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.10SF: VIEIRA ANTUNES, Prefeito do Municipio de Sarapui. Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ. SABER que a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a
seguinte lei complementar-

Art. Ficam escluidas do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata a Lei Municipal n'
856- de 23:9:99, alterada pela Lei Complementar Municipal ne 89:2000, as
atribuições previstas pela Lei Federal ir' 8,913, de 1217,94 e pela Lei
Complementar n° 70(97_
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Art. 2" Fica criado o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), orgào
deliberativo. fiscalizador e de assessoramento, nos termos da Medida
Provisória n' 1.979-19, a qual dispõe sobre o repasse de recursos financeiros
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de instituir o

Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. Y. Ao Conselho de Alimentação Escolar compete
1 acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do

PNAE,
II - zelar pela qualidade dos produtos. em todos os níveis, desde a

aquisição ate a distribuição, observando sempre as boas práticas higiénicas e
sanitárias;

II[ - receber, analisar e remeter ao FNDE, com parecer conclusivo, as
prestações de contas do PNAIt encaminhadas pelo Município; e,

IV - participar da elaboração dos cardápios dos programas de
alimentação escolar cie responsabilidade do município, respeitando os hábitos
alimentares da região, sua vocação agrícola c a preferência por produtos
básicos

Art 4'. O Conselho de Alimentação Escolar será constituido por sete
membros e lerá a seguinte composição:

1

	

um representante do Poder Executivo, indicado pelo Chefe desse
Poder;

11- um representante do Poder Legislativo, indicado pela Mesa Diretora
desse poder;

III

	

dois representantes dos professores, indicados pelo respectivo
órgão de classe;

IV - dois representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos
Escolares, ou pelas Associações de Pais e Mestres ou entidades similares; e-

V - um representante de outro segmento da sociedade civil.
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Parágrafo primeiro

	

Para cada membro tilular será indicado um
suplente da mesma categoria representada

Parágrafo segundo - A nomeação dos membros do Conselho de
Alimentação Escolar será feita pelo Prefeito Municipal através de ato
especifico

Art. 5°. As atividades dos membros do CAE reger-se-ão pelas seguintes
disposições:

I

	

O exercício do mandato de Conselheiro é considerado serviço
público relevante e não será remunerado:

II Serão substituídos pelos respectivos suplentes os conselheiros que
se ausentarem intustiticadamente a duas reuniões consecutivas ou quatro
intercaladas:

Hl Os Conselheiros poderão ser substituídos mediante solicitação do
órgão ao qual pertença, apresentada ao Prefeito Municipal:

IV Cada Conselheiro terá direito a um único voto na sessão plenária
que será realizada ordinariamente a cada nlcs e extraordinariamente quando
convocada pelo Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros;

V - As decisões do CAE serão consubstanciadas em resoluções; e,
VI - Os membros do CAL. exercerão mandato por dois anos, podendo

ser reconduzidos uma única vez.

Art. 6°. O CAL elaborará seu regimento interno no prazo de sessenta
(lias da posse e elegerá os membros de sua diretoria, composta de Presidente,
Vice-Presidente e Secretário, para um primeiro mandato, vedada a recondução
subsequente.

Parágrafo primeiro. O processo de escolha da diretoria do CAE dar-se-a
por voto secreto da maioria de seus membros.
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Pará g rafo segundo. O Regimento Interno delineará as fiutções dos
membros da diretoria do Conselho de Alimentação Escolar.

Art. 7°. As despesas deconentes com a execução (lesta lei correrão por
conta de verbas próprias consignadas no orçamento, suplementadas se
necessário.

Art. 8c. Esta Lei Complementar entra em vi gor na (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei
Complementar ne 70'9

Sarapui, 20 de setembro de 2000.

2 t o 2.n
ReiUle Anexo de Sa Pui (SP)

Tola si(poinidA acto

l'ubhcada e registrado na data *supra

.ril
lh fioA Peçonha Annim•s
/.. C-hgfe de Cwerno

t EFE "JitA

	

UC SPRAPUI

i
f

Praça 13 de Março. 25 - Tel./Faz: 276 . 1177 - 276-1178 - CEP 18.225 .000 - SARAPUi - SP

Vieira Antunes
Prc eito Municipal


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

