal; 

II- zelar pela qualidade pedagógica e social da educação no SME; 

III- zelar pelo cumprimento da legislação vigente no SME: 

IV- participar da elaboração e acompanhar a execução e a avaliação do Plano Municipal de Educação de Bauru; 

V- assessorar os demais órgãos e instituições do SME no diagnóstico dos problemas e deliberar a respeito de 
medidas para aperfeiçoá-lo; 

VI- emitir pareceres, resoluções, instruções e recomendações sobre assuntos do SME, cm especial, sobre 
autorização de funcionamento, credenciamento e supervisão de estabelecimentos de ensino públicos e privados 
de seu sistema, bem como a respeito da política educacional nacional; 

VII- emitir pareceres, resoluções, instruções e recomendações sobre convênio, assistência e subvenção a entidades 
públicas e privadas filantrópicas, confessionais e comunitárias, bem como seu cancelamento; 

VIII- solicitar, analisar e dar parecer quanto avaliação da ação pedagógica nas instituições do SME: 

IX- manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação dos municípios e do Estado de São Paulo; 

X- analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, oferecendo subsídios aos demais órgãos e 
instituições do Sistema Municipal de Ensino; 

XI- acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em idade escolar para a educação infantil e ensino 
fundamental, em todas as suas modalidades; 

XII- mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, 
preferencialmente, no sistema regular de ensino; 

XIII- dar publicidade quanto aos atos da Câmara de Educação Básica; 

XIV- mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão democrática nos órgãos e instituições públicas 
do SME. 

XV - Vetado. 

Título III- Da Composição 

A Câmara de Educação Básica será composta por 28 (vinte e oito) membros titulares e seus respectivos suplentes, 
distribuídos da seguinte forma: 

1- 02 (dois) representantes do Poder Executivo lotados na Secretaria Municipal da Educayi'ío, indicados pelo 
Secretário Municipal da Educação; 

II - 03 (três) indicados pelo Poder Executivo, escolhidos entre pessoas de notório saber e experiência cm matéria de 
educação e/ou jurídica; 

lil - 03 (três) representantes de pais de alunos, escolhidos pelas escolas e eleitos em assembleia organizada pela 
Secretaria Municipal da Educação; 

IV - 02 (dois) representantes das Associações de Moradores devidamente regularizadas, eleitos cm assembleia 
organizada pela Secretaria Municipal da Educação; 

V - 01 (um) representante dos servidores de apoio, eleito em assembleia organizada pela Secretaria Municipal da 
Educação; 
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§ 1 o 

§ 2º 

Art. 6º 

Art. 7° 

Art. 8º 

PREFEITUIU. MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

VI - 05 (cinco) representantes das entidades sindicais representativas, eleitos cm assembleia organizada pela Secretaria 
Municipal da Educação, sendo: 

a)03 (três) representantes de Entidades sindicais de primeiro grau (Sindicatos), preferencialmente ligadas à 
Educação; 

b)02 (dois) representantes de Centrais Sindicais. 

VII - 07 (sete) representantes docentes e/ou gestores e/ou Supervisores das Escolas Públicas, eleitos em assembleia 
organizada pela Secretaria Municipal da Educação, sendo: 

a)02 (dois) representantes das Escolas de Educação Infantil Municipal; 
b)02 (dois) representantes das Escolas do Ensino Fundamental Municipal; 
c)OI (um) representante das Escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio Estadual; 
d)O 1 (um) representante das Escolas do Ensino Superior; 
e) O 1 (um) representante das Escolas do Ensino Profissionalizante. 

Vlll - 04 (quatro) representantes docentes e/ou gestores de Escolas Privadas e eleitos cm assembleia organizada pela 
Secretaria Municipal da Educação, sendo: 

a) O l (um) representante das Escolas do Ensino Superior; 
b)O 1 (um) representante do Sistema "S" de Ensino: SENA!, SENAC e SES!; 
c)Ol (um) representante das escolas conveniadas com a Secretaria Municipal da Educação; 
d)O 1 (um) representante das Escolas particulares da Educação Básica. 

IX - O 1 (um) representante eleito em assembleia realizada pela Secretaria Municipal da Educação, escolhido entre os 
membros da Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região, do Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência - COMUDE e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA). 

X- Vetado. 

As eleições, para a escolha dos representantes mencionados no incio VI deste artigo, serão realizadas entre as entidades 
sindicais representativas da categoria. 

Caso não haja interesse ou número suficiente de candidatos que contemplem as vagas fixadas no inciso VI deste artigo, 
serão preenchidas dentre os representantes sindicais presentes. 

Título IV - Do mandato e da Composição da Diretoria Executiva 

Os conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por uma vez. 

A Câmara de Educação Básica terá uma diretoria executiva composta de 03 (três) membros: OI (um) presidente, OI (um) 
vice-presidente e O 1 (um) secretário. 

