
LEI Nº419/2010 

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2010 

SÚMULA: Dispõe sobre a alteração da Lei 

118/2000 do Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE do Município de Santa 

Carmem – MT e dá outras providências. 

 

 

GERSON ANTONIO MAURINA , PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE 

SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e 

do Programa Dinheiro Direto na Escola, Altera a Lei que Cria Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE do Município de Santa Carmem – MT, e 

estabelece normas gerais em conformidade com a Lei11.947, de 16 de Junho 

de 2009. 

 

Art. 2º - O Conselho da Alimentação Escolar – CAE, órgão colegiado, de 

caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, será 

constituído da seguinte forma: 

I – 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do representante 

ente federado; 

II – 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação 

e de discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação; 

III – 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelo Conselho 

Escolar ou Associação de Pais e Mestres; 

IV – 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas. 



 

§1º - Cada membro titular do CAE terá 1 (um) suplente do mesmo 

segmento representado. 

§2º - A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser 

exercidas pelos representantes indicados nos incisos II,III e IV. 

 

Art. 3º -  Os membros do Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, 

podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação de seus respectivos 

segmentos. 

 

Art. 4º - O Conselho de Alimentação Escolar – CAE, será administrado 

por um Comitê Executivo, composto de 4 (quatro) membros, sendo Presidente, 

Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º  Secretário, eleitos por seus pares, com 

funções atribuídas por Regimento Interno. 

 

Art. 5º - A nomeação dos membros do CAE será formalizada por Ato do 

Executivo Municipal. 

 

Art. 6º - Os membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, 

exercerão suas funções gratuitamente, sendo os seus serviços considerados 

de interesse relevante. 

 

Art. 7º - O CAE, após eleição de seu Presidente, terá prazo de 60 

(sessenta) dias para elaborar e aprovar seu regimento. 

 

Art. 8º - Compete ao Conselho de Alimentação Escolar – CAE: 

I – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da alimentação 

escolar  estabelecidas na Lei 11.947, de 16/06/2009; 



II - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a 

alimentação escolar; 

III – Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às 

condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 

IV – Receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer 

conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa. 

 

Art. 9º - O CAE reunir-se-á ordinariamente a cada 60 (sessenta) dias e 

extraordinariamente, na forma que dispuser seu Regimento Interno. 

 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

EM, 19 DE AGOSTO DE 2010. 

 

 

 

GERSON ANTONIO MAURINA 

Prefeito Municipal em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


