
LEI MUNICIPAL N 54/2001 
 

Cria o Conselho de Alimentação Escolar do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, 
localizado no estado do Rio Grande do Sul, e 
dá outras providências. 
 

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado Rio Grande 
do Sul. 
 

Faço saber que, o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e  promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica criado o Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE, órgão deliberativo e de assessoramento, para atuar na 
fiscalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, na 
forma estabelecida na legislação. 
 

Art. 2º - O Conselho será constituído por 09 
membros, sendo: 
 

a) 01 (um) representante do Poder Executivo, indicado pelo chefe 
desse poder; 

b) 03 (três) representantes dos professores, indicados pelos 
respectivos órgãos de classe; 

c) 04 (quatro) representantes de pais de alunos indicados pelos 
conselhos escolares, associações de pais e mestres ou entidades 
similares; 

d) 01 (um) representante das Associações Comunitárias. 
 

§ 1º. Cada membro titular do CAE terá 01 (um) suplente da 
mesma categoria. 
 
§ 2º. Os membros do CAE terão mandato de 02 (dois) anos, 
podendo ser reconduzidos uma única vez. 
 



§ 3º. O exercício do mandato de conselheiro do CAE é 
considerado serviço público relevante e não será remunerado. 
 
§ 4º. A nomeação dos conselheiros do CAE deverá ser feita por 
ato legal, de acordo com a legislação municipal. 

 
Art. 3º - São competências do CAE: 

 
I- Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à 

conta do PNAE; 
 
II- Zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde 

a sua aquisição até à distribuição, observando sempre as boas 
práticas higiênicas e sanitárias; 

 
III- Receber e analisar a prestação de contas do PNAE, enviada 

pela Entidade Executora e remeter ao FNDE, com parecer 
conclusivo, apenas o Demonstrativo Sintético Anual da 
Execução Físico – Financeira de que trata a Medida 
Provisória nº 1.979-19, de 02 de junho de 2000; 

 
IV- Orientar sobre o armazenamento dos gêneros alimentícios 

nos depósitos e/ou escolas; 
 

V- Comunicar à Entidade Executora a ocorrência de 
irregularidade com os gêneros alimentícios (tais como: prazo 
de validade, deterioração, desvio e furtos) para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

 
VI- Apreciar e votar, anualmente, o plano de ação do PNAE a ser 

apresentado pela Entidade Executora ; 
 

VII- Divulgar em locais públicos os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Entidade Executora ; 

 
VIII- Apresentar relatório de atividade ao FNDE, quando 

solicitado; 



 
IX- Comunicar ao FNDE o descumprimento das disposições 

previstas nos parágrafos e caput do art. 6º da Resolução n° 15, 
de agosto de 2.000. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2001. 
 

 
 
 

 
João Domingos R. da Silva 

                                     Prefeito Municipal  
 
 
 

Registre-se e publique-se no Painel de  
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 

Rita de  Cássia de Oliveira 

  Diretora de Expediente 
 

 
 
 

 
 
 
 