Os membros da diretoria executiva serão eleitos entre os conselheiros, no prazo de 30 (trinta) dias da data posse, por no 
mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros, cm sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato 
coincidente com o do Conselho. 

CAPÍTULO III 
DA CÂMARA DO FUNDEB-CONSELI!O DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO Bt\SICA E 

DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO 

Art. 9º 

Título 1 - Das Atribuições 

Compete à Câmara do FUNDEB: 

1- exercer controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza 
contábil, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

II- apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo, sempre que solicitado, 
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; 

lll- por decisão da maioria de seus membros, convocar o representante da Secretaria Municipal da Educação, ou 
servidor indicado, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e 
a execução das despesas do Fundo; 
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Art. 1 O 

Art. 11 

Art. 12 

Parágrafo único. 

Art. 13 

Art. 14 
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IV- realizar visitas in loco para acompanhamento do desenvolvimento regular de obras ç serviços efetuados nas 
instituições escolares com recursos do Fundo, da adequação do serviço de transporte escolar e da utilização em 
benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo; 

V- solicitar ao Poder Executivo cópia de documentos atinentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de 
obras e serviços custeados com recursos do Fundo, bem como outros documentos necessários ao desempenho de 
suas funções; 

VI- conferir e emitir pareceres quanto às prestações de contas referentes ao Fundo. 

Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à 
conta do Fundo, ficarão permanentemente à disposição do Conselho, bem como do órgão municipal de controle interno e 
externo. 

A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no artigo 212, da Constituição Federal e ao disposto na 
Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2.007, especialmente cm relação ú aplicação da totalidade tios recursos do Fundo, 
serão exercidos: 

l - pelo órgão de controle interno do Município; e 

li - pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

O Município prestará contas dos recursos do Fundo conforme os procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, observada a regulamentação aplicável. 

As prestações de contas serão instruídas com parecer do Conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Prefeito 
Municipal em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no 
caput deste artigo. 

Título II - Dos Objetivos 

São objetivos da Cãmara do FUNDEB: 

1- acompanhar, controlar e fiscalizar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 

II- controlar se, no ano, no mínimo 60% dos recursos do FUNDES remuneraram os profissionais do magistério da 
educação básica; 

Ili- supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito do município, com 
o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e 
financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo; 

IV- controlar se os depósitos da conta única e específica do FlJNDEB estão sendo empregados, correta e 
exclusivamente, na Educação Básica (Educação Infantil, Especial, de Jovens c Adultos e Ensino Fundamental); 

V- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento à educação de jovens e 
adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres 
conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE. 

Título III - Da Composição 

A Câmara do FUNDEB será composta por 11 (onze) membros titulares e seus respectivos suplentes, distribuídos da 
seguinte forma: 

1 - 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, e seus respectivos suplentes, dos quais pelo menos 1 (um) 
da Secretaria Municipal da Educação; 

!!- O 1 (um) representante dos professores da educação básica pública municipal e seu respectivo suplente; 

III- O 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas municipais e seu respectivo suplente; 

IV- O 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas búsicas públicas municipais e seu 
respectivo suplente; 
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Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 
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V- 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública municipal, e seus respectivos suplentes; 

Vl- 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, que não sejam servidor público municipal; 

Vll- O 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação e seu respectivo suplente; 

vm- O 1 (um) representante do Conselho Tutelar, e seu respectivo suplente. 

Título IV - Do Mandato e da Composição da Diretoria Executiva 

Os conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por uma vez. 

O conselho/càmara do FUNDEB terá uma diretoria executiva composta de 03 (três) membros: O l (um) presidente, O l (um) 
vice-presidente e O 1 (um) secretário. 

Os membros da diretoria executiva serão eleitos entre os conselheiros, no prazo de 30 (trinta) dias da data posse, por no 
mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato 
coincidente com o do Conselho. 

CAPÍTULO IV 
DA C:\.MARA DO CAE- CONSELHO DE ALIM~:NTAÇAO ESCOLAR 

Título 1- Das Atribuições 

Compete à Câmara do CAE: 

1- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), bem como fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar; 

II - zelar pela qualidade dos produtos, cm todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição, em especial quanto às 
condições higiênicas, bem como à aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 

lII - receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da 
execução do Programa; 

IV - comunicar à Prefeitura Municipal, Entidade Executora (EE), a ocorrência de irregularidades com os gêneros 
alimentícios, tais como: vencimento do prazo de validade, deterioração, desvio e furtos e outros, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

V - apreciar e votar, anualmente, o plano de ação do PNAE a ser apresentado pela Entidade Executara (EE); 

VI - apresentar relatório de atividades ao FNDE, quando solicitado; 

VII - participar da elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar, respeitando o previsto no regimento 
interno; 

Vlll - promover a integração de instituições, agentes da e.:imunidade e órgãos públicos, a fi111 de auxiliar a equipe da 
Prefeitura Municipal, responsável pela execução do PNJ\E quanto ao planejamento, acompanhamento, controle e 
avaliação da prestação dos serviços da alimentação escolar; 

