
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 
 

LEI Nº 010/2001      De 28 de fevereiro de 2001 
 

 

“INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, ESTADO DE 
GOIÁS, APROVOU E O, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONA A 

SEGUINTE LEI: 
 

CAPITULO I 
DOS OBJETIVOS 

 

    Art. 1º. – Fica instituído o Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar – CMAE, em caráter  permanente , como órgão deliberativo do Programa de 

Alimentação Escolar, no  âmbito Municipal, vinculado diretamente à Secretaria Municipal da 
Educação. 
 

    Art. 2º. – Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, são 
competências do CMAE: 

 
    I – Fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos destinados à 
Merenda Escolar; 

 
    II – Elaborar seu Regimento interno; 

  
    III – Participar da elaboração dos cardápios do PNAE, 
respeitando os hábitos alimentares da localidade, sua vocação agrícola e a preferência pelos 

produtos “In natura”; 
  

    IV – Colaborar com a equipe do setor Governamental 
responsável pela merenda escolar, nas ações de programação, execução e avaliação pertinentes 
a implementação  do Programa; 

 



    V – Realizara  estudos e pesquisas com impacto da merenda 
escolar, entre outros de interesse do programa; 

 
    VI – Acompanhar e avaliar o serviço da merenda nas escolas; 
 

    VII – Apreciar e votar, em sessão aberta ao público, o plano de 
ação da Prefeitura Sobre a gestão do PNAE, no inicio do exercício letivo, e  a prestação de 

contas anual a ser apresentada à FNDE; 
 
    VIII -  Colaborar na apuração de denúncia sobre irregularidade 

na merenda, mediante encaminhamento à instância competente, para a apuração dos eventuais 
casos que tomar conhecimento; 

 
    IX – Elaborar uma lista de recomendações em acordo com a 
equipe local de execução da merenda escolar, de como deve ser o Programa no Município, 

observadas as diretrizes de atendimento do PNAE; 
 

    X – Receber, analisar e remeter ao FNDE, com parecer 
conclusivo, as prestações de contas do PNAE encaminhadas pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios; 

 
    XI – Divulgar a situação como organismo de controle Social e de 

apoio à gestão descentralizada de merenda escolar. 
 

 

CAPITULO II 
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

 
SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO: 

 
    Art. 3º. – O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, terá a 

sua estrutura formada por um Presidente, um Vice-Presidente, 1º. Secretário e 2º. Secretário e 
membros, obedecidas a seguinte composição: 
 

    I -  Representante do Poder Executivo indicado pelo Chefe desse 
Poder; 

 
    II – 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, Associações de Pais e Mestres ou  entidades similares; 

 
    V – Um representante de outro segmento da Sociedade Social. 

 
    § 1º. – A cada membro titular, corresponderá um suplente. O de 
Presidente será o Vice eleito pelos membros do CMAE; 

 
    § 2º. – Será considerada como existente para fins de participação 

no CMAE, a entidade regularmente organizada, ou  reconhecida pela Comunidade com ativa; 
 
    § 3º. – A representação de cada órgão entidade, seguimento ou 

classe, será definida por indicação dos seus respectivos representantes legais, e nomeados por 
portaria do Prefeito Municipal; 

 
    § 4º. – Cada Membro, devem ter plenas condições, para serem os 
legítimos defensores dos segmentos que representam; 

 
    § 5º. – O mandato dos Conselheiros será de dois anos, podendo 

ser reconduzidos uma única vez. 
 
    PARAGRAFO ÚNICO – Na ausência ou impedimento do 

Presidente, a presidência será assumida pelo Vice-Presidente. 
 

    Art. 5º. – O CMAE, reger-se-á pelas seguintes disposições, no 
que se refere a seus membros: 
 

    I – O exercício da função do Conselheiro não será remunerada, 
considerando-se como serviço público relevante; 

 
               II – Os membros do CMAE , serão substituídos caso faltem sem 
motivo justificado, a 03(três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas no período de 

12 (doze) meses; 
 

    III – Os membros do CMAE, poderão ser substituídos mediante 
solicitação, da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Presidente; 
 

 



SEÇÃO II 
DO FUNCIONAMENTO 

 
    Art. 6º. – O CMAE, terá seu funcionamento regido pelas 
seguintes normas: 

 
    I -  O órgão de deliberação máxima é o plenário; 

  
    II – As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 
30 (trinta) dias, e extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por 

requerimento da maioria absoluta de seus membros; 
 

    III – Para a realização das sessões será necessária a presença da 
maioria absoluta dos membros, que deliberará pela maioria dos votos dos presentes; 
 

    IV – Cada membro do CMAE, terá direito a um único voto na 
sessão plenária, exceto o Presidente, que somente votará quando for por escrutínio secreto ou 

em caso de empate; 
 
    V – As decisões do CMAE, serão consubstanciadas em 

resoluções. 
    Art. 7º. – A Secretaria Municipal de Educação, prestará o apoio 

Administrativo necessário ao funcionamento do CMAE. 
 
    Art. 8º. – Para melhor desempenho de suas funções, o CMAE, 

poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios: 
 

    I – Consideram-se colaboradoras do CMAE, as instituições 
formadoras de recursos humanos para a saúde alimentar e as entidade representativas de 
profissionais e usuários dos serviços da presente área, sem embargo de sua condição de 

membro; 
 

    II – Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória 
especialização, para assessorar o CMAE, em assuntos específicos; 
    III – Poderão ser criadas comissões internas, constituídas por 

entidades membros do CMAE e outras instituições, para promover estudos e emitir parecer a 
respeito de temas específicos. 

 
    Art. 9º. – As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do 
CMAE, deverão ter divulgação ampla e acesso assegurado ao público. 

 



    PARAGRAFO - ÚNICO – As resoluções do CMAE, bem como 
os temas tratados em plenário, reuniões de diretoria e comissões, deverão ser amplamente 

divulgadas. 
    Art. 10º. – O CMAE, elaborará seu regimento interno no prazo 
de 60 (sessenta) dias, após a publicação desta Lei. 

 
    Art. 11º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, 

revogadas as disposições em contrario, retroagindo os seus efeitos a 1º de fevereiro de 2001. 

      
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 

Goiás, aos 28 de fevereiro de 2001.  
 

 
 

 
 

 
JOSÉ RIBEIRO MARTINS FILHO 

Prefeito Municipal 
 


