
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – COMAE

Florianópolis



ATRIBUIÇÕES DO COMAE
• Fiscalizar e avaliar a 

aplicação dos recursos 
destinados à conta do 
PNAE ( Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar)

• Zelar pela qualidade dos 
gêneros alimentícios, 
desde a sua aquisição 
até a distribuição  às 
unidades educativas, 
observando as boas 
práticas higiênico-
sanitárias.



Controle social através de portais

• No portal da transferência 
é possível acompanhar a 
aplicação direta dos 
recursos e transferência 
de recursos

• Educação Fiscal é uma 
abordagem didático-
pedagógica que visa 
permitir a compreensão, 
pelo cidadão, das 
atividades financeiras dos 
órgãos públicos.



• Receber e analisar a prestação de contas do 
PNAE, bem como o relatório de gestão do 
Programa enviado pela Entidade Executora  
(PMF), e remeter parecer conclusivo ao FNDE.

• Fiscalizar o armazenamento e  conservação dos 
gêneros alimentícios nos depósitos das 
unidades educativas, assim como a limpeza 
destes locais.

ATRIBUIÇÕES DO COMAE



• Comunicar à Entidade Executora a 
ocorrência de irregularidade com os 
gêneros alimentícios, tais como: 
vencimento do prazo de validade, 
deterioração, desvios e furtos, para que 
sejam tomadas as devidas providências.

• Apresentar relatório de atividade ao FNDE 
quando solicitado.

ATRIBUIÇÕES DO COMAE



• Incentivar a realização de campanhas 
educativas de esclarecimentos sobre a 
alimentação, higiene e saneamento básico 
na Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis.

• Levantar dados nas escolas e na 
comunidade com a finalidade de avaliar o 
Programa no Município.



• Realizar estudos a respeito dos hábitos 
alimentares locais, levando-se em conta à
elaboração dos cardápios para a Alimentação 
Escolar.

• Articular com os órgãos governamentais nos 
âmbitos estadual e federal e com outros da 
administração pública ou privada, a fim de obter 
colaboração ou assistência para a melhoria da 
Alimentação Escolar nas escolas municipais.

ATRIBUIÇÕES DO COMAE
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5º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL 

EM SANTA CATARINA

• Temas Abordados:
• Controle Social, participação cidadã e 

papel do Conselheiro.
• Combate ao desperdício, corrupção e 

desvio do dinheiro público.



• Transparência nas ações governamentais
• Legitimidade,representatividade e 

autonomia dos Conselhos.
• Atuação dos Conselhos
• Estudos de caso: análise de prestação de 

contas e acompanhamento de licitações.
• Portal da Transparência www.portalda 

transparencia.gov.br



Controle social através de portais

• No portal da transferência 
é possível acompanhar a 
aplicação direta dos 
recursos e transferência 
de recursos

• Educação Fiscal é uma 
abordagem didático-
pedagógica que visa 
permitir a compreensão, 
pelo cidadão, das 
atividades financeiras dos 
órgãos públicos.



Visitas

Visitas quinzenais às 
quartas feiras 
alternadas com as 
reuniões ordinárias



Prêmio Gestão eficiente em 
Alimentação Escolar

Oferecer informações 
sobre prestação de 
contas, visitas, atas de 
reuniões e ações de 
controle social



Contatos

• FONE 3251-6122

• E-mail: comaeflorianopolis@gmail.com

Obrigada!

Seja parceiro: 
Participe do controle 

social dos 
programas de seu 

município!


