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CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAUCAIA – CAE 

 

EDITAL Nº 01/2022 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAUCAIA – CAE 

 

SUBSTITUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DOS ESTUDANTES PARA COMPOR O SEGMENTO 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DISCENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAUCAIA/CE – CAE – PARA COMPLETAR O MANDATO 

2021/2025. 

O presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Caucaia/CE 

– CAE, conselheiro Leiveson Costa de Morais, no uso de suas atribuições e em conformidade 

com a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009; Lei Municipal nº 3.453, de 06 de junho 

de 2022; com o Regimento Interno do CAE, torna público a realização do processo de 

organização e acompanhamento do processo de substituição da representação dos estudantes 

para compor o segmento Profissionais da Educação e Discentes do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar de Caucaia/CE – CAE, para completar o mandato referente ao quadriênio 

de 2021/2025. 

01 – DO OBJETO: 

O presente Edital tem como objeto tornar público a realização da substituição 

dos membros da representação dos estudantes para compor o segmento Profissionais da 

Educação e dos Discentes que integrarão o Conselho Municipal de Alimentação Escolar de 

Caucaia/CE – CAE, para completar o mandato referente ao quadriênio compreendido entre os 

anos de 2021/2025. 

02 – DA LEGISLAÇÃO 

O presente Edital rege-se pelos instrumentos legais abaixo, a fim de cumprir 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

promovendo, assegurando e respeitando os direitos dos indivíduos e da coletividade no tocante 

a fiscalização e acompanhamento do uso eficiente dos recursos públicos destinados ao custeio 

com a alimentação escolar. 
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I – Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, dispõe sobre o atendimento da alimentação 

escolar aos alunos da educação básica; 

II – Resolução FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação 

escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE; 

III – Lei Municipal nº 1.337, de 28 de agosto de 2000, cria o Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar no âmbito do Município de Caucaia/CE; alterada pela Lei Municipal nº 

3.453, de 06 de junho de 2022; 

IV – Regimento Interno do CAE, que rege seu funcionamento, observando as normas e as 

disposições aplicáveis. 

03 – DA REPRESENTAÇÃO: 

Conforme a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, em seu Artigo 18, 

para compor o Conselho de Alimentação Escolar, com mandato para o quadriênio do período 

de 2021/2025, a seguinte representação, acompanhado de seu respectivo suplente: 

I - 1 (uma) representação dos discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação, a 

serem escolhidos por meio de assembleia específica, para compor o segmento Profissionais da 

Educação e dos Discentes. 

§ 1º Para o membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria 

ou segmento social com assento no CAE, que substituirá o titular em seus impedimentos 

temporários, provisórios e em seu afastamento definitivo, ocorridos antes do fim do mandato. 

§ 2º Para a representação dos estudantes, o (a) eleito (a), assim como seu respectivo suplente 

deve ser maior de 18 anos ou emancipado.  

04 – DOS IMPEDIMENTOS: 

São impedidos de integrar o CAE, conforme o disposto na Resolução FNDE 

nº 06, de 08 de maio de 2020, Artigo 43, inciso IV, § 6: 

I – O Ordenador de Despesas da Entidade Executora do PNAE; 

II – O Coordenador da Alimentação Escolar da Entidade Executora do PNAE; e 

III – O Nutricionista Responsável Técnico – RT. 

05 – DO PROCESSO METODOLÓGICO DE SUBSTITUIÇÃO 

O processo metodológico de substituição de conselheiros e conselheiras se 

dará da seguinte forma: 
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I – No caso de representante dos estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades 

representativas de âmbito municipal em processo eletivo organizado para esse fim, pelos 

respectivos pares. 

§ 1º Em caso de não existência de órgãos de classe ou entidades representativas dos estudantes, 

conforme estabelecido no Artigo 43, inciso IV § 5º a entidade executora do programa deve 

realizar reunião, convocando especificamente para esse fim e devidamente registrada em ata. 

