
LEI MUNICIPAL Nº 706/11 DE 11 DE OUTUBRO DE 2011

Cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar e dá outras
providências.

CLAUDIOCIR MILANI, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito
Municipal de Vila Lângaro, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais;

FAÇO SABER,  que o Poder Legislativo aprovou e eu em cumprimento
ao disposto no art.65, inciso V, da Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo
a seguinte Lei:

DA CRIAÇÃO DO CONSELHO
Art. 1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - CAE, no Município de Vila Lângaro, órgão deliberativo de
assessoramento, nas  questões de aplicação e fiscalização da merenda escolar.

DOS OBJETIVOS DO CONSELHO
Art. 2º - Compete ao CAE:

I - Elaborar o seu Regimento Interno através de Decreto.
II - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos Recursos destinados a

alimentação escolar.
III - Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto as

condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos.
IV - Emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução

do programa.
V – Comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-

Geral da União , ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer
irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio
para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus
membros.

V I – Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do
acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado.

VII – Realizar reunião específica para apreciação de contas com a
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares.

DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO 
Art. 3º - O conselho terá a seguinte constituição:

I – 1 (um) representante do poder Executivo;
II – 2 (dois) Representantes dos Docentes Trabalhadores na Área de

Educação;
III – 2 (dois) representantes de pais de alunos;
IV – 2 (dois) representantes das Entidades Civis Organizadoras;

 
Art. 4º - Cada membro titular do CAE terá um suplente do mesmo segmento



representado.

Art. 5º -  Os membros do CAE terão mandato de 4 (quatro) anos. Podendo
ser reconduzidos de acordo com a indicação dos respectivos segmentos.

Art. 6º- O exercício do mandato será gratuito e considerado como prestação
de relevantes serviços ao Município.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Art.7º  - A presente Lei será regulamentada no que couber.

Art. 8º - Os orçamentos anuais consignarão dotações destinadas ao
funcionamento do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário e as Lei nº 010/97 e 199/00 bem como o Decreto nº
011/97.
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