
              LEI MUNICIPAL Nº 1003/2007,  DE 23 DE ABRIL DE 2007. 
 

“DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI MUNICIPAL 
Nº610/2000, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2000, 
QUE CRIA O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR (CAE) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.   

 
 O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande  do Sul, no 

uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica,  
faz Saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica criado o Conselho de Alimentação Escolar do Município de 
Faxinalzinho, com a finalidade de fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a 
merenda escolar. 
 

Art. 2º -  O Conselho de Alimentação Escolar é um órgão de cooperação da 
administração Municipal.- 

 
Art. 3º -  O Conselho de Alimentação Escolar será constituído de 07 (sete) 

membros  compostos por representantes da administração, dos professores da câmara de 
vereadores e dos segmentos da sociedade. 

Parágrafo Único – Para cada segmento representado haverá a indicação de um 
suplente. 
 
 Art. 4º -  O Conselho de Alimentação Escolar será composto pelos seguintes  
elementos: 
 

I – Um 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. 
V – Um representante de outro segmento da Sociedade Civil Local.  
 

 Art. 5º - O mandato dos membros que compõem o Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar terá a duração de 02 (dois) anos. 

 
Parágrafo Único -  Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar,  assumirá o respectivo Suplente, que terminará o mandato.- 
 
Art. 6º - Os membros do Conselho de alimentação Escolar não receberão  

remuneração pelos Serviços prestados nas atividades do Conselho. 
Art. 7º - As atribuições dos conselheiros do CAE, serão as seguinte: 



I – Estabelecer critérios para aquisição de alimentos. 
II – Assessorar a comissão de licitações de produtos e de fornecedores. 
III – Com o auxílio de nutricionista a seguir cardápios respeitando os hábitos 

alimentares de cada localidade e sua vocação agrícola, dando preferência aos produtos 
“IN-NATURA”. 

IV – Na aquisição de insumos, priorizar os produtos  de cada região, visando a 
redução dos custos. 

V – Articular-se com órgãos federais Estaduais, os quais prestarão assistência, em 
especial na área da pesquisa em alimentação e nutrição , bem como na elaboração de 
programas a aplicação de recursos. 

VI – Executar controle de qualidade da merenda escolar, podendo atuar, quando 
viável, nos seguinte níveis: 

a) – Produção: orientando os produtores aos aspectos higiênicos-sanitários e de 
conservação: 

b) – Transporte: orientando os responsáveis pelo transporte sobre os meios 
técnicos de  conservação do produto, evitando perdas e danos mecânicos e 
demoras indevidas. 

c) – Armazenagem: Orientando o pessoal encarregado pela armazenagem sobre 
os meios  e técnicas mais adequadas de conservar alimentos. 

d) – Distribuição: Idêntica ao Item “B”. 
e) -  Estocagem na Escola:  orientando os professores e merendeiras sobre os 

meios e  técnicas que conservem o produto de forma adequada. 
f) – Preparo dos alimentos: Orientando as merendeiras quanto aos meios e 

técnicas que  reduzem as perdas nutricionais, conforme o cardápio 
estabelecido. 

g) – Distribuição para os alunos: Orientando os professores e merendeiras sobre 
os  horários e formas de servir alimentos, para reduzir as perdas por rejeição 
dos alimentos. 

 
Art. 8º -  Revogadas as disposições em contrário, principalmente a Lei Municipal 
nº610/2000. 
 
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

   
GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO AOS VINTE E 

TRÊS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E SETE.  
      

                                            
IRINEU BERTANI 

                                            Prefeito  
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 23 de abril de 2007. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
   Sec. de Administração 

 


