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PLANO DE AçAO DO GONSELHO
MUNIGIPAL DE ALIMENTAçÃO DE

PARANAPUÂúSP - 2023

AçÕES:

/ Reuniões mensais para análise de documentações, emissão de
pareceres e outras ações pertinentes; (cronograma - anexo I). alem de
conscientizar os membros do CAE sobre a importância de exercerem
seu papel corretamente;

/ Visitas de fiscalização as escolas municipais e estaduais mensalmente
(cronograma - anexo II e roteiro de visitas - anexo III).

r' Visita de fiscalização a Cozinha Piloto (roteiro de visitas - anexo IV).

/ Elaborar o plano de ação do CAE do ano de 2023

/ Acompanhar a aplicação dos recursos destinados à alimentação
escolar;

/ Acompanhamento do processo de aquisição de alimentos (chamada
pública e licitações);

/ Visita a pelo menos um Íbmecedor do PNAE;

/ Acompanhar e recebimento dos gêneros alirnentícios;

/ Propiciar em conjunto com a secretaria municipal de educação e

divisão de alimentação escolar formação aos manipuladores de

alimentos da cozinha piloto e das escolas municipais e estaduais;

r' Pieallzar exames periódicos(anual) dos manipuladores;

/ Em conjunto com a secretaria municipal de educação, elaborar e

distribuir aos manipuladores de alimento das escolas municipais e

estaduais o "Manual de Técnicas Básicas em Coziúa";



/ Fiscalizar normativas referente à alimentação escolar (controle de

estoque, uniformes, regras de amazenamento, medidas de higiene,
entre outras);

y' Apresentação de rnedidas com vistas a diminuir/erradicar o
desperdício de alimentos nas escolas;

/ Acompanhar. auxiliar na elaboração e análise do cardápio da
alimentação escolar, bem como o seu cumprimento;

í Fiscalizar se houve a apresentação do cálculo nutricional no cardápio

/ Emitir parecer conclusivo a respeito do relatório anual de gestão do
Pnae, aprovando ou reprovando a execução o programa;

r' Realizar compra de hipoclorito de sódio para adequada higienização
de frutas e hortaliças;

/ Identificar os gêneros alirrentícios abertos com denominação do
produto, data da abertura, prazo de validade e lote;

/ Providenciar sabonete bactericida ou álcool em
adequada higienização das rnãos;

gel 70%o para

/ Manter comprovante de controle de pragas na cozinha central e

unidades escolares manter adequada periodicidade;

r' Separar gêneros alimentícios de funcionários dos gêneros alimentícios
destinados às escolas;

/ Retirar os rádios das cozinhas;

/ Não utilizar ventiladores nas áreas de manipulação;

/ Retirar panos de prâto e toalhas das escolas e na cozinha central;

/ Manter SIF nas carnes da alimentação escolar;

/ Restringir a ofefta de preparações de doces em até duas vezes na
semana ou em época de t-estas (datas comemorativas como festa
junina, dia das crianças, halloween);

y' Oferecer pelo menos 3 porções de fiutas e hortaliças na semana;



í Fiscalizar e analisar a documentação das ações de Educação Alimentar
e Nutricional;

Para cumprimento do presente Plano o Conselho Municipal de

Alimentação respalda-se no Artigo 36 da Resolução MEC/FNDE no 26, de

17 dejunho de 2013.

Art. i6 Os Estados. o Dist to Federal e os Municípios devem:

I * Garantir ao CAE. conlo órgão deliberativo, de fiscalização e de

assessoramento, a ir)Íiaestrutura necessâria à plera execução das

atividades de sua competência, tais como:

a) local apropriado coln condições adequadas para as reuniões do
Conselho:

b) disponibilidade de equipamento de informática;

c) transportc para deslocamento dos membros aos locais relativos ao

exercicio de sua contpetência, inclusive para as reuniões ordinárias e

extmordináÍias do CAE; e

d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no
Plano de Ação do CAE, necessários às atividades inerentes âs suas

competêncjas e atribuições. a fim de desenvolver as atividades de

tbrma et'etiva.

Plano de Ação elaborado e aprovado na 2o reunião Ordinária
deste Órgão Colegiado, Íealizadaem fevereiro de2023.



