Conselho de
Alimentação Escolar
(CAE)
Quais as atividades que o CAE realiza?

Controle Social
O Controle Social é uma ferramenta que
viabiliza a participação da sociedade na
formulação e no acompanhamento de ações,
programas e políticas públicas.
No PNAE quem faz esse Controle Social é
o CAE, por meio da fiscalização e do
acompanhamento
da
execução
da
Alimentação Escolar de seu Município ou
Estado.
O que é o CAE?
De acordo com o artigo 18 da Lei nº
11.947/2009, que dispõe sobre o PNAE: o
CAE é um órgão colegiado de caráter
fiscalizador, permanente, deliberativo e de
assessoramento, que será instituído pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios.
O CAE é composto por 7 membros
titulares e 7 suplentes, sendo eles
representantes: do Poder Executivo (01); das
entidades de trabalhadores da educação e de
discentes (02); de pais de alunos (02); e de
entidades civis organizadas (02).
O mandato do CAE tem duração de 4
anos, podendo os membros serem reeleitos
de acordo com a indicação dos seus
respectivos segmentos. O exercício de
conselheiro não é remunerado, devendo a
Entidade Executora fornecer a infraestrutura
necessária para sua atuação.

O Conselho tem como atribuição
acompanhar e fiscalizar a execução do
PNAE no seu Estado ou Município,
verificando a aplicação dos recursos
financeiros, o cumprimento das diretrizes do
Programa, bem como a qualidade da
alimentação ofertada aos estudantes. Para
tanto, o CAE realizará, entre outras ações,
reuniões periódicas, visitas às escolas,
análise da prestação de contas e elaboração
de parecer conclusivo.
O que é preciso para exercer a função de
conselheiro?
Para desenvolver com efetividade as
atribuições, citadas acima, o Conselheiro
deverá conhecer a legislação do PNAE e
necessitará de disponibilidade de tempo,
principalmente, para realizar reuniões e
visitas às escolas.
Por que fazer parte do CAE?
A atuação do CAE é de extrema
relevância social, uma vez que contribui
para assegurar o direito dos estudantes de
receberem uma alimentação de qualidade,
durante sua permanência na escola.
Para que o CAE desenvolva suas
atribuições de forma consciente e efetiva, é
importante que os representantes de cada
segmento
tenham
conhecimento
das
reponsabilidades que possuem ao assumir
esse papel, assim como interesse em fazer
parte deste Conselho.

Conselheiros da alimentação escolar zelando pela
qualidade da alimentação dos estudantes!