IX - acompanhar e avaliar o serviço da alimentação escolar nas escolas: 

X - exercer Iiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados à distribuição nas escolas, 
assim como sobre a limpeza dos locais de armazenamento; 

XI - apresentar à Prefeitura Municipal, proposta e recomendações sobre a prestação de serviços de alimentação escolar 
no município, adequada à realidade local e às diretrizes de atendimento do PNAE; 

Xll - divulgar a atuação do CAE como organismo de controle social e de fiscalização do PNAE; 

Xlll - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e aos 
demais órgãos de controle, o descumprimento de qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, sob 
pena de responsabilidade solidária de seus membros; 

XlV - divulgar em locais públicos os recursos financeiros do PNAE transferidos à Entidade Executara (EE). 
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Parágrafo único. 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 
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Os cardápios dos programas de alimentação escolar, sob responsabilidade do Município, serão elaborados por 
nutricionistas capacitados, com a participação do CAE e respeitando os hábitos alimentares da localidade, sua vocação 
agrícola e a preferência por produtos básicos, assim considerados os produtos semi-elaborados e os produtos in natura. 

Título II - Dos Objetivos 

São objetivos da Câmara do CAE, acompanhar e fiscalizar as seguintes diretrizes: 

1- o direito humano à alimentação adequada visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos; 

li- a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, a qual consiste na atenção aos alunos 
matriculados na rede pública de educação básica; 

Ili- a equidade, que compreende o direito constitucional à alimentação escolar com vista à garantia do acesso ao 
alimento de forma igualitária; 

IV- a sustentabilidade e a continuidade que visam ao acesso regular e permanente à alimentação saudável e adequada; 

V- o respeito aos hábitos alimentares considerando as práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da 
preferência alimentar local saudável; 

VI- o compartilhamento da responsabilidade pela oferta da alimentação escolar e das ações de educação alimentar e 
nutricional entre os entes federados, conforme disposto no artigo 208 da Constituição Federal; 

VII- a participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das ações realizadas pelo Município para 
garantir a execução do Programa; 

VIII- o emprego da alimentação saudável e adequada que compreende o uso de alimentos variados, seguros, que 
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a faixa etária, o sexo, 
a atividade física e o estado de saúde, inclusive dos que neccssitm11 de atenção específica; 

IX- a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo 
escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na 
perspectiva da segurança alimentar e nutricional; 

X- a descentrai ização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo; 

XI- o apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, 
produzidos cm âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares, 
priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos. 

Título III - Da Composição 

A Câmara do CAE será composta por 7 (sete) membros titulares e seus respectivos suplentes, distribuídos da seguinte 
forma: 

1- 1 (um) representante do Poder Executivo; 

li- 2 (dois) representantes dentre as entidades de docentes, discentes, ou trabalhadores na (irea de educação, 
indicados pelo respectivo órgão de classe, sendo que um deles deverá ser representado pelos docentes e, ainda, os 
discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados; 

lII- 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais c Mestres ou 
entidades similares; 

IV- 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas. 

Título IV - Do Mandato e da Composição da Diretoria Executiva 

Os conselheiros terão mandato de 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 18, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 11.947, 
de 16 de junho de 2.009, podendo ser reconduzido por uma vez. 

A Câmara do CAE terá uma diretoria executiva composta de 03 (três) membros: O 1 (um) presidente, O 1 (um) vice
presidentc e O 1 (um) secretário. 
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Art. 23 

Art. 24 

Art. 25 

Parágrafo único. 

Art. 26 

Art. 27 

§ 2º 

Art. 28 

Parágrafo único. 

Art. 29 
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Os membros da diretoria executiva serão eleitos entre os conselheiros, no prazo de 30 (trinta) dias da data posse, por no 
mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato 
coincidente com o do Conselho. 

O funcionamento, a forma e o quorum para as deliberações do CAE, bem como as suas demais competências, seguirão a 
definição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO PLENO 

O Conselho Pleno, órgão colegiado do Conselho Municipal de Educação, composto por todos os membros titulares das 
Câmaras Técnicas, reger-se-á por regimento próprio, aprovado por 2/3 (dois terços) dos conselheiros, e homologado por 
ato do Secretário Municipal da Educação. 

O presidente do Conselho Pleno será o presidente da Câmara de Educação Básica. 

Todos os assuntos específicos de cada uma das câmaras componentes do Consdho Municipal de Educação serão 
estudadas e debatidas, em primeira instância, no Conselho Pleno, visando o aprofundamento do assunto e a ampliação da 
participação democrática. 

Uma vez discutidas no Conselho Pleno, as matérias específicas serão deliberadas, de forma autônoma, pelas respectivas 
câmaras. 

As decisões das câmaras terão caráter terminativo, encerrando-se as instâncias de deliberação no Conselho Municipal de 
Educação. 

