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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA 
 

A Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA torna público o presente 

EDITAL, com o objetivo de regulamentar a eleição do Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE para as categorias de trabalhadores da educação, discentes da rede 

municipal de ensino, pais de alunos e representantes de entidades civis 

organizadas, nos termos da Resolução FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020, da Lei 

nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e da Lei Municipal nº 14/1997, alterada pela Lei 

nº. 462, de 23 de dezembro de 2019. 

 
 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS, REPRESENTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS 

CONSELHEIROS 

Art. 1°. Regulamentar o processo eleitoral para a definição dos novos membros do 

Conselho de Alimentação Escolar do Município de Marituba/PA para o mandato 

2021/2025. 

Art. 2°. As eleições do Conselho de Alimentação Escolar do Município de Marituba 

reger-se-ão a partir da publicação deste edital de convocação, disponível na 

Secretaria Municipal de Educação do Município, nas escolas municipais, no site 

oficial da Prefeitura de Marituba e no Diário Oficial do Município, ou similar. 

Art. 3º. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação 

aos demais segmentos que compõem o Conselho, possuindo a seguinte 

composição: 

 
I – 01 representante do Poder Executivo Municipal; 

II – 01 representante da entidade dos trabalhadores da educação, indicado pelo 

respectivo órgão de representação; 

III – 01 representante do corpo de discente da Rede Municipal de Ensino; 

IV – 02 representantes de pais de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino; 

V – 02 representantes indicados por entidades civis organizadas; 

§ 1º. O representante constante no inciso I será indicado, por meio de ofício, pelo 

Poder Executivo Municipal. 
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§ 2º. Os representantes dos segmentos dos incisos II, III e IV serão eleitos por suas 

respectivas categorias, por meio de assembleia específica. 

 

§ 3º. Os representantes do inciso V serão eleitos por processo eletivo, em 

assembleia específica, entre às entidades da sociedade civil que possuam afinidade 

à temática da segurança alimentar, da alimentação escolar ou da educação. 

 
§ 4º. O segmento descrito no inciso III deverá ter como titular e suplente alunos 

devidamente matriculados na Rede Municipal de Ensino, maior de 18 anos ou maior 

de 16, desde que emancipado. 

 
§ 5º. Todos os segmentos serão representados por titular e suplente, oriundo da 

mesma categoria representativa. 

Art. 4°. A função de Conselheiro de Alimentação Escolar não é remunerada, sendo 

considerada de relevante interesse público e os interessados em exercê-la deverão 

atender aos seguintes requisitos: 

 
I – ter disponibilidade de tempo para participar da reunião ordinária bimestral e 

reuniões extraordinárias quantas vezes forem necessárias; 

II – realizar visitas às Unidades Educacionais quando solicitadas; 

III – ter interesse pelo assunto e disponibilidade para participar das atividades, em 

caráter voluntário; 

IV – participar dos encontros de formação sobre alimentação escolar. 

Art. 5°. As vagas serão distribuídas de maneira a complementar as vagas 

disponíveis para os segmentos de todas as representações constante no art. 3º e 

seus incisos. 

 
 

CAPÍTULO II – DO PROCESSO ELEITORAL 

Seção I – Da Comissão Eleitoral 

 
Art. 6°. Fica instituída a Comissão Eleitoral com objetivo de fiscalizar todo processo 

de escolha dos representantes do CAE, bem como analisar e emitir parecer de 

impugnações apresentadas acerca das inscrições, em recursos sobre o resultado 

das eleições e apurar os votos, devendo lavrar ata sobre todas as etapas do referido 

processo. 
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Art. 7º. A Comissão Eleitoral terá a seguinte composição: 

I – Cristina da Costa Lopes da Silva - representante do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar; 

II – Sueny Santos Sodré - representante do Poder Executivo Municipal; 

III – Mayara Lorena da Silva Santos - representante da Entidade Executora. 

