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PROJETO DE LEI N.º 009/2018                      Tiradentes do Sul-RS, 21 de Junho de 2018. 
 
  
 

Dispõe sobre a Descrentralização da Merenda nas 
Escolas Municipais do Município de Tiradentes do 
Sul, através do repasse descentralizado de recur-
sos para a aquisição e preparação de alimentos 
nas Unidades de Ensino e, dá outras providên-
cias.  

 
 
    ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Mu-
nicípio, encaminha e propõe ao Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

 
  Art. 1º Fica instituída a descentralização da merenda nas escolas municipais do 
Município de Tiradentes do Sul, como forma de permitir que as unidades de ensino gerenciem 
diretamente a compra dos gêneros alimentícios e a preparação da merenda escolar, de acordo 
com o artigo 6º, Parágrafo Único da Lei Federal nº 11.947/09 e na regulamentação emitida pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE. 
Parágrafo Único - É objetivo central desta lei, dar viabilidade e operacionalização à contempla-
ção da alimentação escolar, sendo esta uma forma de combater a evasão escolar, a falta de 
merenda nas escolas, a deficiência em relação a determinados gêneros alimentícios, assim como 
garantir que os alunos tenham hábitos alimentícios saudáveis. 
 
  Art. 2º São princípios da descentralização da merenda: 
I - A universalidade do atendimento da alimentação nas unidades de ensino, de forma gratuita; 
II - O respeito de hábitos alimentares, considerados como tais, as práticas tradicionais que fazem 
parte da cultura e da preferência alimentar local; 
III - A equidade, que compreende o direito constitucional à alimentação escolar com vistas à 
garantia do acesso ao alimento de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre a 
faixa etária e as condições de saúde dos alunos, que necessitam de atenção especial, bem como 
aqueles em situação de insegurança alimentar; 
IV - A descentralização das ações por meio do compartilhamento da responsabilidade pela oferta 
da alimentação escolar entre as unidades de ensino; 
V - A participação social no controle e acompanhamento das ações realizadas pelo Município 
para garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada. 
 
  Art. 3º São diretrizes da descentralização: 
I - O emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos varia-
dos e seguros que respeitem a cultura e as tradições alimentares, contribuindo para o cresci-
mento e desenvolvimento dos alunos em conformidade com a faixa etária, atividade física e as 
condições de saúde, inclusive daquelas que necessitam de atenção especial; 
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II - A implementação de educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem; 
III - Promoção de ações educativas que perpassem o currículo escolar, buscando garantir o es-
tabelecido no inciso I deste artigo; 
IV - O apoio ao desenvolvimento sustentável, com o incentivo a aquisição de gêneros alimentí-
cios diversificados, preferencialmente produzidos e comercializados em âmbito local. 
 
  Art. 4º A descentralização da merenda nas escolas municipais do Município tem 
como objetivo atender às necessidades nutricionais dos alunos e a formação de hábitos alimen-
tares saudáveis durante a permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, de-
senvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar. 
 
  Art. 5º Serão atendidos pelo programa os alunos matriculados nas escolas munici-
pais do Município de Tiradentes do Sul, conforme censo escolar a ser realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
  Art. 6º São agentes do programa de descentralização da merenda: 
I - O FNDE como órgão financiador, em caráter suplementar, bem como orientador e executor 
da normatização, coordenação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização da execução 
do programa, além de ser promotor e avaliador da eficiência, da eficácia e da efetividade das 
ações; 
II - O Município de Tiradentes do Sul, será responsável pelo recebimento e complementação dos 
recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pelo repasse dos recursos às escolas, bem como 
pela execução e prestação de contas do programa. 
III - O Conselho de Alimentação Escolar – CAE – colegiado deliberativo, instituído no âmbito 
municipal; 
 
  Art. 7º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, regulamentará 
anualmente o valor dos repasses dos recursos financeiros às escolas municipais do Município 
de Tiradentes Sul, via decreto, aonde será repassado para cada conselho escolar o valor por 
aluno mensal. 
Parágrafo Único - O número de dias de atendimento a ser considerado no  cálculo dos valores 
devidos às unidades escolares será de 200 dias por ano. 
 
  Art. 8º Os recursos financeiros serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico a cada Conselho Escolar das escolas, em dez parcelas mensais a 
cada ano, entre os meses de fevereiro e dezembro, por meio de conta bancária, devendo sua 
movimentação realizar-se,exclusivamente, por cheque nominal. 
 § 1º- Os recursos repassados às escolas e destinam-se exclusivamente para a aquisição 
de gêneros alimentícios adequados aos cardápios elaborados pelas equipes técnicas nutricio-
nais, constituindo desvio de finalidade quaisquer outras destinações. 
 § 2º - As devoluções de recursos decorrentes de repasses efetuados à conta das unidades 
de ensino, seja qual for o fato gerador, deverão ser efetuadas se ocorrerem no mesmo exercício 
em que se deu o repasse, na conta de origem, por meio de Documento de Crédito (DOC) ou 
Transferência Eletrônica Disponível (TED). 
 

mailto:proj@tiradentesdosul.rs.gov.br
http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL 

CNPJ 94.726.320/0001-77 - adm@tiradentesdosul.rs.gov.br 
www.tiradentesdosul.rs.gov.br 

 

 

 
 

Av. Tiradentes, 1090 – Tiradentes do Sul, RS – CEP- 98680-000 
Fone – 0xx55 3617 3232/3231 

 

 

 

  Art. 9º As escolas municipais do Município, por seus gestores, realizarão o proce-
dimento necessário à aquisição de gêneros e produtos, controle de estoque e armazenamento, 
assim como os demais atos à correta utilização dos recursos. 
 
