PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
L E I N° 4406/2017
EMENTA: Altera a Lei Municipal n.?
4.402/17 e da outras providencias.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS, no uso de suas
atribuicoes legais, taco saber que a carnara dos vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° 0 art. 5° da Lei Municipal n° 4.402/17 passa a vigorar com a
seguinte redacao:

Art. 5° 0 CAE - Conselho de Alirnentacao Escolar tera a
seguinte composicao:
I - 01 (um) representante do Poder Executive, indicado pelo
Chefe do Poder Executivo;
11- 02 (dois) representantes das entidades de trabalhadores
da educacao e de discentes, indicados pelo respectivo
orqao de representacao, a serem escolhidos por meio de
assembleia especifica, registrada em ata;
Ill - 02 (dois) representantes indicados por entidades civis
organizadas, escolhidos em assembleia especifica,
registrada em ata;
IV - 02 (dois) representantes de pais de alunos, indicados
pelos Conselhos Escolares, Associacoes de Pais e Mestres
ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia
especifica, registrada em Ata.

§ 1° Cada membro titular do CAE tera um suplente do
mesmo segmento apresentado.

§ 2° Ficara extinto o mandato do membro titular/suplente,
daquele que deixar de comparecer, sem justificacao, a 02
(duas) reunioes consecutivas do Conselho ou a 04 (quatro)
alternadas, sejam ordinaries ou extraordinarias:
I - No caso de ocorrencia de vaga, o suplente designado
devera completar o mandato do titular;
II - Declarado extinto o mandato, o Presidente do Conselho
oficiara ao Poder Executivo e a Secretaria de Educacao do
Municipio para que proceda ao preenchimento da vaga.
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§ 3° Os membros terao mandate de 04 (quatro) anos,
podendo ser reconduzidos de acordo com a indicacao dos
seus respectivos seguimentos.

§ 4° A presidencia e a vice-presidencia do CAE somente
poderao ser exercidas pelos representantes titulares ou
suplentes indicados nos incises 11, Ille IV deste artigo.

§ 5° Cabe ao Poder Executive informar ao FNDE a
cornposicao do seu respective CAE, na forma estabelecida
pelo Conselho Deliberative do FNDE.

§ 6° A norneacao dos Conselheiros do CAE devera ser feito
por ato do Chefe do Poder Executive.

§ 7° Os dados referentes ao CAE deverao ser informados
pela Entidade Executora ao FNDE, por meio do cadastro
disponivel no sitio eletronico www.fnde.gov.br no prazo
maxima de 1.0 (dez) dias uteis, a contar da data do ato da
norneacao.

§ 8° Sem prejuizo do contido nests artigo, deve ser
encaminhados ao FNDE por meio de oficio emitido pelo
Chefe do Executive:
As atas relativas aos incises II, Ill e IV do art. 5°,
a)
desta Lei;
0 ato administrative de norneacao dos membros do
b)
CAE; e
c)
A ata de eleicao do Presidente e do Vice Presidente
do Conselho.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° Revogam-se as disposicoes em contrario.

PALACIO CELSO GALVAO, em 12 de julho de 2017.
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