PREFEITURA MUNICIPAl DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

LEI N. !l 12, DE 03 DE DEZEl\IIBRO DE 2000.
Cria o Conselho de i~Jimeníação Escol~lr
do lVfunicipio de Fonnosa do Fio Preto,
e adota outras pro-.;,ridências.
O Preíeito .Municipal de F onnosa elo Rio Preto, no uso de suas atribuições
Legais, principahnente a que ll1e contere o Art. 3° da rviedidaProvisória n. 0 1979~
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sab er que a l-i·'.amara lnlliUClpit.u
aprovou e e1e .Jan-

ciona a segumte Lei:
- Fica criado o Conselho de Alitnentação Escolar - CAE, órgão de-

i\rt.

liberativo e de assesson:mento, para aíll-3f na fiscalização do Prog:rarna Nacional
cte l\lirnentação Escolar- PNl\E, na fonna estabelecida na Legislação.
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Formosa do Rio Preto, constituído por 07 (sete) :membros, terá a seguinte co:mpoA<>-"t.. "'lO
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um representante do Poder Executivo :N1unicipat, indicado pelo Chefe desse Pode1~
utn representante do Poder Legislé!1ivo rvimucipal, indicado pela J\r1esa Diretora desse Poder:
dois representantes dos professores, escolludos pelos dernais integrantes da
categoria no âtnbito da Rede J\riunicipal~
dois representantes de pais de alunos, :indicados pela i~ssociação de Pais de
Alunos da Rede rv1unicipa1;
urn representante de outro segtnen1o da sociedade do I\tlunicípio de Fonnosa do Rio Preto.
§ 1o

-

Cada rncrnbro titruar do CAE terá um suplente da tnesrna categoria

representada.
§ T. - O Presidente e os metnbros do Ci\E terão rnandato de 02 (dois) Jnos,

poctencto ser reconch.~

PRAÇA DA MATRIZ, N° 22- CEP. 47.990-000- TELEFAX ( 77) 816-2125 I 816-2139

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

§ 3° - O exercício do :manddto do Cl\.E é considerado ser.tiço público rele·vante e não set-á rernunerado.
A1t. 3° - l\s co:mpetência.s do

c,at.E, a nmnea.ção e atribuições dos conse-

lheiros serão definidas pelo Poder Executivo, observada a legislação especifica
trata do assunto.
lut. 4° -Esta Lei entra e:m vigor na d<.lt.a de su.a publicação, revoga<k1S as
disposições ern contr31io.

Forn1osa do Rio Preto, 05 de dezen1bro de 2000.
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