CALENDARIO OFICIAL

REUNIÃO DO CONSBLHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)

PARANAI'UA/SP 2023

DATAS DIA DA SEMANA HORÁRIO

2510112023 QUINTA-FEIRA 17H00

2210212023 QUARTA-FEIRA 17H00

2210312023 QUARTA-FEIRA 17FI00

19t04t2023 QUARTA-FEIRA 17H00

24/0s12023 QUAITTA-FEIRA 17H00

QUARTA-FEIRA 17H00

2610712023 QUARTA-FEIRA 17H00

2310812023 QUARTA-FEIRA 17H00

20t0912023 QUARTA-FEIRA 17H00

25/l.012023 QUARTA-FEIRA 17H00

2211U2023 QUAITTA.FEIRA 17H00

t3,r2t2023 QUARTA-FEIRA 17H00

LOCAL: SALA DA SECRETARIA _ SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

2U0612023



CRONOGRAMA

VISITAS DOS CONSELHBIROS

ESCOLAS E COZINHA PILOTO

2023

DATA LOCAL CONSELHEIRO
2s10U2023 Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/
cozinha piloto

EDER ANIBAL MARTINS
SGOBI

22t02t2023 Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

2210312023 Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

JOSILAINE FARINELI

1910412023 Educação inÍàntil/ escola

fundarnental/ escola estadual/

cozinha piloto

2410512023 Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

LUCIMAR CARVALHO
SIQUIERI

21t0612023 Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

PRISCILA ASSUNÇAO
BRÂZ

2610712023 EdLrcação infantil/ escola

fundarnental/ escola estadual/

cozinha piloto

ALINE FERNANDA WAKI

2310812023 Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

EDER ANIBAL MARTINS
SGOBI

Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

ANA PAI]LA ROSA
PETRONILHO DE

CARVALHO

251t012023 Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

JOSILAINE FARINELI

ANA PAULA ROSA
PETRONILHO DE

CARVALHO

PATRICIA TIEKO
KAWANO FRANCISCATO

2010912023



2211112023 Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

PATRICIA TIEKO
KAWANO FRÀNCISCATO

Educação infantil/ escola

fundamental/ escola estadual/

cozinha piloto

I,I]CIMAR CARVALHO
SIQUIERI

t311212023



ITOTEIRO Dtr VISIT'A AS ESCOLAS
*ESTE ROTEIRO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÀO SE VERIFICADA A NECESSIDADE

REPRESENTANTE:

DATA:

ESCOLAS:

Ali o Esco[Àr 51r,,1 NÁo

Â escola fornece atimentação ês(olar?

A nutricionista responsável pelo cardápio
acompanha o pÍeparo e .lcondicionamento dos
alimentos nà escolà?

Com qual freq uência?

A ô[imentaçáo do dià da visita coÍrespondia ao

cardápio etaborado?

Sobre os alimentos in nêt$rà ou estocados:

a) Eram da época/safra d0 píoduto?

b) Estavam amassados ou estragados?

c) Estavam limpos e higienizados?

d) As latas estavam amassadas, enferrujadas ou
êstufadas?

e) Os vidíos estàvam com tôÍnpâs estufadas ou
enferrujadas?

f) Os produtos estavam dentío do prazo de
validade?

g) Os gêneros estavam rrnrâzenados em locais
timpos, isolados dê produtos de limpezô?

h) os gêneros estavam armazenados em
contato direto com o cháo?

i) Os gêneros que necessitavam de reírigeração

estavafl sob refrigeraçâo ôdeq uadà?

j) Os atimentos iá rnanipulados estavam
embàtados eín sàcos ptásticos, com data de

vatidade?

I



k) Havia alimentos perecÍveis armazenados
sob reírigeraçáo, mas alocâdos em panetas de
aIunrÍnio?

[) Havia outros materiais guardados no {ocat de
armaeenarnento de gêneros er[imentÍçios?

rn) Os tegumes, verduras e hortaliças eram

colocados na geladêiíô com proteçào?

A escola teÍn controte de estoque dos produtos
que recebe?

A escolã tem merendeira (auxitiar de nutrição)?

