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CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO

Nereu - SC

ESCOlAR- CAE

RELATÓRIO DE GESTÃO- EXERCíCIO DE 2017

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

o

município de Presidente Nereu possui regularmente

Municipal de Alimentação

Escolar, criado pela Lei Municipal

constituído

o Conselho

nº 1351/2012

de 11 de

setembro de 2012.

o

Conselho

de Alimentação

através do Decreto Municipal

Escolar possui como

conselheiros

nomeados

nº 18/2018 de 23 de março de 2018, com mandato

válido até o dia 23 de março de 2022, os seguintes integrantes:
Maria Lurdes das Almas Oliveira- Presidente
Lucinéia da Silva Schwartz- Vice-presidente
Marcos Aurélio Junior Pinto- Secretário
Adriene Kretzschmar
Luiza Rodrigues Padilha Casaril
Marli Hamm
Maria Siris Dunka Ventura

DOS RECURSOS FINANCEIROS

o

município de Presidente Nereu, atendeu no ano de 2017, conforme relatório

do Poder Executivo encaminhado ao CAE, 263 alunos. Deste total, 78 alunos foram da
Modalidade Creche, 43 alunos da Modalidade Pré- escola e 142 alunos da modalidade
Ensino Fundamental ( 1º ao 5º ano).
A Entidade Executora- Prefeitura possui uma gestão centralizada dos recursos e
recebeu

através

do

Programa

Nacional

de

Alimentação

Escolar

o

valor

de

R$ 30.164,00 sendo que, deste recurso foram gastos com a aquisição de gêneros
alimentícios

da agricultura

familiar

o valor

de R$ 10.980,76,

atingindo

36.41%,

atendendo assim ao Artigo 14 da Lei nº 11947/2009 de 16 de junho de 2009 e Capítulo
VI da Resolução nº 38 de 17 de junho de 2009.
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Além dos recursos recebidos através do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, o CAE analisou que a Entidade Executora efetuou a contrapartida
de R$ 83.544,72, 'representando
Os gêneros alimentícios
processo licitatório

do montante

um valor expressivo investido com a merenda escolar.
foram

adquiridos

através de compra

efetuada

por

na modalidade pregão ou por dispensa de licitação de acordo com

a Lei 8666/93, Art. 24, inciso li, parágrafo único, todas através de requerimento

ao

setor de Compras e Licitações e este por sua vez emitindo a ordem de compra.
DA DISTRIBUiÇÃO
ALIMENTAR

E QUALIDADE

DA MERENDA, AÇÕES DE EDUCAÇÃO

E NUTRICIONAL, TREINAMENTO

DAS MERENDEIRAS

E

ESTRUTURA FíSICA DAS ESCOLAS

Ainda de acordo com análise do Relatório Anual de Gestão do PNAE do ano de
2017 a distribuição

da merenda

para as unidades

de ensino foi efetuado

pela

Secretaria de Educação. No exercício de 2017, houve sobras de merenda escolar no
final do ano letivo que foram recolhidos das unidades, verificado o prazo de validade e
armazenados no depósito central da merenda escolar, localizado nas dependências da
Prefeitura Municipal. A sobra de merenda está sendo utilizada no início do ano letivo
de 2018.
A Secretaria de Educação contou com nutricionista,

que realizou o trabalho de

avaliação nutricional com todos os educandos da Rede Municipal de Ensino e efetuou
algumas palestras de educação alimentar nas escolas. Conforme acompanhamento
Conselho

de Alimentação

Escolar, a merenda

ofertada

foi

do

de boa qualidade,

garantindo uma excelente aceitabilidade por parte dos alunos.
As manipuladoras

de alimentos receberam treinamento

quanto às práticas de

higiene na manipulação de alimentos. Todas as escolas e unidades de educação infantil
da Rede Municipal de Ensino são dotadas de boa estrutura física, com instalação de
água e luz, equipamentos

de armazenamento

( freezer, geladeira, fogão) e utensílios

adequados para servir a merenda. No ano de 2017, o município possuía um total de 3
estabelecimentos

de ensino, sendo 1 unidade na área rural e 2 unidades na área

urbana. Embora o município tenha um relevo bastante acidentado,

as condições de

acesso nas unidades localizadas na zona rural são excelentes, possibilitando

a entrega

a qualquer tempo.
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, concluímos pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da aplicação
dos recursos do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, referente ao exercício
de 2017, pois entendemos ter sido REGULAR a sua execução, entretanto

considera-se

o equívoco do setor contábil em realizar o pagamento de materiais de limpeza com
recursos federais destinados

a alimentação

escolar, todavia

a falha não afetou

a
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qualidade na oferta da merenda escolar. O setor em questão tomará providências para
que tal desacerto não se repita em exercícios futuros.

Presidente Nereu, 29 de fevereiro de 2018.
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Presidente
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