PLANO DE AÇÃO CAE
OBJETIVO
Fiscalizar e monitorar a qualidade da alimentação escolar bem como a verificação da correta execução
do PNAE no exercício de 2016.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Serão necessário equipamentos para as visitas, como jalecos, toucas, crachás de identificação,
pranchetas e canetas e outros para as visitas. Assim pretende‐se um total de até R$ 8.000, reais.

METODOLOGIA DE VISITAS
Baseado nas informações do Censo Escolar 2015, hoje o Distrito Federal possui 657 escolas na rede
pública de ensino, sendo que 75 correspondem a unidades de ensino rurais. O total de escolas está
distribuído em 14 Coordenações Regionais de Ensino arroladas no final deste plano de ação com seus
respectivos contatos e informações relevantes.
O FNDE prevê que o Conselho de Alimentação Escolar elabore um Plano de Ação que contemple as
visitas às escolas, entre elas as localizadas em meio rural, as visitas ao depósito de armazenamento e
distribuição de alimentos da SEDF e as reuniões do conselho, além da previsão orçamentária necessária
para a realização das atividades do conselho.
Este Plano de Ação considerou o total de escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal (657), e
retirou uma amostra de 6% (5,78% exatamente) desta população total, resultando em 38 escolas. Sendo
que destas 38 escolas, 1/5 são rurais, totalizando 8 escolas rurais.
Assim este conselho pretende fiscalizar uma amostra populacional de 6% do total de escolas do Distrito
Federal, incluindo as de âmbito rurais, além do depósito de armazenamento e distribuição de alimentos.
Como resultado tem‐se 29 (trinta) visitas às escolas urbanas, 8 (sete) visitas em escolas rurais e 1 (uma)
visita ao depósito de armazenamento e distribuição de alimentos, num total de 38 visitas externas.
As visitas de fiscalização realizadas nas unidades escolares deverão conferir o total de alunos e de
refeições servidas, além do cardápio e o estoque de gêneros alimentícios assim como a qualidade
destes, posteriormente produzindo relatórios dessas ação. As visitas de fiscalização serão distribuídas
nominalmente por conselheiro. Espera‐se contemplar todas as regiões administrativas.

REUNIÕES
Este conselho se reunirá preferencialmente na terceira segunda‐feira de março até novembro,
totalizando 9 (nove) reuniões ordinárias no ano, além das extraordinárias que acontecerão de acordo
com a necessidade deste colegiado. Elas terão o objetivo de planejar e discutir as visitas além de
responder as demandas de pareceres e denúncias, assim como contemplar os seguintes expedientes:
Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos á conta do PNAE, compreendendo a análise
das movimentações bancárias da conta específica do Programa desde o recebimento dos recursos
oriundos do FNDE até a distribuição às escolas;
Participar dos processos de licitação e aquisição de gêneros alimentícios, bem como visitar regularmente
as unidades escolares;
Zelar pela qualidade dos alimentos adquiridos, em todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição,
observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias;
Efetuar a análise das prestações de contas realizadas pelas escolas, por meio de amostragem e não
apenas a análise da prestação de contas consolidadas.

