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RESOLUÇÃO 01.2018 CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO ESTABELECE AS
CONDIÇÕES PARA A DESTINAÇÃO DOS ALIMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS
DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI, em reunião ordinária no dia 12 de dezembro,
no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 177/1996.
.
CONSIDERANDO as discussões e apreciações sobre a matéria.
CONSIDERANDO a necessidade de aprovar as normas e procedimentos referentes a
destinação dos alimentos adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos
– PAA para as unidades recebedoras.
RESOLVE:
Art. 1º Para fins desta resolução consideram-se:
I - Beneficiários Consumidores: Idosos e seus respectivos grupos familiares em situação de
insegurança alimentar e nutricional e aqueles atendidos pelas Unidades Recebedoras
ambos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico;
II – Unidade Recebedora do PAA: órgão ou entidade da administração pública municipal,
direta ou indireta, e entidade da sociedade civil formalmente constituída, que após
aprovação do projeto no Conselho Municipal do Idoso celebre Termo de Adesão ou
convênio com o Conselho Municipal Idoso, estando desta forma, aptas a receberem os
alimentos e os fornecerem aos beneficiários consumidores diretamente ou, em casos
específicos, por meio de entidades por ela credenciadas.
.
Art. 2º São consideradas Unidades Recebedoras:
I- Rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS que ofertam
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social;
II - Equipamento que oferte serviço de acolhimento a famílias e/ou indivíduos com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral;
III - Entidades e organizações sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento a pessoa idosa e seus grupos familiares em situação de
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vulnerabilidade ou risco social;
IV - Equipamentos de Alimentação e Nutrição;
V - Restaurantes Populares;
VI - Cozinhas Comunitárias;
VII - Estruturas públicas ou conveniadas que produzam e disponibilizem refeições a
beneficiários consumidores, no âmbito das redes públicas de educação, conforme
regulamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, de justiça e de
segurança;
VIII - Redes públicas e serviços públicos de saúde que oferecem serviços de saúde básicos,
ambulatoriais e hospitalares por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, e
estabelecimentos de saúde de direito privado sem fins lucrativos;
IX - Entidades de atendimento governamentais e não governamentais que planejam e
executam programas de proteção e socioeducativos destinado a pessoa Idosa e seus
grupos familiares;
X - Entidades de atendimento governamentais e não governamentais que planejam e
executam a política de atendimento à pessoa Idosa.
§ 1º A cada recebimento de alimentos deve ser assinado pela Unidade Recebedora o termo
de recebimento e aceitabilidade, conforme modelo a ser fornecido pelo Conselho Municipal
Idoso.
§ 2º A Unidade Recebedora deverá manter os registros das entregas atualizados em
sistema informatizado próprio capaz de emitir relatórios dos registros que possam ser
acessados pelo conselho, ou em caderno de entregas, registrando toda a movimentação de
alimentos, assim como toda a documentação dos beneficiários.
§ 3º Para o caso de doação de cestas de alimentos, a Unidade Recebedora deverá manter
em boa guarda a lista das pessoas beneficiadas contendo: nome completo e nome da mãe
e impreterivelmente, número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e Número de
Identificação Social - NIS.
Art. 4º É vedado vincular o ato de doação/destinação de alimentos a autoridades ou
servidores públicos de quaisquer dos Poderes das três esferas administrativas, bem como a
qualquer modalidade de veiculação eleitoral, em consonância com os princípios da
impessoalidade e da moralidade, de forma a proteger a probidade administrativa, observada
a legislação eleitoral.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 12 de dezembro de 2018.
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João Roberto Mota - Presidente do Conselho Municipal Idoso
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