 

§ 1º. Formada a Comissão Eleitoral, serão escolhidos dentre os membros o 

presidente e o secretário para conduzir, dentro de suas atribuições, o referido 

processo de organização do objeto deste edital. 

 

§ 2º. Os membros da Comissão Eleitoral ficam impedidos de concorrerem como 

representantes dos segmentos aos cargos de conselheiros do CAE. 

 
Seção II – Das Inscrições 

 
Art. 8º. As inscrições e indicações para concorrer na Eleição do Conselho de 

Alimentação Escolar-CAE, serão feitas da seguinte forma: 

 

I – Discentes e pais de alunos: deverão manifestar interesse na participação com o 

preenchimento do formulário de inscrição (Anexo I), a ser entregue na Secretaria 

Municipal de Educação, o período indicado para inscrição. 

 

II – Entidades da sociedade civil organizada: deverão indicar seus representantes, 

por meio do preenchimento da ficha de inscrição (Anexo II), que deverá ser 

encaminhada à Secretaria Municipal, de Educação, até a data de 17/08/2021, junto 

com os seguintes documentos: 

a) Cópia do Estatuto Social ou documento equivalente registrado em Cartório; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em situação 

regular perante a Receita Federal no ano corrente, com atividade comprovada no 

município de Marituba/PA. 

c) Cópia de cédula de identidade, CPF e comprovante de residência dos indicados;  

d) Ata de Assembleia de indicação do representante da entidade. 

 

III – O representante do Poder Executivo Municipal será indicado pela Prefeita 

Municipal. 
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IV – A categoria dos trabalhadores da educação, nos termos do art. 3º, inciso II, da 

Lei Municipal nº. 14/1997, modificada pela Lei Municipal nº. 462/2019 será 

representada pela entidade de classe, devendo esta realizar assembleia específica e 

encaminhar, no período de inscrição, os nomes do titular e suplente, com a 

respectiva ata de reunião.  

Parágrafo único: As chefias imediatas das Unidades Educacionais deverão dar 

ciência do presente edital aos alunos, pais de alunos, membros dos Conselhos 

Escolares, incentivando a participação dos interessados no processo eleitoral, com 

todos os dados mencionados no presente Edital.  

Art. 9º. O período de inscrição dos candidatos será de 05 a 17 de agosto de 2021, 

no horário de 9h às 14h, na Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo Único. No mesmo prazo, local e horário definido neste artigo, os alunos e 

pais de alunos, representando seus respectivos segmentos, que pretenderem 

exercer o direito de voto nas eleições de que trata este Edital, deverão fazer prévio 

credenciamento para votação, mediante o preenchimento do formulário constante do 

Anexo III. 

Art. 10. A Comissão Eleitoral promoverá o deferimento das inscrições e do 

cadastramento para votação de que trata o art. 9º, parágrafo único, deste Edital, 

somente daqueles que preencherem os requisitos estabelecidos. 

§ 1º. A Comissão Eleitoral enviará à Secretaria Municipal de Educação, o 

deferimento das candidaturas e credenciamentos para votar, em até 2 (dois) dias 

úteis, após o término do período de inscrição, para divulgação no site oficial da 

Prefeitura de Marituba e nas Unidades Escolares Municipais. 

§ 2º. Os candidatos e credenciados para votar, cujas inscrições forem indeferidas 

pela Comissão Eleitoral, poderão interpor recurso no prazo de 24 horas, contados da 

divulgação do resultado de candidaturas e credenciamentos, à própria Comissão, 

que revisará sua decisão para manter ou deferir o pedido, de forma fundamentada, 

no prazo de 24 horas. 

Art. 11. Caberá à Comissão Eleitoral a divulgação da lista dos candidatos e dos 

credenciados para votação do Conselho de Alimentação Escolar com, no mínimo, 05 

(cinco) dias de antecedência do pleito. 

