
 

 
D E C R E T O Nº 1 1 9 7 

 

Que dispõe sobre  o Conselho de Alimentação 
Escolar-  CAE. Altera o Decreto nº 751/2000.  
 

     O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e atendendo no Art. nº 26 da Resolução/CD/FNDE nº 
38, de 16 de julho de 2009. 

 
DECRETA 

 
Art. 1º - O Art. 2º do Decreto 751, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
incisos: 

 
Art. 2º : 
 

V – Comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, 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; 

 

VI – Fornecer informações e apresentar relatórios acerca 
do acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado; 

 

VII – Realizar reunião específica para apreciação da 
prestação de contas com participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
conselheiros titulares; 

 
VIII – Elaborar o Regimento Interno, observando o 

disposto na Resolução nº 38. 

 
Art. 2º - Ficam alterados os Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto 751, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 3º - O CAE, formado por 7 (sete) membros titulares 

e 7(sete) suplentes, apresentados conforme Art. 26 da Resolução nº 38, com a 

seguinte composição:” 
 
I – 2 (dois) representantes indicados pelo Poder 

Executivo, mediante ofício assinado pelo prefeito, sendo um titular e um 
suplente; 

 

II – 4 (quatro) representantes dentre docentes 
(professores), discentes (alunos) ou trabalhadores da Educação eleitos pelo 
respectivo órgão de classe, a serem escolhidos por meio de assembleia 

específica, registrada em ata com assinatura de todos os participantes, sendo: 
dois titulares e dois suplentes, com participação obrigatória de pelo menos um 
docente (professor). No caso de eleição de discente (aluno) há obrigatoriedade 

da comprovação da maioridade civil ou emancipação; 
 



III – 4 (quatro) representantes de pais de alunos, eleitos 

pelos Conselhos Escolares, Associação Pais e Mestres ou similares, sendo: dois 
titulares e dois suplentes, escolhidos por meio de assembléia específica, 
registrada em ata com assinatura de todos os participantes; 

 
IV – 4 (quatro) representantes da sociedade civil 

organizada, escolhidos em assembléia (dois titulares e dois suplentes) 

registrada em ata assinada por todos os presentes. 
 
“Art. 4º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente, 

escolhidos com a presença de pelo menos 2/3 dos membros titulares. A escolha 
deverá recair sobre os titulares do segmento de pais professores ou sociedade 

civil, com registro em ata.” 
 
“Art. 5º - Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, 

conforme §3º do Art. 26 da Resolução FNDE nº 38.” 
 
Art. 3º - O exercício de mandato de Conselheiro do CAE, será considerado 

serviço público relevante e não remunerado. 
 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença,em 05 de outubro de 2010. 

 
 
 

JOSÉ KRESTENIUK 
Prefeito Municipal 


