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DECRETO N9 005/97, DE 15 DE MATO DE 1.997. 

DISPOE SOME A cultOo  DC  

CONSELHO MUNICIPAL DE ALI-

MENTAQX0 ESCOLAR E DA OU-' 

TRAS PROVIDtNCIAS. 

0 Prefeito Municipal de  Sao Jos;  do Piauf-PI, Estado 
do  Piaui,  no uso de suas atribuigoe's legais:  

it E 3 O L V  ,Z; 

Art.  12  - Fica criado o Conselho Municipal de Alimen 
tagao Eonolar, compootos de membros representantes do Governo' 
Municipal e da Sociedade Organizada.  

Art.  29  - 0 Conselho Municipal de Alimentagao Esco-' 
lar, tem come cbjetivo  principals  colaborar com a equipe  sever  
namental reoponsEivel pela Merenda Escolar, nas  ago-48 de progra 
maçaos  execugao e avaliaçao pertinente a implementagao do pro-
grama.  

Art.  32 - 0 Conselho Municipal de Alimentagao Esco-' 
lar possui ao seguintes atribuiço;s: 

I - Fiscalizar.  e controlar a aplicaçao dcs recursos' 
destinados a merenda escolar: 

II - Participar da elaboragao dos cardApios dos pro-
gramas de alimentagan escolar do município, respeitando os  
bites  alimentares do município, sua vocação agricOla e a prefe 
rencia pclos produtos  "in  natura";  

III 	Apreciar e votar, em sessao aberta ao ablicos  
o plano de açao da Prefeitura, sobre a gestao  lo  PNAE, no iní-
cio do exercício letivo; 

IV - Colaborar na apuração de deraincias sobre irreg2 
laridade na administragao da merenda escolar, mediante encami-
nhamento 1 instancia competente, para apuragao, dos eventuais' 
casos de que venha tomar conhecimento; 

V - Divulgar a sua atua4o no organismo de controle' 
social e de apoio a gestão descentralizada da merenda escolar;  

Art.  49 - 0 Conselho Municipal de Alimentaçao Esco-' 
lar ser .1 con2tituido por representantes da Secretaria Munici-'  
pal  de Educação e Cultura s  doo professores, aos pais e alunos, 
de trabaihadores, podendo tamb;m incluir representante de ou-' 

sociedade local, respeitando sempre a pari 
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dade entre o Governo e sociedade.  
Art.  59  - Os membros do Conselho Municipal de Alimen-

taqao Escolar ser'go nomeados pelo Prefeito Municipal, atraves 
de Portaria, mediante previa indica7ge das respectivas institui  
goes,  sindicatos, entidades cm seguimentos representados.  

Art.  69 - O mandato dos membros do Conselho Municipal 
de Alimentagao Escolar semi exerci do gratuitamente, vedada a 8 
conceçao de qualquer tipo de remuneraorio.  

Art.  79  - C Conselho Municipal de Alimentaçao Escolar 
elaborar o seu regimento interno, aata a publicaqao do presen-
te decreto e nemeEv;a0 dou respectivos membros.  

Art.  89  - 0 presente Decreto entra em vigor na data • 
de sua publicaçao, revogadas ao disposig3es em contrL.io. 

Gabinete do Prefeito Municipal de  Sao  Jose do Piau/ 
15 de Maio de 1.997. 

FRANCICO JAC FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL. 

0 QUIM - 30U2-A—B4F, 
CR7TAITO ADMINISTRATIVO. 
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