Parágrafo único: A lista com os nomes dos candidatos e dos credenciados para votação 

deverá ser afixada em local visível e de amplo acesso aos interessados. 
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Seção III – Da Eleição 

Art. 12. A eleição será realizada no dia 25 de agosto de 2021, no Auditório da 

Escola Nossa Senhora do Rosário, localizada na Avenida Fernando Guilhon, nº. 

5126, Centro, com livre acesso ao público, seguindo por meio de voto secreto dos 

segmentos previamente inscritos. 

I – Os discentes e pais de alunos elegerão seus respectivos representantes no local 

da eleição indicado no caput deste artigo, no horário das 16h às 18h30 para alunos 

e 13h às 15h30 para pais de alunos.  

II – As entidades civis organizadas, previamente inscritas, poderão optar em reunir-

se em assembleia específica para indicação de seu representante, apresentando à 

comissão eleitoral a ata de reunião no dia da eleição, na data e local descritos nesse 

artigo, sendo-lhes facultada a utilização do espaço acima mencionado, no horário 

de 08h às 10h30, para elegerem entre si seus representantes que irão compor o 

Conselho de Alimentação Escolar. 

§ 1º. Somente terão direito a voto os discentes previamente cadastrados, que 

comprovaram possuir 16 anos completos (mediante documento oficial com foto) e 

possuírem matrícula em escola municipal, com apresentação do formulário do Anexo 

III, nos termos deste Edital (Art. 9º, Parágrafo Único). 

§ 2º. Somente poderão votar os pais de alunos previamente cadastrados, que 

comprovarem que seu filho é estudante da rede municipal de ensino, mediante 

apresentação de declaração de matrícula, com apresentação do formulário do Anexo 

III, nos termos deste Edital (Art. 9º, Parágrafo Único). 

§ 3º. As categorias pais de alunos e entidade civil organizada terão direito a 02 (dois) 

votos, não havendo limite de inscrições, desde que obedecido o art. 8º, incisos I e II, 

deste Edital, devendo votar nos candidatos previamente inscritos de seu segmento. 

§ 4º. Os credenciados e habilitados, em qualquer caso, deverão apresentar 

documento original de identificação com foto para exercer o direito de voto na 

respectiva categoria. 

Art. 13. Eventuais problemas surgidos durante o processo de votação serão 

resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 14. Os casos omissos referentes ao processo eleitoral não previstos neste edital 

ou dúvidas provenientes de sua interpretação serão decididos pela Comissão 

Eleitoral, que estará presente durante a realização do certame. 
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Art. 15. A votação e apuração dos votos poderão ser acompanhadas e fiscalizadas 

por pessoas indicadas pelos segmentos, devendo os seus nomes serem indicados 

antes de começar o processo eleitoral, devendo obrigatoriamente ser registrado em 

ata com a assinatura da pessoa indicada no encerramento do processo eleitoral. 

Art. 16. Após o encerramento do processo eleitoral, o secretário da Comissão 

Eleitoral deverá lavrar a respectiva Ata, na qual constarão as eventuais ocorrências. 

Parágrafo único: A Ata da eleição, uma vez lavrada, lida e aprovada, será assinada 

pela Comissão Eleitoral e pelos presentes durante o processo de apuração. 

 

Seção IV – Da Apuração 

Art. 17. O processo de apuração dos votos será feito logo após o término do 

processo de votação. 

Art. 18. Em caso de empate na votação, será aclamado vencedor: 

I – No caso das entidades civis organizadas, a que tiver maior afinidade com a 

questão da alimentação escolar e, persistindo o empate, o CNPJ mais antigo, 

conforme inscrição, nos termos do art. 8º, do presente Edital. 

II – No caso da categoria de pais de alunos e discentes, o mais velho. 
 

Seção V – Da Proclamação Dos Eleitos e dos Pedidos de Impugnação 

Art. 19. Após o processo de apuração, os candidatos mais votados, serão 

proclamados conselheiros eleitos. 