A escota tem controle dos arquivos individuais dos
atestados de saúde e exames taboratoriais dos

manipuladores de alimentosT

A merendeira êxecuta as atividades de limpeza da
escola, incluindo san itá rios?

A meÍendêiÍa dâ €scota, no tlia da visita, estava:

a) Sefi adeíeços (anel, brinco, pulseiras, retógio
etc)?

b) Com unhas apàradàs e sem esmalte?

c) Com cabetos totalmente protegidos com

tôucã ou redinha?

d) Com uniforme [ímpo?

Há água potável e em quantidade suficiente para a
pÍeparaçáo dê alim€nto5?

O tangue de água utilizada na corinha ê de
amianto?

Há uso de água de poço artesiano no preparo de

atimentos, ainda que eventuatmente?

No caso de utilizaçáo de água de poço, houve teste
de sua potabitidade realizado a menos de três
meses da data da visita?

I



Há fogào para aquecimento dos ôlirnê tô§?

O tamanho do fúgâo é adequaclo à quantidade
pÍeparadô de ôlimento?

Há refrigerador e/ou fieezer?

Há local para os alunos efetuarem a alimentaçào?

O tocal de prepaío de ãlirne tos estava limpo?

0 coÍte de alimeítôs ê feito ern tãtruas de vidro?

§ sistema de encanamento de gás de cozinha

está adequado (do tado externo), com mangueiras
dentro do prazo de valid.rde?

Quanto à cozinha da escola:

a) Seu tamanho é adequado paía o preparo dê

alimentos?

b) Seu piso apresentà rachaduras e/ou é de

mateíiat não laváve[?

c) a(s) pia(s) tem(têrn) taÍnanho adequado?

d) As janelas e comongós têm tetas?

e) As paredes estão em bom estado de

conseruaçào?

Í)otetoÉlôíràdô?
g) O teto aprêsenta goteiras, infiltraçáo, mofo

ou está deteÍioÍado?

h) o acesso â cozinha é restrito ã pessoas

autorizadas?

i) Há objetos que não pertencem à área de

manipulaçào (chaves, celutares, aparetho de

som, bolsas et()?

j) Passa por dedetizaçào, desratizaçào e
descupinaçào a cada seis meses (verificar

registro escÍito na secreta ria)?

k) Tem extintor de incândio próxirnr:?

t) É azuleiada?



ROTEIRO DE VISITAÇÃO ÀS ESCOLAS RELACIONADAS ABAIXO:

O EMEI SÃO JUDAS TADEU

r EM EDISON RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR

. EE PREFEITO JOSE RIBEIRO

COZINHA PILOTO

OBSERVAÇÕES

PARANAPUÃ, DE D82023

I



ROTEIRO DE VISITA - COZ PILOTO DE PARANAPUÃ/SP

+ESTE ROTEIRO PoDERÁ SOFRER ALTERAÇÀO SE VERIFICADA A NECESSIDADE

REPRESENTANTE

DATA:

í. RÊsponliivêls Êela 0sstáô do PNÀE

N:nre
C RJII:

'tt : t{O xulRl3roNrsr^ RT f,0u EaurPÊ ÍEcl{cÀ

1 .2. Equlpa Íôcnica Ob6àíYaçôoB

1 .2.1. Qusl o quadÍo têcnic! (no

íiíÍicinlslaEi etual do Ínunic Êio
1.2.2. Des6 nutricionistas, quafi'ês a*iàÍrl
BúmsoB srn âupatuisáo nâs sscôlzs
Í.2.3. &€l a Íí€quâncie dà eEiles dê sulêrvEào n-cs Êscoles osEdüeis
( ) SeÍnanal ( ) Cuinz€nâl ( ) LtEnsál ( lsêÍn€sral
1.2.ií qral á kÊquência ds úsitÂs c€ supsrvisâo nas 6cdâs nrlrddpâb
I I Suaanal ( ) Odnzenal { } Mrnsal ( } Sen'r€sfel

