
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI NQ 12., DE lQ DE ABRIL DE 1997.

"CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMEN

TAÇÃO ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVID~!I

ClAS".

sentantes

seguinte

O povo do Município de ~ão José da Barra, por seus repr~

aprovou e eu Prefeito Municipal,em seu nome sanciono a

lei:

ART. lQ - Fica criado o Conselho Municipal de Alimenta-I ção

Escolar com a finalidade de assessorar o Governo Municipal na execução do

programa de assistência e educação alimentar junto aos

estabelecimentos de ensino mantidos pelo Município, motivando a I

participação de órgãos públicos e da comunidade na consecução

de I seus objetivos, competindo-lhe especificamente:

I - fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos dest1

"
nados a merenda escolar;

11 - promover a elaboração dos cardápios dos programas de

alimentação escolar, respeitando os hábitos alimentares do Municíj

pio, sua vocação agrícola, dando preferência aos produtos " in n~1

turan;

111 - orientar a aquisição de insumos para os programas I ae

alimentaçãp escolar, dando prioridade aos produtos da região;

IV - sugerir medidas aos órgãos dos Poderes Executivo e

'Legislativo do Município, nas fases de elaboração e tramitação do Plano

Plurianual de investimentos e da Lei de Diretrizes Orçament!

rias e do Orçamento Anual, visando:

a) - as metas a serem alcançadas;

b) - a aplicação dos recursos previstos na legislação fel

deral;
c) - o enquadramento das dotações orçamentárias específil

...



cas para a alimentação escolar.
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v - Articular-se com órgãos ou serviços governamentais

nos âmbitos estadual e federal e com outros órgãos da administr~

ção pÚblica ou privada a fim de obter colaboração ou assistência

técnica para a melhoria da alimentação escolar distribuída nas

escolas municipais;

VI - fixar critérios para a distribuição da merenda

es colar nos estabelecimentos de ensino municipal;

VII - articular-se com as escolas municipais

conjunt~i mente ~om os órgãos de educação do Município,

motivando-se na Criação de hortas, granjas e de pequenos animais

de corte para / fins de enriquecimento da alimentação escolar;

VIII - realizar campanhas educativas de esclarecimento

sobre a alimentação;

IX - realizar estudos a respeito dos hábitos aliment~/

res locais, levando-os em conta quando da elaboração dos card!/ pios para

a merenda escolar:

X - exercer fiscalização sobre o armanezamento e a con
....

servação dos alimentos destinados à distribuição nas escolas, a~
sim sobre a limpeza dos locais de armazenamento;

XI - realizar campanhas sobre higiene e saneamento bá-
sico no que diz respeito aos seus efeitos sobre a alimentação;

ções de

escolas

XII - promover a realização de cursos de culinária, nutrição,

conservação de utensílios e material, junto às municipais;

no
....

XIII - levantar dados estatísticos nas escolas e na co

muni
dade com a finalidade de orçamentar e avaliar o programa do

Município.

Parágrafo Único - A execução das proposições estabel~1

cidas pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar ficar~,.a /
cargo do departamento Municipal de Educaçao.

Art. 22 - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar

terá a seguinte composição:

I - o dirigente do Departamento Municipal de

Educação

do Município, que o presidirá;

11 - I ( um ) representante da Associação Comercial ou

deste segmento;
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111 - 1 (um) representante dos professores das escolas M~
nicipais;

IV - 1 (um) representante de pais de alunos;

V - (um) representante dos trabalhadores rurais do Munic1...pio;

VI - 1 (um) representante do Departamento Municipal de
,

Saude
.

§ lQ - A cada membro efetivo corresponderá um suplente.

§ 22 - A nomeação dos membros efetivos e do suplente

rá feita por Portaria do Executivo Municipal para o per1odo de (dois)

anos, podendo ser renovado.

§ 32 - O Presidente do Conselho permanecerá como tal te

o tempo que durar sua funçãm como dirigente do Departamento

educação.

se...
02

duran...
de

§ 42 - Os representantes referidos neste artigo serão indl

cados por suas entidades para nomeação do Prefeito Municipal.

§ 52 - No caso de ocorrência de vaga, o novo membro desi~

nado deverá completar o mandato do substitu1do.

§ 62 _ O Conselho Municipal de alimentação Escolar /
reunir-se-à, ordinariamente, com a presença de pelo menos metade

deseus membros, uma vez por mês, e extraordinariamente, quando

cado pelo seu Presidente, mediante solicitação de pelo menos

ço de seus membros efetivos.

convo
/ ...

um ter

§ 72 - Ficará extinto o mandato

~omparecer, sem justificativa, a 2 (duas)

Conselho ou a 4 (quatro) alternadas.

do membro que deixar

reuniões consecutivas

de
do

§ 8Q - Declarado extinto lho

oficiará ao Prefeito Municipal da

vaga.

o mandato, o Presidente do Conse...
para que proceda ao

preenchimento

Art. 32 - O Vice-Presidente do ~onselho será escolhido por
seus pares para um mgndato de 2 (dois) anos que poderá ser renovado.
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Art. 42 - O exercício do mandato do Conselheiro gratuito e constituirá
serviço público relevante.

, sera

Art. 52 - As decisões do onselho serão tomadas por
c

maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

Art. 62 - O Programa de Alimentação Escolar será execu
ta do com:

I _ recursos próprios do Município consignado no orçamento anual;

11 - recursos transferidos pela União e pelo Estado;

111- recursos financeiros ou de produtos doados por entidades particulares, instituições
estrangeiras ou internacionais.

Art. 42 - O Regimento Interno pelo Prefeito
Municipal, no prazo de 90 entrada em vigor de presente lei.

do Conselho será baixado (noventa) dias
após a

Art. 82 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

são José da Barra, 12 de abril de 1997.

Alves Passos Prefeito
Municipal