06 – DO PRAZO 

A entidade representativa dos estudantes deverá encaminhar os nomes do 

representante titular e suplente para compor o segmento Profissionais da Educação e dos 

Discentes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Caucaia/CE – CAE em até 20 

(vinte) dias úteis, a partir da publicação do presente Edital, via oficio, endereçado ao Presidente 

do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Caucaia/CE – CAE em exercício do 

referido conselho, Sr. Leiveson Costa de Morais, com endereço à Rua Engenheiro João 

Alfredo, nº 1.516, Centro – Caucaia/CE (Casa dos Conselhos), contendo os seguintes 

documentos, com a devida comprovação. 

I – Nome completo do indicado titular e do seu respectivo suplente; 

II – Comprovante de endereço; 

III – Cópia do Registo Geral – RG e Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

IV – Telefone de contato; 

V – E-mail; 

VI – Ata da assembleia de indicação da representação dos estudantes para compor o segmento 

Profissionais da Educação e dos Discentes. 

07 – DA POSSE: 

O representante titular e o suplente indicado pela sua entidade e eleito entre 

seus pares para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Caucaia – CAE, 

serão nomeados por Portaria do Poder Executivo Municipal e a posse ocorrerá, posteriormente, 

em data, horário e local a ser devidamente divulgado. 

08 – DO MANDATO 

Os membros titulares e suplentes terão mandato de 4 (quatro) anos, para o 

mandato referente ao quadriênio de 2021/2025, conforme Portaria de nomeação vigente. 

Conforme estabelecido no Artigo 43, § 18 no caso de substituição de 

conselheiro do CAE, o período do seu mandato deve ser equivalente ao tempo restante daquele 

que foi substituído. 
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Durante o período de mandato, a atuação dos membros conselheiros e 

conselheiras do CAE, em concordância com a Resolução FNDE nº 06/2020: 

I – Não é remunerada; 

II – É considerada atividade de relevante interesse social; 

III – Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou 

prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe 

confiarem ou deles recebem informações; 

IV – Veda, quando os conselheiros forem servidores públicos, no curso do mandato: 

a) Exoneração do cargo sem justa causa ou transferência involuntária 

do estabelecimento de ensino ou setor em que atua; 

b) Atribuir falta injustificada ao serviço em função das atividades do 

conselho; 

c) Afastamento involuntário e injustificado da condição de 

conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado; 

d) Veda, quando os conselheiros forem representantes dos estudantes 

em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta 

injustificada nas atividades escolares. 

09 – DA FINALIDADE DO CAE 

O Conselho de Alimentação Escolar – CAE é um órgão colegiado de caráter 

fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito do respectivo 

Município, composto por, no mínimo 7 (sete) membros titulares e seus respectivos suplentes, 

sendo, representantes do Poder Executivo, trabalhadores da educação e discentes, entidades 

civis e pais de alunos. 

O Conselho de Alimentação Escolar – CAE tem como principal função zelar 

pela concretização da alimentação escolar de qualidade, por meio da fiscalização dos recursos 

públicos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que 

complementa o recurso do Município, para a execução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE. 

10 – DAS ATRIBUIÇÕES 

Conforme Artigo 44 da Resolução FNDE nº 06/2020, o Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE, além das competências previstas no Artigo 19 da Lei Federal nº 

11.947/2009: 

I – monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e a execução do PNAE;  

 

II – analisar a prestação de contas da EEx e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do 

Programa no Sistema de Gestão de Conselhos - Sigecon Online;  
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III – comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-Geral da União, ao 

Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade identificada na 

execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE, sob pena de 

responsabilidade solidária de seus membros;  

 

IV – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do 

PNAE, sempre que solicitado;  

 

V – realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas e elaboração do Parecer 

Conclusivo do CAE, com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros;  

 

VI – elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução;  

 

VII – elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de acompanhar a 

execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas escolas conveniadas e 

demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo previsão de despesas necessárias para 

o exercício de suas atribuições, e encaminhá-lo à EEx antes do início do ano letivo.  

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

O processo de organização e acompanhamento da substituição dos membros 

do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Caucaia/CE, para o mandato do quadriênio 

2021/2025 se realizará sob a responsabilidade do Colegiado atual, sendo o mesmo responsável 

para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do presente Edital, em harmonia com a Secretaria 

Municipal de Educação de Caucaia/CE. 

 

Caucaia/CE, 27 de dezembro de 2022 

 

 

 

Leiveson Costa de Morais 

CAE/CAUCAIA-CE 

Presidente  
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