t.3. Àtivldad*s dossnvolvldas o

Dd.ntedeE polc nut lciontstã RT o
rqulpr tãcrdcâ

9itJ itLo
IJÂ

ôbsoÍvaçôor

1.3.1. Acorpanham€íto de equtnÇào ds

$nsG alinsnícios
t.32- PlsnGiâmcÍto, BlâboÍaçlo.
rcornp*rúamenb r araliaçlo d0

:fld&h de alimentacào es:olar
Í.3.3. Sup,ôrvhâo do pÍôpaío
Jisüibulcàc das rsíÊio)os eos êscdarss
1.3.4. Diagnôstko o ú acornpennanrú rto

lo sstadü nutricirnsl dos BstuditrlÉs

1.3,5. C@íósnàÉú s

4üBs dô sducâÉo
1utldünâl

rõâlnaçào do
alimúnlar ê



?. §ãldàptú

lEGr !á-sUIlllPlO Á§ E§5,i Dr! !

?.1,§ômpÕálçá0 dô esrdápiô
srtt }Ào CAR§APIO lIÃO

cÂLcurÂÍ)o
Z!-2. Àl,Êrdé Bo srioimo 3U% ds5 tlec€r5iiiade§
mlricioflâjs diáÍiâr,i€íeiepo, pará escdirÊE de
a&1widádss indhêíBs € qliloma*q§
?,1!. Át€ndê fls mlnimo 20% das nÊc€5§idódêr

ard6:ofiai6 diáriâsir€lBi;Éo. Pxê êsrdârEs dâ
eúrr*às báEicB- E E parbdo F.ar{riãl;

2.1"3. Àtêrdê üó Írinimo 30.,4 dâs nÉe8§liilâdês
§rriêi0oÂi5 diáràs ql]ârdÕ oíBrecidôs 2 qu rrÉi6

'3íÉtÉ€ê. 
pãrã êscdarês dã du€açáo !§ãicá. Ém

,àÉiodô ÉsaciêL
2.1-4. At€rrd8 ôo minims 70% dtss nea.€ssiúad8§
núrhíonajs diàtiã5 quârxlo t €rsdldã§. ís minimô 3
r8Íêits€s. paÍa êraolàrÉs üc progÍaíí's rals
edu6a#0 B d6 erriina il'tiÊgíã|.,

2,3. O:úul(Ícro do círdàplo s tht NAO Obs|lYaçÕ6§
?-3.1. Õs cardápios sàq sÍlcârsinhado§
pâr& coÍ*)âcinrsnt0 do CAE
2.3ã Os cãrdápios sâa dlídgados e{r§

m!nÍcloce {sociedade)'

2.4. Dlêtas EsÊl}ciâiB NAO r{.A 0hsôrvíÇô.§
2-4. Há ãlsndiment§ *ilc ãluÍ§)s Éorn

§scêÊsidedss Í]ütÍirionBis ssip&ciÍê3s, tãis coo]o
dô§üçâ côlÍâcs, dlâbútÊs, hipÉnBn5áo, alôíEiá3-

8lC.
2.5. CôÍnô é Ísito üstê stonrilÍnonlô



3. Coaúolo do qúâlrdâds

42. ElocrjÍn ntaÇáo sotlcitâda
n, í.re clô compÍô .loa SIM NAO

3-2.1. Ce.tílcedo ctê Anâlises c
Eôsaios BÍonrôtológi:os
P3í€coí 6Í!{Iuôivo.
3-2.2. CeírÍica(b óâ Ândlisss o
ofl3alc do omlrâla§úm. entltjdo
po. tâbo.arô.io dâ Rêd€ oficial do
à,1S, hâbilitâdo o.J cÍsdonciãdo poí
€sls óagáo para âaáliso s êóat §io

3.2.3. Comprovaçào dÊ qle a
€rDpr6sar 6stâ âpta para o s€u
fLrnêüoíraÍnento"
32.4. Coínp.svaçào d€ q!6 s
snpíúra ,oi vlatoriada êm .l3ta
ÍÉo trrto.ior . !2 (dozG) mâssÊ da
anrr6gâ da docurÍloDtâçáo

3-2-5- Aoas Práricâs df,
Fatríicaçào. na suâ h,rhâ do
pío.luçào. confoíÍYrc dütgÍrnina a
Ponaíia MS 1.428r'93 e Po,1a.i.
svs/l\rs 32G/97