  Art. 10 Os cardápios de alimentação escolar serão elaborados por nutricionistas 
habilitados, lotados e vinculados ao Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto. 
Parágrafo Único - Os cardápios deverão ser planejados de modo a atender às necessidades 
nutricionais estabelecidas na forma do disposto na regulamentação do FNDE e da Lei nº 
11.497/09, de modo a promover hábitos alimentares saudáveis, preferencialmente com produtos 
básicos, semi-elaborados e in natura. 
 
  Art. 11 Os produtos a serem adquiridos para atendimento ao Programa deverão 
atender ao disposto na normatização de alimentos estabelecida pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento. 
 
  Art. 12 Cabe a o Setor de Alimentação Escolar orientar, fiscalizar e adotar as me-
didas que possam garantir a aquisição de alimentos de qualidade, com adequadas condições 
higiênicas e sanitárias, bem como o transporte, a estocagem, o preparo e o manuseio até o seu 
consumo pelos destinatários dos programas. 
 
  Art. 13 O Setor de Alimentação Escolar, através das nutricionistas aplicará testes 
de aplicabilidade sempre que ocorrer a introdução de alimentos atípicos ao hábito alimentar local, 
ou quaisquer outras alterações, no que diz respeito ao preparo, para avaliação e aceitação dos 
cardápios praticados. 
 
  Art. 14 A prestação de contas será constituída do Demonstrativo Sintético Quadri-
mestral da Execução Físico - Financeira da execução do programa de descentralização da me-
renda, na forma de regulamento a ser expedido pelo Executivo Municipal, e dos extratos bancá-
rios da conta específica. 
 
  Art. 15 Na falta de apresentação da prestação de contas na data estabelecida, as 
escolas assinalarão no prazo de 05 (cinco) dias para sua apresentação, sob pena de ser instau-
rada Tomada de Contas Especial em  desfavor do gestor responsável pela omissão. 
 
  Art. 16 O diretor(a) da escola que não apresentar ou não tiver aprovada a prestação 
de contas dos recursos financeiros recebidos por motivo de força maior ou caso fortuito, deverá 
apresentar a justificativa em 5 (cinco) dias à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Des-
porto. 
  
  Art. 17 A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos ao Programa 
é de competência da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, do órgão de controle 
interno do Poder Executivo e do Conselho de Alimentação Escolar, mediante a realização de 
auditorias, de inspeção e de análise dos processos que originarem as prestações de contas, 

mailto:proj@tiradentesdosul.rs.gov.br
http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL 

CNPJ 94.726.320/0001-77 - adm@tiradentesdosul.rs.gov.br 
www.tiradentesdosul.rs.gov.br 

 

 

 
 

Av. Tiradentes, 1090 – Tiradentes do Sul, RS – CEP- 98680-000 
Fone – 0xx55 3617 3232/3231 

 

 

 

facultado a todos os cidadãos e demais entidades da sociedade civil o acesso às informações 
necessárias ao acompanhamento e fiscalização do Programa. 
 
  Art. 18 O Município prestará assistência técnica às direções das escolas, em es-
pecial na área de pesquisa em alimentação e nutrição, na elaboração de cardápios e nos demais 
aspectos da execução do programa de descentralização da merenda. 
 
  Art. 19 O Executivo Municipal informará ao FNDE a adoção do procedimento des-
centralizado de repasse de recursos presente pelo presente estatuto legal. 
 
  Art. 20 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta dos recursos repas-
sados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE, bem como por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
  Art. 21 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  

  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADEN-
TES DO SUL, aos 21 dias de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 009/2018.  
 
 
 
     Senhor Presidente, 
 
 
     Senhores Vereadores, 
 
 

   O Projeto de Lei em epígrafe, ora encaminhado, tem por obje-
tivo submeter à apreciação de Vossas Excelências o seguinte:” Dispõe sobre a Descrentrali-
zação da Merenda nas Escolas Municipais do Município de Tiradentes do Sul, através do 
repasse descentralizado de recursos para a aquisição e preparação de alimentos nas Uni-
dades de Ensino e, dá outras providências.  

 
   A descentralização da merenda nas escolas municipais tem 

como objetivo efetuar a complementação de valores por aluno, com recursos próprios do muni-
cípio, o qual será repassado ao conselho escolar para atender às necessidades das escolas 
municipais na compra dos gêneros alimentícios para a merenda escolar. 

 
   A complementação de valor abrangerá o período de fevereiro 

a dezembro de cada ano, e o valor será fixado anualmente via decreto municipal. 
 
    Os repasses do FNDE em nada serão alterados e continuaram 

a ser repassados às escolas, como vem sendo feito até o momento. 
 
 
 
 

Tiradentes do Sul, 21 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 

ALCEU DIEL 
Prefeito Municipal 
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Oficio Nº 154/2018  Tiradentes do Sul-RS, 21 de junho de 2018. 

 

 

    Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 

 

 

Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Administração Muni-

cipal Tiradentense, remeto a Vossa Excelência e demais Vereadores o Projeto de Lei nº 

009/2018 que "Dispõe sobre a Descrentralização da Merenda nas Escolas Municipais do 

Município de Tiradentes do Sul, através do repasse descentralizado de recursos para a 

aquisição e preparação de alimentos nas Unidades de Ensino e, dá outras providências".  

  

 

     Anexo o Projeto o Projeto de Lei para Exposição. 

 

 

   Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a inteira dis-

posição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 

 

 

Exma. Senhora. 

MARLISE ROSANE TRAESEL 

Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores. 

Tiradentes do Sul – RS. 

mailto:proj@tiradentesdosul.rs.gov.br
http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br/