As decisões da Câmara de Educação Básica, quando deliberativa ou normativa, serão homologadas por ato do Secretário 
Municipal da Educação; após, serão tornadas públicas e adotadas pelo órgão executivo do Sistema Municipal de Ensino. 

O Conselho Pleno deverá, em única instância, quando o assunto for de interesse comum das càmaras: 

1- promover a participação da sociedade civil no planejamento, no acompanhamento e na avaliação da educação 
municipal; 

II- realizar estudos e pesquisas, necessários ao embasamento técnico- pedagógico e normativo das decisões do 
Conselho; 

lll- participar da elaboração e acompanhar a execução e a avaliação do Plano Municipal de Educaçüo; 

IV- assessorar os demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino; 

V- manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação dos municípios e do Estado de São Paulo; 

VI- analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, oferecendo subsídios aos demais órgãos e instituições 
do Sistema Municipal de Ensino; 

VIl- acompanhar o recenseamento e a matrícula da população cm idade escolar para a educação infantil e ensino 
fundamental, em todos os seus níveis e modalidades; 

VIII- mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, 
preferencialmente, no sistema regular de ensino; 

IX - dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de Educação; 

X - mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão democrática nos órgãos e instituições públicas do 
SME. 

Todas as decisões serão assinadas, obrigatoriamente, pelos presidentes das respectivas cfünaras e pelos conselheiros 
presentes na sessão colegiada. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES COMUNS 

A Câmara do FUNDEB e a Câmara do CAE serão regidas por seus respectivos regimentos internos já existentes, os quais 
deverão ser revisados caso eonílitem com esta lei. 
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Art. 30 

Parágrafo único. 

Art. 31 

Art. 32 

Parágrafo único. 

Art. 33 

Art. 34 

Parágrafo único. 

Art. 35 

§ 1 o 

§ 2º 

1:~~~:: =m= :1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Os regimentos internos das respectivas câmaras, respeitados os limites previstos nesta lei, definirão as competências dos 
membros da Diretoria Executiva, a organização das reuniões ordinárias e extraordinárias, a ordem dos trabalhos e das 
discussões e quorum de instalação das sessões e de aprovação das decisões, fazendo constar a composição das cámaras, a 
forma dos atos e registros. 

O regimento do Conselho Pleno deverá versar sobre o funcionamento das reuniões, dos trabalhos e discussões, dos prazos 
para tramitação dos processos, bem como sobre a estrutura básica de funcionamento, fazendo contar a composição das 
cámaras, as sessões, a forma dos atos e registros, as competências da presidência de cada uma das câmaras e de seus 
membros no conselho pleno, e outras disposições gerais. 

As Câmaras atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e serão 
renovadas periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. 

Cabe aos Presidentes das respectivas câmaras, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, no prazo de 60 
(sessenta) dias antes de findar o mandato dos conselheiros, mobilizar as instituições para convocação das assembleias que 
escolherão os novos representantes para a composição. 

No caso de omissão dos Presidentes das Câmaras caberá ao Secretário Municipal da Educação adotar o procedimento 
previsto no caput deste artigo. 

A atuação dos membros das Câmaras: 

1 - não será remunerada; 

II - é considerada atividade de relevante interesse social; 

lil - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas cm razão do 
exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem 
informações; e 

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou servidores das escolas publicas, 
no curso do mandato: 
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa; 
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do Conselho; e 
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o 

qual tenha sido designado. 

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes cm atividades do conselho, no curso do 
mandato, atribuição de falta injustificadas nas atividades escolares. 

Extingue-se o mandato, por renúncia expressa ou tácita, caracterizada esta pela ausência a mais de quatro reuniões 
consecutivas na respectiva câmara sem justificativa ou 2/3 (dois terços) das reuniões ocorridas cm seis meses, ainda que 
justificada. 

A justificativa deverá constar da Ata da Sessão correspondente, sendo a ela anexada. 

São impedidos de integrar as câmaras do Conselho Municipal de Educação: 

1 - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do prefeito e vice-prefeito, e dos secretários 
municipais; 

li - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 
administração ou controle interno dos recursos do FUNDEB, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou 
afins, até terceiro grau, desses profissionais; 

l[J - estudantes que não sejam emancipados; e 

IV - pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no ámbito dos órgãos do 
respectivo Poder Executivo gestor dos recursos ou prestem serviços terccirizados, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal em que atua o respectivo Conselho. 

É vedada a participação de um Conselheiro em mais de um Conselho/Câmara. 

Os conselheiros podem ser substituídos a qualquer tempo por interesse do segmento, órgão ou entidade representada ou, 
ainda, por afastamento definitivo conforme critérios estabelecidos no Regimento lnkrno do respectivo Conselho, 
ressalvados os casos previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 
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Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

Art. 39 

J\rt 40 

Art. 41 

Art. 42 

[;~~·= ~11JY~ :J 
PH.EFEITURA MUNICIPAL DE BAUllU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Educação, garantirá infraestrutura e condições 
adequadas á execução plena das competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação os dados cadastrais 
relativos à criação e composição do respectivo Conselho. 

