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ESTADO 00 PIAUf 
PREFE ITURA MUNIOPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 
GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ: 06.772.859/0001-03 

Parágnfo 1• - Na ausência de Conselheiros eferivos., assumJrã, com direito a voto, 
igu.a l número de s uplente; 

Parágrafo 22 • Não serão permitidos votos por procuração; 

Parágrafo 311 • Não serão permitidos a acurnulação d~ votos, wndo cada 
consel11elro, direito ;, voto Individual; 

Parjgr;,fo 4-11 - Em c:iso de empate, cabe ao Presidente do Conselho exercer- o voto 
de desempaie. 

CAPl'l'ULOV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

An. 22 - Cabe ao Conselho Municipal de Edu.ca.ção a élaboraç.'lo de seu Regimento 
lnt mo. 

Art 23 -Fica o Poder Executivo, atrav~s da Sll<:rotaria Munici pal de Educação. 
Cultura, Esporte e Lazer, autorizado a efeUvar apolo ao Conselho através da cessão 
de espaço físico e llbração slswmátlc:a de recursos matérias e humano.s, que 
ga.ranram o efetivo funcionamento do CM 6. 

Art.24 - Esta Lei entrará em v1,gor na dara de sua publicação. revogada as 
disposições em contrário. 

Oabinelc da Prcfcirn Municipnl de Silo Raimundo Nonato, Estado do Piauí. aos vinte e 
seb di11~ do mê$ dejun.bo de 2018. 

/?,_,\...L - & t... s ,"'--... 
~RMl!í.tTA l>F.CAST'ROSll-VA 

Prefeita Municlp,al. 

&u1ciõnãda, num~rada t rq,ISl.f&da t:m livro p:l'ÓprlQ :t pre$e:nte lei munlC:ipal. na Pf'e(eit...,.. Munici~I. -,-16 ( ..,i·ntc 
.· Sél:$) din do mih deJu.nho do l OJ&, o publicada por a_fixai;lo e mel.os de: eomunlca,çlo legal ( O .. 0 .M), n0$ 1e:rm0c1 
d;,, Lei OrgjnQ Munl'Cipnl e Res,oluç~ do TCE/PI. 

• ESTAOO DO PIAUI 
PREF EITURA MUNICIPAL D€ SÃO RAIMUNDO NONAT O 
GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ : 06.772.859/000J.-03 

1.l!IORDINÃRIA N• 003 /2m8SÃO RAI MUNDO NONA'l'O• PI. 2 6 D E JUNHO 2018. 

DISPÕl!E SORRI! A COMPOSIÇÃO E COMPET1!:NCIAS 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR. 

A Pn,feltaMunlcipal de São Raimundo Nonato - PI, Estado do P lau.l., faz 
ü ber que a Cllmara Munl.dpal aprova e ele sanciona a segulnb! L.,I , 

Art. 1• • O Conselho municipal de All.menta~o. órgão nscallz..."\dor. 
dellht!:.rativo e da as.sg:s.soram.t!ln~ paMa a Sér constituído por sete membros e com 
a s egulnb! composlçl.o: 

• l. (um) pn;,1entanlie \n.dlcado pelo Poder E:Xe<:-utl'1o: 

II • 2 (dois) representantes das entidades de tra.balhadores da educ:açllo e 
de dlsc,entes. Indicados pelo resp.ectlvo órgão de representação, a serem escolhidos 
por melo de asse'mblela es:pecffl.ca: 

Ili - 2 (d.ois) repr-esentantes de pais de alunos. Indicados p,.los Conselhos 
Escolares, Associações de P Ls •e Mestres ou enttdad.es slmllare-5'. e$C01hldos por 
m.elo- de assembleia cspec:r.fica : 

IV - 2 (dois) representantes Indicados por entidades civis organl2:ad a;,, 
c,;rolh.ldos cm assembleia específlc,;,. 

§ :111 Cada tne mbro titular do CAE ter;i l. (um) supl nte do mesmo segmento 
representado. 

§ 2• Os membro.s t:er!l.o m.o.ndato de 4 (quatro) anos, podendo ser 
reconduzidos de acordo com a lndicaçilo dos seus respectivos segmentos. • 

§ 3 111 A presidência e a vice•pn!.s ldêncla do CAE soment-t! podeirão ser 
xercldM pelos representantes lnd!e.dos nos lndsos li. Ili e 1V desa, artigo. 

§ 4• O cocerdclo do 1:nandato de oonselhclros do CAB é considerado serviço 
p(ãbllço r-ele.va.nte. nllio remunerado. 

Art. Z" • Compeoo ao CAE. 

1 • acompanhar e fiscalizar o c1Lmprimento das diretrizes estabelecidas na 
forma do art. 111 desta lei; 

U • acompanhar e fiscalizar a aplicação d.os recursos destinados à 
alimentação escolar; 

UI • 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 PNAB e emitir pa.recer conclusivo 
a respeito, aprovando ou reprovando a execu.ção do Programa 

Art. 31: • Os cardápios dos programas de alime.ntação escolar. sob 
responsabilidade do munlcip!o, serão elaborados por nutricionistas capaátados, 
respeitando os hábitos alimentares de cada localidade, s11.a vrxação agr(cola e 
preferência por produtos básicos. 

Art. 4,L As reuniões ordinárias do Conselho serão reaU:z:adas mensalmente, 
podendo haver convocação extraordinária através de comunicação es('.rita, por 
qualquer de seus membros, ou pelo prefelto(a). 

Art. 52- Eista Lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeita Mllllicipal de São Raimu.ndo Nonato- PI. aos vinte e seis dias 
do mês de jiunho de 2018. 

·~ ÂRM · ~n i'bÍêAJrao iílv X' 
Prefeita Municipal. 

Sancionada. nwnerada e n:gis1n1da em livro próprio a presente le.i municipal. na Prefeitura 
Municipal, ao 26 {vinte e seis) dias do m!s de junho de 2018, e publicada por atix8.Ç\O e meios 
de oomtmicaçlo legal (D.O.M). nos termos da Lei Orgânica Municipal e Resoluções do 
TCF1PI. 

r-i. l. o..:Jr..... ~- . , .,J)UV') & (.)...,';;i,,.._ 
Alt!R GO~VF.6 DE CASTR<t""-. --

Secretária. de Administração e Finanças 

• ESTADO DO PIAUÍ 
MU ÍPIO D:E SÃO RA1MUND0 ONATO 

CNPJ; 06.772.859/0001 -03 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESE CIAL 031/2.018 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ÃO RAJMUNDO O ATO - PI, 
após ami.Ji ,ar a documentação relativa à PREGÃO PRESE CIAL SRP N" 03112018, 
RESOLVE HOMOLOGAR o proccdimcnt.o licitatório na modalidlldc PREGÃO 
PRESENCIAL, :ME OR PREÇO POR GLOBAL, destinada a seleção de proPosta mais 
vantajosa, visando o Contratação de Empresa Especializada para Execução do Projete 
de Educação em Saúde Ambiental no município de São Raimundo Nonato-PI, conforme 
Projeto Básico anexo I do Edital, e ADruDICAR, MENOR PREÇO POR GLOBAL, e 
objeto licitado em favor da empresa vencedora do Certame EXCUTTV A 
00 SULTORIA PUBLICA LTDA, irucrila com o CNPJ : 2!.850.903/0001-31. 

Sã.o Raimundo Nonato-PJ, 28 de junho de 2018. 

Carmelita de Castro Silva 
Prefeita Municipal - PI 


