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Lei n.º 020/97 Em, 11 de julho de 1997 

CRIA O CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS . 

O Prefeito Constitucional do Município do Damião, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono seguinte 
Lei: 

CAPITULO I 
DOS OBJETIVOS 

Artigo 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar - CMAE, órgão deliberativo, de caráter permanente e âmbito municipal. 

Artigo 2º - Respeitadas a competência exclusiva do Legislativo 
Municipal, compete ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar: 

I - Fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos destinados a 
merenda escolar; 

E - Definir as prioridades da política da merenda escolar; 
HI - Estabelecer as diretrizes a ser observadas na elaboração dos 

cardápios do PNAE, respeitando os hábitos alimentares da localidade, sua vocação 
agricola e a preferencia pelos produtos in-natura; 

IV - Acompanhar e avaliar o serviço da merenda nas escolas; 
Y - colaborar na apuração de denúncias sobre irregularidade na 

merenda, notificando o setor competente; 
VI - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
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CAPITULO II 
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

SEÇÃO I 
DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 3º - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar será. 
composto de 05 (cinco) membros, dele participarão: 

a) Um representante do órgão da administração pública; 
b) Um representante dos professores; 

c) Um representante dos pais; 
& Um representante dos alunos(maior de 16 anos); 
e) Um representante da igreja. 

Artigo 4º - Os membros do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar serão designados pelo Prefeito Municipal. 

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho será escolhido entre 
seus membros não podendo a escolha recair no representante do órgão Municipal de 
Educação. 

SEÇÃO E 
DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 5º - O CMAE terá seu fincionamento regidos pelas 
seguintes normas: 

I- As reuniões do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - 
CMAE, serão realizadas mensalmente e obedecerão ao calendário anual previamente 
aprovado; 

U - Em primeira convocação a reunião se iniciará com a presença 
de 2/3(dois terços) de seus membros; 

HI - Serão desligados os membros que faltarem as reuniões 
ordinárias por 03 (tres) vezes consecutivas ou 05 (cinco) alternadas no período de 01 (um) 
ano; 

IV - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CMAE, 
comunicará a instituição as faltas de seus representantes, solicitando a sua substituição. 

Artigo 6º - Para melhor desempenho de suas funções o CMAE 
poderá convidar pessoas ou instituições de notória especializada para assessorar o
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Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município do Damião, em 
11 de julho de 1997. 

 