-Êipds lr.dltr É Mu:idôrb dr Ssvh 6v.:i5 !rêr,ú Àrrr ssitÍió e Lã+. dt FúoÊúb. 6ll(b
a... di..lr-É Íôúrt ou rrlri.i,io. EíÊ!.5 llE!- E MláiÉ&l. dô 

^ariifttreíd'o.,'..í-Â.€Éje
-'â. dÉ.. rsdisró p.ao [rÍi{élÉ d. s3*L &êre !F.gê€ FarÉ 6 lnrr-t3 SrrtH^ p.t * áF.-
tÉràd' t.ró rrinirtá.t e s,:rjd.. á (§r@và4!o Éo&ê .d dàm!áá k Ê rÉrddo rro 

^lú-a 
st-rríô ú Ô

€1âpas é íÊâlÉ3do cônrrolô de quàltdád6 dos alimontos adqulrldoe parã a atmontaçâo
oscolel?
{ } Hoírblo§âçâo - ântê§ .lã co{hpíe cto prodLrto

3 1.1



3.3. TG.r. do AcclrabitrE;Eã iniõ- srtí NÂO Ob6€ÍvâçoôB
3.3.'r. Eáo t63las ch âccilÀbili€lâdo ds

SIM NAO Obsârveçó€g
3.4.1. Sàô realizâclos t6st€s do acêitabitidac,o dê
Píoduto6 coÍr oE 6scolares

4. llrenlpulado|!r

.4.1. Com r.lacào à dlapôniblildad. dâ
mlo dâ obrt srM NAO ObaervaçôoÉ
4.1.1. O Arnenstonamãalo Oo
mâGÍd3ría§ por e§colâ á adoquâdo
paÉ o atandlrnaflto (,a ,llmantaÉo
.scoaer (epÍox. ír25ô ãlúnôsl
4-t.2. Em aâsô ds feltã do máà <16 obía
ôas cozinhâ§ das ssâoL1s. â sub§tituháo
dJ rêoo€lcâo á iín€{iata

5, Repasao dc Íecursos

5.1. Admlnlstrãçáo do racursô 5rM NÂO ObsorvaÇães
5.12. O ínuniJp!ó cornplôínênla o íêÊ.rrso aÂvtado
o.lô FNO€ € osle SEESP tô€S€)z
5.1 3. So aim, qual o vefo, peí capile (coi§dsftrr sorn€nts gssto cdn gáns!c): Ri _( ) N& so.rbc hfornrâí

6. CoÍrpras

6.1. ModnlldâdsÉ dG Compras SIM NÀO Observaçóes
6.Í.'1. t tilzs as Ílches tácíricas (Ff) drsponibdlzâdas
o€lâ SEESP íails SEESP)?
6.12. O múnicipto adqurÊ gôôslos â[fir6nllcrt s
alÍavdÉ de "Llcitâção', coÍlfoímo Lêr B 666J1993 oo
da Lai 10 -52Or2OO2?
6.1.3. O municlpao adquiís gônoros àlmoôilcios
alrâvé6 ds *DisFoÍrsâ alâ pío€odinrânto licilalóíio'.
corúoríB aí. 1.í da Loi 11.S47,/2OOS?
6-1.4- O munirpro edquís gónoÍús dâ AeÍiculturs
FainCiáí (ÂF) ât.âvós do 'Licía€áo'. coníoímo Lai

8.66ff19§3 ou da Lâi 10 á20/2002?
6.1,5. O rflunidpio adquiís gànaíos dâ AF slíavês ds
"Câínada pública', conÍo.ms eí- 14 dâ Lsi
I f .9{712009. RsBduçs 26P013?
6-1.ô. Sào adquiridÕs gêoêíos da Agricuitirta Famúier
(AF). utllizando 30% ou mâls do ÍocuÍso?

7. GGstào

7.1. Íipos ds goútão do progÍaltra
7.1,1. Ouel o tlpo ds q*,stâo pratrcàda nô munrctpro. atualÍnento?
( I Dirêt3 (nêntuín tipo ds tsrcêiíi?Âçâo)
( , T3Íc€r,i2agáô paÍcaal (Êo.nêfllE máo dBob{a}
( , TeÍo8iirizaÉo lotal (mâo da obrâ, gôfteíos álimêntlcios, slc-)


