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DECRETO N° 1662 DE 09 DE MAIO DE 2002

"Dispõe sobre alteração no Regimento Interno do
Conselho de Alimentação Escolar -CAE"

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta o seguinte

Considerando o Ofício na 09/02 enviado pela
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar- CAE,
datado de 09/05/2002

DECRETA
ARTIGO 10 Fica alterado o Regimento Interno

do Conselho de Alimentação Escolar -CAE, instituído pelo
Decreto N° 1575/2000, em cumprimento a deliberação de
seus membros, em reunião realizada, e que passa a fazer
parte integrante deste Decreto.

ARTIGO 20 - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação revogadas as disposições em
contrária.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Águas da Prata, aos nove dias do mês de mala de dois mil e
dois.
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REGIMENTO INTERNO
DO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ARTIGO 1° - O Conselho de Alimentação Escolar (CAE)
atendendo ao disposto na medida provisória n° 1979 de 02 de junho de
2000 e no Decreto Mlmicipal n° 1568 de 09 de junho de 2000, cria e
aprova o presente Regimento Interno, a fim de estabelecer suas normas de
funcionamento e organização.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

ARTIGO 2" - O CAE, criado por Decreto Municipal como órgão
deliberativo, fiscalizador e de assessoramento, de caráter permanente e
âmbito municipal, tem por finalidade atuar nas questões referentes á
Merenda Escolar.

Parágrdfo Único - Cabe ao CAE desenvolver as atividades previstas no
seu Decreto de criação, ou seja:
I • acompanhar a aplicação dos recursos Federais transferidos á conta do
PNAE;
11-zelar pela qualidade dos produtos em todos os níveis, desde a aquisição
até a distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e
sanitárias;
III- receber, analisar e remeter ao FNDE com parecer conclusivo as
prestações de contas do PNAE, encaminhadas pelo município na forma da
Medida Provisória nO1979 de 02.06.2000;
IV. elaborar seu Regimento Interno.

CAPíTULO 11
DA COMPOSiÇÃO E DOS MANDATOS

ARTIGO 3° - O CAE é constituído dos seb'llintes membros
efetivos, com assento e voto nas reuniões deliberativas:
a) OI (um) representante do Poder Executivo;
b) OI (um) representante do Poder Legislativo;
c) 02 (dois) representantes dos professores;
d) 02 (dois) representantes dos Pais de Aluno
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e) OI (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente.

ARTIGO 4° - O CAE escolherá OI (um) presidente, OI (um) vice-
presidente, 01 (um) primeiro secretário, e OI (um) segundo secretário.

Parágrafo 1° - Compete ao Presidente:
a) convocar e presidir as reuniões do CAE;
b) tomar as providências necessárias ás substituições de conselheiros nas
suas ausências, impedimentos ou em virtude de dispensa;
c) assinar e encaminhar as decisões do CAE ás instituições educacionais.

Parágrafo 2° - Compete ao Vice-Presidente:
a) substituir o Presidente nos seus impedimentos ou vacância do cargo,
cabendo-lhe as mesmas atribuições do titular.

Parágrafo 3° - Compete ao 1° Secretário:
a) secretariar as reuniões do CAE e lavrar as respectivas atas;
b) cuidar do expediente do CAE.

Parágrafo 4° - Compete ao 2" Secretário:
a) substituir o 1° Secretário nos seus impedimentos ou vacância do cargo,
cabendo-lhe as mesmas atribuições.

ARTIGO 5° - Sobre a suplência dos membros, indicação e mandato:
I - cada membro titular do CAE terá um suplente da mesma categoria
representada, que os substituirão em caso de impedimento quando terão
direitos a voz e voto;
11- sempre que houver a desistência de participação de membros do CAE,
os mesmos poderão ser substituidos, observando o que preceitua a
representatividade expressa no Artigo 3' do Decreto n° 1568 de 09 de
junho de 2000;
III - os membros e o presidente do CAE terão mandato de dois anos
podendo ser reconduzidos uma única vez;
IV - perderá o mandato o membro que deixar de comparecer a 3 (três)
reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas;
V - o exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado serviço
público relevante e não remunerado.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO



.-
,

Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

Estado de São Paulo

***

09 de Maio de 2002

•

•

Mod.38

ARTIGO 6" - As reuniões do CAE serão:
I - ordinárias e ocorrerão na última terça-feira de cada bimestre e terão
duração máxima de 02 (duas) horas;
11 - extraordinárias, convocadas com antecedência minima de 48 horas
pelo Prefeito Municipal, Presidente do CAE ou por solicitação de 1/3 (um
terço) de seus membros;
III - as reuniões do CAE serão públicas e precedidas de divulgação;
IV - o CAE ser reunirá, observando o "quorum" de metade mais um de
seus membros;
V - se após 30 (trinta) minutos da hora marcada para o inicio da reunião
não houver "quorum" suficiente, o Presidente fará nova convocação.

ARTIGO 7" - As sessões terão os seguintes procedimentos:
I - leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
11- apresentação e discussão da pauta prevista para a reunião;
1lI- apresentação de matérias extra-pauta que, se pertinentes, serão
apresentadas para discussão;
IV - encerradas as discussões, as matérias do dia serão submetidas a
votação nominal, com base no voto da maioria simples dos presentes;
V - as resoluções do CAE serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

ARTIGO 8" - Este Regimento Interno poderá ser revisto e
reformulado pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, sempre que
houver necessidade de inclusão ou alteração de aspectos considerados
essenCiaIS.

ARTIGO 9" - Os casos omissos no presente Regimento Interno
serão resolvidos mediante deliberação dos membros do CAE, com base no
volo proposto no inciso IV do Artigo 7" deste mesmo Regimento.

ARTIGO lO" - Este Regimento Interno entra em vigor na data de
sua publicação.

(). .
~<tk.

Gabriela da Silva Binati
Pl-esidente

~
Rita de Cassia c. Bdl.ilha de Oliveira

Secretária
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