Os membros dos Conselhos/Câmaras deverão residir no Município de Bauru. 

O prefeito Municipal designará por decreto os membros das Câmaras. 

Com a aprovação desta lei os decretos de nomeação dos membros dos respectivos conselhos não perderão sua eficácia. 

Fica extinto o mandato dos atuais membros do Conselho Municipal de Educação, com amparo na Lei Municipal nº 5.535, 
de 07 de janeiro de 2.008, devendo a Secretaria Municipal da Educação convocar novas eleições no prazo de 30 (trinta) 
dias. 

Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 5.434, de 30 de março de 2.007, n" 5.535, de 07 de janeiro de 2.008, 11º 5.536, de 
07 de janeiro de 2.008, nº 6.184 de 29 de fevereiro de 2.012, e nº 5.819 de 02 de dezembro de 2.009. 

Bauru, 14 de novembro de 2.014. 

ROD~~OMENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

~TO 
SECRETÁIÚO DOS NEGÓCIOS URÍDICOS 

VERA MARIZA REG!NO CAS ~RIO 
SECRETÁRIA DA EDUCA - O 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

Jn-.~T(\ . L:.,~ 
ANDRÉA MARIA UBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

9 



  

1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.372, DE 05 DE SETEMBRO DE 2.019 

P. 62.996/17 Aprova o Regimento Interno do Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE, do Município de Bauru e o regulamenta. 

 
 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Aprova o Regimento Interno do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, do Município de Bauru, efetuadas pelos 

membros deste Conselho em reunião convocada para tal fim. 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto Municipal nº 11.364, de 14 de outubro 

de 2.010. 

 

Bauru, 05 de setembro de 2.019. 

 
 

 

 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
 

 

 
 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 
 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 

 

 
 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

REGIMENTO INTERNO 

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DO MUNICÍPIO DE BAURU, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
  Art. 1° - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE Bauru), instituído pela Lei Municipal nº 6589, de 14 de 

novembro de 2.014 e Lei Municipal 6838, de 01 de setembro de 2.016, é organizado na forma de órgão colegiado de caráter fiscalizador, 

permanente, deliberativo e de assessoramento, o qual seguirá as disposições previstas no presente regimento.  
 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

  Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar:  

I - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); bem como 

fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;  

II - zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição, em especial quanto às condições higiênicas, 

bem como à aceitabilidade dos cardápios oferecidos;  
III - receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do Programa;  

IV - comunicar à Prefeitura Municipal, Entidade Executora (EE), a ocorrência de irregularidades com os gêneros alimentícios, tais como: 

vencimento do prazo de validade, deterioração, desvio e furtos e outros, para que sejam tomadas as devidas providências;  
V - apreciar e votar, anualmente, o plano de ação do PNAE a ser apresentado pela EE;  

VI - apresentar relatório de atividades ao FNDE, quando solicitado;  

VII- participar da elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar, respeitando o previsto no art. 4º deste regimento;  
VIII - promover a integração de instituições, agentes da comunidade e órgãos públicos, a fim de auxiliar a equipe da Prefeitura Municipal, 

responsável pela execução do PNAE quanto ao planejamento, acompanhamento, controle e avaliação da prestação dos serviços da 
alimentação escolar;  

IX - acompanhar e avaliar o serviço da alimentação escolar nas escolas;  

X- exercer fiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados à distribuição nas escolas, assim como sobre a 
limpeza dos locais de armazenamento;  

XI- apresentar à Prefeitura Municipal, proposta e recomendações sobre a prestação de serviços de alimentação escolar no município, 

adequada à realidade local e às diretrizes de atendimento do PNAE;  
XII - divulgar a atuação do CAE como organismo de controle social e de fiscalização do PNAE;  

XIII - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle, 

o descumprimento de qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros;  
XIV - divulgar em locais públicos os recursos financeiros do PNAE transferidos à Entidade Executora (EE);  

Parágrafo Único: A execução das proposições estabelecidas pelo Conselho de Alimentação Escolar ficará a cargo da Secretaria da 

Educação do Município de Bauru.  
  Art. 3º Ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar cabe acompanhar e fiscalizar as seguintes diretrizes da 

alimentação escolar:  

I - o direito humano à alimentação adequada visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos;  
II - a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, a qual consiste na atenção aos alunos matriculados na rede pública de 

educação básica;  

III - a equidade, que compreende o direito constitucional à alimentação escolar com vista à garantia do acesso ao alimento de forma 
igualitária;  

IV - a sustentabilidade e a continuidade que visam ao acesso regular e permanente à alimentação saudável e adequada;  

V - o respeito aos hábitos alimentares considerando as práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da preferência alimentar local 
saudável;  

