
Lei N° 231/99 
 
 
 
 

Cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar e dá 
outras providências. 

 
 
 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

DA CRIAÇÃO DO CONSELHO: 

  Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de Alimentação Escolar no Município de 

Vespasiano Corrêa, órgão consultivo e de assessoramento do Poder Executivo, nas questões relativas à 

municipalização e à operacionalidade da merenda escolar. 

  Parágrafo único. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar fica vinculado à 

estrutura do Gabinete do Prefeito. 

 

  DOS OBJETIVOS DO CONSELHO: 

  Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar: 

I – promover, planejar e coordenar as atividades relativas à merenda escolar, no 

Município, em colaboração com o Poder Executivo; 

II – fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos destinados à merenda escolar; 

III – elaborar o seu Regimento Interno, que será submetido ao Prefeito Municipal para 

aprovação, no prazo de 60 (sessenta) dias; 



IV – manter intercâmbio com entidades oficiais, federais, estaduais e municipais e com 

entidades privadas, quanto a informações e campanhas que visem o aperfeiçoamento e desenvolvimento 

das atividades voltadas à merenda escolar; 

V – sugerir ao Executivo Municipal, a realização de convênios com entidades oficiais, 

federais, estaduais e municipais, visando a integração de programas a serem desenvolvidos por essas 

entidades no Município, com vista ao aperfeiçoamento do Programa Municipal de Alimentação Escolar; 

VI – submeter ao Executivo, para aprovação, o Programa Municipal de Alimentação 

Escolar. 

 

DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO: 

  Art. 3º O Conselho Municipal da Merenda Escolar compor-se-á de 6 (seis) membros, 

indicados pela entidade que representam: 

- Um representante da SMEC; 

- Um representante do Clube de Mães; 

- Um representante do Conselho Paroquial; 

- Um representante dos Professores; 

- Um representante dos CPMs das Escolas Municipais; 

- Um representante do Poder Executivo Municipal 

§ 1º O Presidente, o Vice-presidente e Secretário do Conselho, serão eleitos entre os seus 

membros, através de escrutínio secreto. 

§ 2º Os membros do Conselho Municipal da Merenda Escolar, terão mandato de 02 (dois) 

anos, podendo serem reconduzidos por igual período, uma única vez. 

§ 3º O exercício do mandato será gratuito e considerado como prestação de relevantes 

serviços ao Município. 



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

  Art. 4º A presente Lei será regulamentada no que couber, por Decreto do Poder Executivo. 

  Art. 5º Os orçamentos anuais consignarão dotações destinadas ao funcionamento do 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar. 

  Art. 6º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

  Aos três dias do mês de agosto de mil novecentos e noventa e nove. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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