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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS DO
coNSnLHO MUNTCTPAL DE ALTMENTAÇÃO ESCOLAR* CAE DO MUNICÍrIO

rlE RÂNCHO QUETMADO-SC, QUADRTÊNIO 2A22/2026

A Secretaria Municipal de Educação do lrzlunicípio de Rancho QueimadolSC, torna público o
presente EDITAL, com o objetivo de regularnentar a eleição do Conselho de Alimentação
Escolar * CAE. nos termos da Lei n" 1 i .947, de 16 de junho de 2009 e Resolução FNDE n"
06 de 08 de maio de 202A.

1 - DOS OBJETIYOS

1.1 - Regularnentar o processo eleitoral para a defiriição dos novos membros do Conselho de
Alimentação Escolar do Município de Rancho Queimado - SC, para o mandato de 04 (quatro)
anos, no período de novembro 2022 à novembro de 2026.

2 - DA COMPOSTÇÃO E kTANDATO DO CONSELHO

2.i - O Conselho será constituído por 7 (sete) membros titulares acompanhados de seus
respectivos suplentes, sonforme represerúação e indicação a seguir discriminados:

a) 01 (um) representante do Poder Executivo i\zlunicipal. sendo um titular e um suplente;
b) 02 (dois)representantes clos trabalhadores da educação e discentes, sendo dois titulares

e dois suplentes;
c) 02 (clois) representantes de pais de alunos matriculados na rede municipal de ensino,

sendo dois titulares e dois suplentes;
d) 02 (dois) representantes da sociedade civil, sendo dois titulares e dois suplentes.

2.2 - Preferencialmente, um dos representantes a que se refere o item oob" deve pertencer à
categoria de docentes.

2.3 - Cada membro titular do C,{E terá um suplente do mesmo segmerúo representado, com
exceção dos membros titulares no item "13", os quais poderão ter como suplente qualquer uma
das entidades referidas. Os representantes do Poder Executivo devem ser indicados,
formalmente, por meio de ofício, pelo Prefeito Municipal.

2.4 - Os membros têm rnandato de 04 (.quatro) anos, podendo ser reeleitos de acordo com a
indicação dos seus respectivos segmentos.

3 . DOS CONSELHEIROS

-?.1- A função de Conselheiros de Alimentação Escolar não e remunerada, sendo considerada
de relevante interesse público e os interessados em exerçê-la deverão atender aos seguintes
requisitos:



I -ter disponibilidade de tempo para participar de reuniões ordinrárias;
Il-ter idade igual ou superior a 18 anos;
III-ter interesse pelo assunto e disponibilidade para participar das atividades, em caráter
voluntário.

4 - DAS COMPtrTÊNCTAS DO CONSELHO

4.1 são atribuições do cAE de acordo co11r o art. I 9 da Lei 1l.g47 Da09:
I'- Acompanhar e hscalizar o cumprimento das diretrizes da alimentação escglar;
ll- Acornpanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;
III "- Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem
como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
IV * Receber o relatório attual de gestâo do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito,
aprovando oll reprovalldo a execução do programa.

5 . DO PROCESSO ELEITORAL

5.1 - DAS TNSCRTÇÕES

5'1'1 - Os interessados em participar do processo eletivo deverão rcalizar sua inscrição através
do preenchimento do formulário específico (anexo I) disponívelao {inal deste Edital.

5'2.2 - As inscrições deverão ser realizadas junto a Secrekria Municipal de Educação, no
período de2A de Outubro à 01 de Novembro de2022.

5'2'3 - No ato da inscrição o candidato deverá optar por qual dos segmentos de
representações que deseja concorrer, sendo:

I - Representante de Trabaihadores da Educação e Discentes das Escolas cla rede municipal
de ensino;
II - Representante de Pais de alunos matriculados na rede municipal de ensino;
III - Representante de Organizações da Sociedade Civil.

5'2'4 - No segmento de trabalhadores da educação e discentes é preferencial que ao menos um
representante seja docente.

12j - A divulgação das inscrições deferidas será feita no sítio eietrônico da prefeitura
Municipal (www.pmrq-sc.eov.br), nas redes socias das Escolas e das organizações da
Sociedade Civil.

5'2'6 - Caso nâo haja.inscritos no respectivo segmento, os interessados poderão se fazerem
presentes no di4 horário e local determinado para a eleição e se candidatar.

6 - DA ELErÇÃO

6"1 - Todos os candidatos elegíveis deverão comparecer em reunião presencial para eleição
{entro do seu respectivo segmento, a ser realirãdu no dia 03 de Nàvembro de 2022, tas
dependências do CRAS, da seguinte forma:



I - A assembleia para a eleição da categoria trabalhadores da educação e discentes ocorrerá
das 13:00 às 14:00 hs.

II - A assembleia paruaeleição da categoria pais de alunos rnatriculados na rede M*nicipal de
ensino ocorrerá das 14:00 as 15:00 hs-

III - A assembleia paru a eleição da categoria sociedade civil ocorrerá da 15:00 às 16:00 hs.

6.2 - A eleição se dará na forma de votos secretos.
6.3 - O candidato mais votado em cada segmento será considerado membro titular do CAE.
6.4 -Paraescolha dos suplentes, será observada a ordem de classificação dos mais votados.
6.5 - No caso de empate no número de votos, será considerado eleito o candidato que possuir
maior idade.
6.6 - De posse do resultado de cada votação, será lawada ata com a indicação dos
representantes de cada segmento separadamente.

6.7 - O resultado da eleição será diwlgado logo após sua realização no sítio eletrônico da
Prefeitura Municipal.

7 - DA POSSE

7.1 - Após o processo das assembleias, os candidatos mais votados, dentro de suas respectivas
categorias, serão proclamados conselheiros eleitos.

7.2 'A composição do Conselho (titulares e suplentes) com indicação do seu respectivo
mandato será objeto de Portaria a ser expedida pelo Poder Executivo e publicado no Diário
Oficial dos Municípios.

8. DA COMISSÃO

8.1 A Comissão eleitoral responsável pela organizaçáo, coordenação e acompanhamento clo
pleito eleitoral do Clonselho da Alimentação Escolar * CAE dá Rancho Queimado, será
constituída por:
I - 01 (urn) Representanre da Secretaria Municipal de Educação:
II - 01 (um) Responsável Tecnica da Alimentação Escolar sutricionista)
Ili - 01 (um) Representante do conselho de Arimentação Escolar-cAE

9. DAS DISPOSTÇÕES CanqJs

9.1 - Os casos omissos do presente Edital, serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Rancho Queimado, em20 de Outubro de2A22.

EDINÉIA REGINÂ G BÜGGEMANN
Secretária Municipal de Educação