VI - o compartilhamento da responsabilidade pela oferta da alimentação escolar e das ações de educação alimentar e nutricional entre os 

entes federados, conforme disposto no artigo 208 da Constituição Federal;  
VII - a participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das ações realizadas pelo Município para garantir a execução do 

Programa;  

VIII - o emprego da alimentação saudável e adequada que compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as 

tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do 

rendimento escolar, em conformidade com a faixa etária, o sexo, a atividade física e o estado de saúde, inclusive dos que necessitam de 

atenção específica;  
IX - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o 

tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional;  

X - a descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo;  
XI - o apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito 

local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e 

de remanescentes de quilombos.  
  Art. 4º A critério do FNDE (Resolução Nº 26 de 17 de junho de 2013) poderão ser computados como parte da rede 

Municipal os alunos matriculados na educação básica em conformidade com o Censo Escolar do exercício anterior realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação – INEP/MEC, matriculados na educação básica 
das ou por elas mantidas, inclusive as de educação especial e confessionais;  

II – educação básica das entidades comunitárias, conveniadas com o poder público.  
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§1º Os alunos de que trata o inciso I do parágrafo anterior, matriculados na educação básica, serão atendidos pelo PNAE, mediante a 
comprovação da certificação da entidade como beneficente de assistência social da área de educação, conforme dispõe o art. 24 do Decreto 

nº 7.237, de 20 de julho de 2010.  
§2º As entidades de que tratam os incisos I e II serão atendidas pelo PNAE mediante a declaração, no Censo Escolar, do interesse de oferecer 

a alimentação escolar gratuita.  

§3º Serão atendidos duplamente, no âmbito do PNAE, os alunos matriculados no ensino regular público que tiverem matrícula concomitante 
em instituição de Atendimento Educacional Especializado – AEE, desde que em turno distinto.  

  Art. 5º Os cardápios da alimentação escolar deverão ser planejados antes de cada início de exercício financeiro, por 

nutricionistas capacitados, com participação do CAE e respeito aos hábitos alimentares do município, sua vocação agrícola e a preferência 
por produtos básicos, assim considerados os produtos semielaborados e os produtos in natura.  

  Art. 6º O CAE poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os demais conselhos afins, 

observando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.  
 

CAPÍTULO III DA CONSTITUIÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

   

  Art. 7º O CAE é constituído por sete membros, com a seguinte composição:  

I – 1 (um) representante do Poder Executivo;  
II – 2 (dois) representantes dentre as entidades de docentes, discentes, ou trabalhadores na área de educação, indicados pelo respectivo órgão 

de classe, sendo que um deles deverá ser representado pelos docentes e, ainda, os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem 

maiores de 18 anos ou emancipados;  
III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares;  

IV – 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas.  

  § 1º O representante referente ao inciso primeiro será indicado pelo Prefeito ou pelo Chefe de Gabinete. 
  § 2º Os representantes referentes aos incisos II, III e IV, serão escolhidos por meio de assembleia específica com 

registro em ata.  

  § 3º Cada membro titular terá um suplente do mesmo segmento representado, com exceção dos membros titulares do 
inciso II deste artigo, os quais poderão ter como suplentes qualquer um dos segmentos citados no referido inciso.  

  § 4º Os membros terão mandato de 04 (quatro) anos podendo ser reconduzidos uma única vez, de acordo com a 

indicação dos seus respectivos segmentos.    
  § 5º O exercício do mandato de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado.  

  § 6º A nomeação dos membros deverá ser feita por decreto, observadas as disposições previstas neste artigo.  
  Art. 8º Após a nomeação e a posse dos membros do CAE, as substituições dar-se-ão somente nos seguintes casos:  

I - mediante renúncia expressa do conselheiro;  

II - por deliberação do segmento representado;  

III - pelo não comparecimento a quatro reuniões ordinárias consecutivas durante o ano;  

IV - pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno do Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para 

discutir esta pauta específica.  
  § 1º Nas situações previstas neste artigo, o segmento representado indicará novo membro para preenchimento do 

cargo, mantida a exigência de nomeação por Decreto.  

  § 2º No caso de substituição, o mandato do novo conselheiro dar-se-á pelo tempo restante daquele que foi substituído.  
  § 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, a Secretaria Municipal da Educação deverá encaminhar ao FNDE cópia do 

correspondente termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do CAE ou da reunião do segmento em que se deliberou pela substituição do 

membro.  
  Art. 9º Os dados referentes ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar deverão ser informados pela Secretaria 

Municipal da Educação por meio do cadastro disponível no sítio do FNDE.  

  Parágrafo único. Deverão ser encaminhados ao FNDE no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data do ato 
de nomeação:  

I - o ofício de indicação do representante do Poder Executivo;  

II - as atas relativas aos incisos II, III e IV do artigo 6º deste Decreto;  
III - o decreto de nomeação do CAE e;  

IV - a ata da eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CAE.  

