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LEI Nº168/2001 – RURÓPOLIS, 17 DE MAIO DE 2001. 
 

Sumula: Altera os artigos 1º,2º e 4º e seus § 

2º,3º,4º e 5º da Lei nº 103/95 – 23/10, e dá 

outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Rurópolis em 

exercício, Senhor Milton Luiz Zanetti, 

usando das atribuições que lhe são 

conferidas, sanciona a seguinte Lei 

 

 

Artigo 1º - Ficam alterados os artigos 1º,2º e 4º da Lei 103/95, que passam 

a ter as seguintes redações: 

 

“Artigo 1º - Fica criado no Município de Rurópolis, Estado do Pará, o 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE, órgão deliberativo, fiscalizador e 

de assessoramento municipal na execução do Programa”. 

 

Artigo 2º - Compete ao Conselho de alimentação Escolar –CAE, entre 

outras atribuições, a fiscalização, o controle de aplicação de recursos 

destinados à merenda escolar e a elaboração de seu regimento interno. 

 

Artigo 3º - O Município suportará os respectivos ônus, dos custos 

operacionais do Programa. 

 

“Artigo 4º - O Conselho de Alimentação Escolar – CAE, instituído por 

esta Lei, será formado por representantes dos órgãos públicos e da 

sociedade civil, por 07 (sete) membros, na seguinte composição: 

 

I. – Um representante do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito; 

II. – Um representante do Poder Legislativo indicado pela Mesa 

Diretora; 

III. – Dois representantes dos professores indicados pela respectiva 

entidade da classe; 

IV. – Dois representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos 

Escolares; e 

V. – Um representante de outros segmentos da sociedade; 

 

§ 1º - Cada entidade deverá indicar além de seu representante titular, o 

respectivo suplente. 

§ 2º - Cada membro titular do CAE terá um suplente da mesma categoria. 
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§ 3º - Os membros e o Presidente do CAE terão mandato de 02 (dois) anos, 

podendo ser reconduzido por igual período uma só vez. 

 

§ 4º - O exercício do mandato de Conselheiro do CAE é considerado 

serviço público relevante e não será remunerado. 

 

§ 5º - Compete ao CAE: 

 

I. – Acompanhar a aplicação dos recursos federais, transferidos à conta 

do PNAE; 

II. - Zelar pela qualidade dos produtos, em  todos os níveis, desde a 

aquisição até a distribuição, observando sempre as boas práticas 

higiênicas e sanitárias; 

III. – Receber, analisar e remeter ao FNDE, com parecer conclusivo, as 

prestações de conta do PNAE encaminhadas apelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios, na forma desta Medida 

Provisória”. 

 

Artigo 5º - O Conselho Terá também, a sua Comissão de Licitação, cuja 

missão precípua será  a compra de merenda e será constituída de 05 (cinco) 

membros, eleitos pelo próprio Conselho. 

 

Artigo 6º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir no 

Orçamento vigente o respectivo crédito adicional especial para o 

atendimento dos encargos decorrentes da implantação e execução do 

Programa, de que se trata o presente diploma legal. 

 

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Rurópolis, dezessete de maio de 2001. 

 

 

 

 

 

 

MILTON LUIZ ZANETTI 

Prefeito em Exercício  

 

 


