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LEI N° 370/2010 DE 19 DE AGOSTO DE 2010. 

 

 

Dispões sobre a revogação da Lei n° 141/2000, 

cria e regulamenta o novo Conselho Municipal 

de Alimentação Escolar, Atendendo as 

disposições contidas na Medida Provisória n° 

455 de 28/01/2009, e dá outras providencias. 

 

 

 O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, WILSON VIRGINIO DE LIMA, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

 

 Art. 1° - Fica criado o Novo Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

CMAE, como órgão colegiado de caráter deliberativo, fiscalizador, permanente e de 

assessoramento do Poder Executivo Municipal, para assuntos relativos à alimentação 

escolar oferecida nas escolas municipais. 

 

 Art. 2° - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CMAE será 

constituído por sete membros titulares de igual numero de suplentes contando com a 

seguinte composição: 

 

 I – um representante do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito Municipal; 

 II – dois representantes das entidades de docentes, discentes e de trabalhadores 

na área de educação, indicados pelos respectivos órgãos da classe, a serem escolhidos 

por meio de assembléia especifica; 

 III – dois representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos 

Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio 

de assembléia especifica; e 

 IV – dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos 

em assembléia específica. 

 

 § 1° - O Município poderá, a seu critério, ampliar a composição dos membros 

do CMAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos deste artigo. 

 

 § 2° - Cada membro titular do CMAE terá um suplente da mesma categoria 

representada. 

 

 § 3° - Os membros terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos de 

acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. 

 

 § 4° - A presidência e a vice-presidência do CMAE somente poderão ser 

exercidas pelos representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo. 
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 § 5° - O exercício do mandato de conselheiros do CMAE é considerado serviço 

público relevante, não remunerado. 

 

 § 6° - O membro do CMAE perderá o seu mandato caso falte a três reuniões 

consecutivas ou a seis reuniões durante o ano; 

 

 Parágrafo Único: Após a composição realizada caber ao Município informar 

ao FNDE a composição do seu respectivo CMAE, na forma estabelecida pelo 

Conselho Deliberativo do FNDE. 

 

 Art. 3° - O CMAE reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao mês e, 

extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu Presidente ou pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal. 

 

 Art. 4° - O CMAE deverá, depois de estudado e discutido, elaborar o seu 

Regimento Interno, devendo este, obrigatoriamente, respeitar as disposições feitas por 

esta Lei e por decisões do Conselho Deliberativo do FNDE. 

 

 Art. 5° - Compete ao CMAE: 

 

 I – acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Deliberativo do FNDE; 

 II – acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos da conta 

PNAE destinados à alimentação escolar; 

 III – zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições 

higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 

 IV – receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a 

respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa. 

 

 Parágrafo Único: - Verificado a omissão na prestação de contas ou outra 

irregularidade grave, o CMAE sob pena de responsabilidade solidária e de seus 

membros, comunicará o fato, mediante ofício, ao FNDE, para este, no exercício da 

supervisão que lhe compete, adote as medidas necessárias e pertinentes a regularização 

da situação. 

 

 Art. 6° - A Administração Municipal deverá manter arquivado em boa guarda e 

organização, pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da data de julgamento da 

prestação de contas anual do FNDE pelo órgão de controle externo, os documentos 

fiscais, originais e equivalentes, juntamente com os comprovantes de todos os 

pagamentos efetuados com recursos provenientes do PNAE, estando obrigado a 

disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, 

Tribunal de Contas da União, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo da União e ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CMAE. 

 

 Art. 7° - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao FNDE, ao 

Tribunal de Contas da União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da 
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União, ao Ministério Público e ao CMAE as irregularidades eventualmente 

identificadas na aplicação dos recursos destinados à execução do PNAE. 

 

 Art. 8° - Os recursos provenientes do PNAE, obrigatoriamente, serão incluídos 

no orçamento do Município e serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros 

alimentícios. 

 

 Art. 9° - Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 

do PNAE, no mínimo trinta por cento deverá ser utilizado na aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar, priorizando os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas, excetuando-se o disposto no § 2° deste artigo. 

 

 § 1° - A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o 

procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no 

mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, 

e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas 

normas que regulamentam a matéria. 

 

 § 2° - A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo 

FNDE e poderá ser dispensada quando presentes uma das seguintes circunstâncias: 

 

 I – impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente; 

 II – inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios; 

 III – dificuldades logísticas que inviabilizem o fornecimento de gêneros 

alimentícios; 

 IV – condições higiênico-sanitárias inadequadas. 

 

 Art. 10 – Na aquisição de insumos, terão prioridades os produtos da região, 

desde que tenham qualidade e preço compatível com o praticado pelo mercado, 

visando a diminuição de custos. 

 

 Art. 11 – Fica totalmente revogada a Lei n° 141/2000. 

 

 Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 Edifício Sede do Poder Executivo, em São Pedro da Cipa, Estado de Mato 

Grosso, aos 19 dias do Mês de Agosto de 2010. 

 

 

 

 

WILSON VIRGINO DE LIMA 

Prefeito Municipal 