  Art. 10 Para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar deverão ser 
observados os seguintes critérios:  

I - o Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em Sessão Plenária convocada 

especialmente para este fim, podendo ser reeleitos uma única vez;  
II - o mandato do Presidente e do Vice-Presidente coincidirá com o do Conselho;  

III - o Presidente e o Vice-Presidente poderão ser destituídos, em conformidade com o disposto no Regimento Interno do CAE, sendo 

imediatamente eleitos outros membros para completar o período restante do respectivo mandato;  
IV - a escolha do Presidente e do Vice-Presidente somente deverá recair entre os representantes previstos nos incisos II, III e IV do artigo 7º 

deste Regimento.  

  Art. 11 O CAE, para consecução de sua finalidade, deliberará sobre:  
I - proposição de alteração de seu Regimento Interno;  

II - requisição de informações e diligências necessárias ao andamento dos trabalhos;  

III - definição de prioridades dos assuntos a serem analisados;  
IV - matérias que lhe sejam encaminhadas pelo município e/ou munícipes;  

V - indicação de conselheiros para compor as subcomissões técnicas.  

  Art. 12 O CAE elegerá, dentre seus membros, um conselheiro para atuar como Secretário.  
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  Art. 13 O CAE reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em datas previamente definidas, e extraordinariamente, 
por convocação do Presidente ou em decorrência de requerimento de 2/3 (dois terços) de seus membros, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 

horas de antecedência.  

  § 1º As convocações para as reuniões serão feitas por publicação em Diário Oficial do Município, em rede social, 
conforme calendário de reuniões previamente aprovado pelo Conselho.  

  § 2º As reuniões serão realizadas com a presença mínima de 5 (cinco) membros, ou em segunda convocação, no 

mesmo dia, com qualquer número, decorridos 30 (trinta) minutos após o horário marcado para a primeira convocação.  
  § 3º As deliberações do CAE, observado o quorum estabelecido, serão tomadas pela maioria absoluta de seus 

membros, por intermédio de resoluções assinadas pelo Presidente.  

  § 4º As reuniões e as resoluções do CAE serão objeto de ampla e sistemática divulgação.  
  § 5º Cada membro titular do CAE será substituído, em suas faltas ou impedimentos, por seus suplentes já designados 

pela respectiva categoria que representam e nomeados em decreto.  

  § 6º Quando convocado e na impossibilidade de participar de reunião, o membro titular deverá comunicar seu suplente 
quanto ao dia, hora, local e pauta da mesma, para que este compareça.  

  § 7° Os Conselheiros que faltarem, sem justificativa, a três (3) reuniões consecutivas ou a cinco (5) reuniões 

intercaladas poderão ser excluídos do CAE e substituídos pelos respectivos suplentes.  

  Art. 14 Poderão ser convidadas a participar das reuniões, sem direito a voto, pessoas físicas ou jurídicas que possam 

contribuir para o esclarecimento das matérias abordadas.  

  Art. 15 Nas reuniões do CAE serão observados os seguintes procedimentos:  
I - apresentação e discussão da pauta prevista para a reunião;  

II - apresentação pelos conselheiros de outras matérias de relevância a serem discutidas na reunião;  

III - encerrada a discussão das matérias do dia, as mesmas serão submetidas à votação, com base no voto da maioria absoluta dos presentes.  
  Art. 16 O Presidente terá direito a voto nominal e, quando necessário, de qualidade.  

  Art. 17 Ao Presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do CAE e, especificamente:  

I - representar o CAE nos atos que se fizerem necessários e delegar poderes aos seus membros para que façam essa representação;  
II - convocar as reuniões ou suspendê-las, quando necessário, bem como dar execução às suas decisões;  

III - presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as reuniões do CAE;  
IV - aprovar as pautas das reuniões e resolver as questões de ordem;  

V - indicar, dentre os membros do CAE, os conselheiros para executar tarefas específicas;  

VI - tomar as providências necessárias às substituições de Conselheiros por seus suplentes, nas suas ausências e impedimentos, ou em virtude 
de desligamento;  

VII - assinar as atas das reuniões e, juntamente com os conselheiros, as resoluções do CAE;  

VIII - assinar e encaminhar as decisões do CAE às instituições pertinentes e promover sua divulgação junto à população;  
IX - indicar membros para compor as subcomissões técnicas, bem como designar e dar posse aos seus componentes;  

X - indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do CAE;  

XI - requisitar informações e diligências necessárias à execução das atividades do CAE;  
XII - determinar a verificação da presença e verificar as justificações de ausência dos membros do Conselho;  

XIII - promover a execução dos serviços administrativos do Conselho;  

XIV - propor ao Conselho as revisões e alterações do Regimento Interno se julgadas necessárias;  
XV - quando houver extinção de mandato de um conselheiro, oficiar à Secretaria Municipal da Educação para que proceda ao preenchimento 

da vaga de imediato.  

