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LEI N° 023/95

SÚMULA: INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS•

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE. Estado do Paraná
aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte

L
E

ART. 1° - Fica instituido o Conselho de Alimentação Escolar do Município
de Diamante D'Oeste com o objetivo de fiscalizar, auxiliar e
cooperar na gerência das atividades relacionadas com o
fornecimento de merenda escolar às escolas da rede de Ensino
Fundamental e Pré-Escolar do Estado e do Município.

São atribuições do Conselho de que trata o "Caput" deste Artigo:

I - Estabelecer diretrizes e propor a política Municipal de
alimentação escolar;

11- Estimular a participação de pais, empresas e cooperativas de
produtores no programa de alimentação escolar;

111- Exercer a fiscalização para assegurar que a alimentação
escolar cumpra as suas reais finalidades;

IV - Promover a elaboração dos cardápios e os programas de
alimentação escolar, respeitados os hábitos alimentares da
população, dando-se prioridade aos alimentos "in natura"
produzidos na região.

Paraná
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A execução das diretrizes e determinações do Conselho de
Alimentação Escolar é de competência da Secretaria da Educação
do Município.

,
ART.2° - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar é de natureza

consultiva e fiscalizadora, vinculado à Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

~ ÚNICO As normas para o funcionamento do Conselho serão fixadas em
regimento interno a ser elaborado e aprovado pelo órgão no prazo
de 30 (trinta) dias após sua instalação, sendo homologados por
Decreto do Executivo Municipal.

•

ART.3° - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar será presidido pelo
Secretario Municipal de Educação e Cultura e terá a seguinte
composição;

I - O Secretário Municipal de Educação;

11- Um representante do Departamento de Finanças;

111- Um representante da Associação de Professores do Município;

IV- Um representante de cada Associação de pais de alunos;

v -Um representante dos trabalhadores rurais;

VI - Um representante da comissão de licitação da Prefeitura;

A cada membro efetivo corresponderá wn suplente.

Os membros relacionados nos incisos II e VI serão indicados pelo
Prefeito Municipal e os demais pelas respectivas entidades, sendo
a nomeação efetivada por Decreto do Poder Executivo.

A função do membro do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar não será remunerada, sendo considerados relevantes
serviços prestados à comunidade.
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ART.4° - O mandato dos Conselheiros será de dois anos, podendo ser
reconduzido por igual prazo, a critério do Chefe do Executivo
Municipal.

,
~ ÚNICO O mandato do Conselheiros representantes do Poder Executivo, se

ocupantes de cargos ou funções de confiança, será restrito ao
tempo em que permanecerem como tais.

ART.5° - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples,
cabendo ao Presidente o voto de desempate.

ART.6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
Aos, nove dias do mês de outubro de 1995.
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