Art. 20. O prazo de impugnação de qualquer ato do Processo Eletivo será de 03 

(três) dias úteis. 

§ 1º. A Comissão Eleitoral terá 48 horas para análise sobre quaisquer pedidos de 

impugnação. 

§ 2º. Ocorrendo a impugnação na indicação de quaisquer dos conselheiros eleitos 

ou representações civis organizadas, será desclassificado (a) do processo eleitoral, 

devendo ser proclamado o representante subsequente, de acordo com a quantidade 

de votos. 

Art. 21. Caso não haja qualquer tipo de impugnação no período supracitado, a 

Comissão Eleitoral fará por escrito, a relação dos nomes dos representantes eleitos 



                 ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

         
para Conselheiros e os nomes dos seus respectivos suplentes, enviando a relação à 

Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Alimentação Escolar. 

Parágrafo único: Todos os documentos relativos à eleição dos conselheiros 

deverão ser entregues ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar para arquivo. 

Art. 22. Ao término do período de impugnação, não havendo recursos impetrados 

dentro do prazo, a Secretária de Municipal de Educação e solicitará à chefe do 

Executivo Municipal a nomeação dos conselheiros eleitos, por meio de ato formal.   

 

 
CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24. Após a eleição dos representantes dos segmentos, deve ocorrer uma 

reunião específica para a posse do novo conselho, com data a confirmar. 

I – Nesta reunião, serão eleitos diretamente os componentes da presidência e vice-

presidente. 

II – A reunião e o resultado da eleição serão registrados em ata específica do CAE, 

que será anexada aos demais documentos da eleição, para que a gestão proceda 

com o ato administrativo de posse dos novos conselheiros. 

 

 

 

Marituba/PA, 04 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 
_________________________________ 

ENY LEITE CARDOSO PINHEIRO 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

NOME: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

CELULAR: TELEFONE RESIDENCIAL: 

E-MAIL: 

UNIDADE ESCOLAR VINCULADA: 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO:     

DATA INSCRIÇÃO: _/ /   

ASSINALE O SEGMENTO QUE REPRESENTA: 

 PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 DISCENTES (ALUNOS) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato se responsabiliza pela veracidade das 

informações, sujeitando-se as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. 
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ANEXO II 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

REPRESENTANTE DAS ENTIDADES CIVIS ORGANIZADAS 

NOME: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

CELULAR: TELEFONE RESIDENCIAL: 

E-MAIL: 

ENTIDADE CIVIL ORGANIZADA QUE PARTICIPA: 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO:    

DATA INSCRIÇÃO: _/ /   

 

INDICAÇÃO APROVADA PELA ENTIDADE: ( )SIM ( ) NÃO 
(Para preenchimento do Presidente da Instituição) 
 

 

Data: / /  Assinatura e Carimbo: 

- Encaminhar a ficha de inscrição junto com a cópia de todos documentos necessários, 
conforme Edital. 

- Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato se responsabiliza pela veracidade das 

informações, sujeitando-se as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. 
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ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

CREDENCIAMENTO PARA VOTAÇÃO – DISCENTES E PAIS DE ALUNOS 

NOME: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

CELULAR: TELEFONE RESIDENCIAL: 

E-MAIL: 

Marque a categoria que pertence o eleitor: 

 DISCENTE (ALUNO)                                                   PAI DE ALUNO 

               (      )                                                                            (       ) 

Nome da Unidade de Ensino Municipal vinculada: 

_______________________________________________________________________ 

Matrícula do aluno: _____________________ 
(Obrigatório) 
 

 

Data: / /  Assinatura: 

- Encaminhar a ficha de inscrição junto com a cópia de todos documentos necessários, 
conforme Edital. 

- Ao preencher a ficha de inscrição, o cerdenciado à votação se responsabiliza pela veracidade 

das informações, sujeitando-se as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. 
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