  Art. 18 Aos membros do CAE incumbe:  
I - examinar as matérias submetidas a sua análise e emitir parecer e relatórios necessários;  

II - realizar estudos com vistas a fornecer subsídios às decisões do CAE;  

III - participar das reuniões e nelas votar;  
IV - propor a convocação das reuniões extraordinárias;  

V - relatar os assuntos que lhe forem distribuídos pelo Presidente;  

VI - obedecer às normas regimentais;  
VII - assinar as atas das reuniões do Conselho;  

VIII - apresentar retificações ou impugnações às atas;  

IX - justificar seu voto, quando for o caso;  
X - realizar fiscalização das atividades do PNAE executadas pelo Município, apresentar proposições, apreciar, emitir parecer e apresentar 

resultado das atividades que lhe forem atribuídas;  

XI - sugerir normas e procedimentos necessários ao bom funcionamento das atividades do CAE;  

XII - propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis à melhor apreciação da matéria;  

XIII - indicar pessoas físicas ou jurídicas que possam contribuir para esclarecimento das matérias ou desenvolvimento das atividades do 

CAE;  
XIV - desenvolver outras atividades que lhes forem atribuídas pelo Presidente.  

  Art. 19 Ao Secretário compete secretariar as reuniões do CAE, lavrar e registrar as respectivas atas e cuidar do 

expediente do CAE.  
 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

  Art. 20 O Poder Executivo garantirá ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar para a plena execução de suas 

atividades, no mínimo, a seguinte infraestrutura:  

I - local apropriado com condições adequadas para as reuniões;  
II - disponibilidade de equipamento de informática;  
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III - transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua competência, inclusive, para as reuniões ordinárias e 
extraordinárias;  

IV - disponibilidade de recursos humanos necessários às atividades de apoio, com vista a desenvolver as atividades com competência e 

efetividade;  
V - divulgação de todas as atividades, reuniões, visitas e eventos do CAE, através dos canais oficiais de comunicação.  

  Parágrafo único: Para efeitos administrativos e orçamentários o CAE fica vinculado à Secretaria Municipal da 

Educação, que deverá garantir apoio necessário para seu bom funcionamento e manutenção.  
  Art. 21 O Poder Executivo fornecerá ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e informações referentes à 

execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de compras e demais 

documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência.  
  Art. 22 O Poder Executivo elaborará e remeterá ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, ao final de cada 

semestre do exercício em questão, a prestação de contas constituída dos seguintes documentos:  

I - Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira;  
II - Relatório Anual de Gestão do PNAE;  

III - extratos bancários da conta corrente específica em que os recursos foram depositados e das aplicações financeiras realizadas;  

IV - conciliação bancária se for o caso.  

  § 1º Além da documentação relacionada nos incisos I a IV deste artigo, o Conselho poderá solicitar ao Executivo 

outros documentos que julgar necessários para subsidiar a análise da prestação de contas.  

  § 2º O Conselho, de posse da documentação de que tratam os incisos I a IV e § 1º deste artigo e observado o prazo 
estabelecido para o Poder Executivo apresentar a prestação de contas ao FNDE, adotará as seguintes providências:  

I - apreciará a prestação de contas e registrará o resultado da análise em ata;  

II - emitirá parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do Programa.  
  § 3º O Conselho se responsabilizará pelo encaminhamento dos pareceres conclusivos, dentro dos prazos previstos, ao 

FNDE, acompanhados da documentação de que tratam os incisos I e III deste artigo.  

  § 4º A não apresentação da prestação de contas, pelo Poder Executivo ao Conselho de Alimentação Escolar, até a data 
prevista no caput deste artigo, ou a constatação de irregularidade por ocasião de sua análise, faculta ao Conselho adotar providências para 

regularização da situação.  
  § 5º Não havendo a regularização da situação a que se refere o parágrafo anterior até a data prevista para o 

encaminhamento da prestação de contas ao FNDE, o Conselho de Alimentação Escolar deverá, conforme o caso, adotar as medidas previstas 

no art. 2º, inciso XIII.  
  § 6º O parecer conclusivo de que trata o § 3º deste artigo deverá conter registros sobre o resultado da análise da 

documentação recebida do Poder Executivo, sobre a execução e aplicação dos recursos financeiros repassados para o atendimento dos alunos 

beneficiados pelo PNAE, observado os critérios de elaboração previstos em Resolução específica do Conselho Deliberativo do FNDE.  
 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

  Art. 23 O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal da Educação, adotará as providências necessárias para a 
efetividade dos trabalhos do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.  

  Art. 24 Este Regimento Interno poderá ser revisto e reformulado pelo voto de dois terços dos membros do CAE, 

sempre que houver necessidade de inclusão, supressão ou alteração de aspectos considerados essenciais.  
  Art. 25 O CAE, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao seu funcionamento e 

à ordem dos trabalhos.  

  Art. 26 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados pelo 
Presidente do CAE, com aprovação dos membros deste Conselho.  

  Art. 27 Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Bauru, 23 de agosto de 2019.  
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