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LEI DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

LEI N!! 11/2013 

Cria os compcnentes do Municipio de 

do Sistema ·\Jacional de Seguranc;:a 

Alimentar, def ine os pararnetros para 

elaboracao e implernentacao do Plano 

Municipal  de Seguranc;:a Alimentar e 

Nutricional e rh outras providencias . 

O Prefeito Municipal de Mucambo, Estado do r.eara, no uso de suas 

atribuic;:6es, faz saber a todos os habitantes deste Municipio que a Camara Munic ipa l  

de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DISPOSl<;OES GERAIS 

Art. 1!! Esta Lei cria os componentes municipais do SI :;AN, bem coma define 

parametros para elaboracao e lmplernentacao do Plano Municipal  de Seguranc;:a 

Al imentar e Nutric ional,  em consonancia com os princfpios � diretrizes estabelecidas 

pela Lei n!! 11.346, de 15 de setembro de 2006, com o Decreto n!! 6.272, de 2007, o 

Decreto n!! 6.273, de 2007, e o Decreto n!! 7.272, de 2010, co 11 o prop6sito de garantir 

o Direito Humana a Alimentacao Adequada . 

Art. 2!? A al irnentacao adequada e direito basico do ser nurnano, indispensavel a 

real izacao dos seus direitos consagrados na Constituicao Federal e Estadual, cabendo 

ao pod er publ ico adotar as po lfticas e ac;:5es que se fac;:am n ecessarias para respeitar, 

proteger, promover e prover o D ireito Humano a Alimentacr o Adequada e Seguranc;:a 

Al imentar e Nutricional de toda a populacao. 

§1!? A adocao dessas po lfticas e ac;:5es, devera levar em conta 35 dimensoes ambientais ,  

culturais, econornicas, regionais e sociais do Municipio, com prioridade para as regioes 

e populac;:5es mais vulneraveis. 
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§22 E dever do poder publico, alern das previstas no ca put do artigo, avaliar, fiscalizar e 

monitorar a realizacao do Direito Humana a Alimentacao Adequada, bem coma criar e 

fortalecer os mecanismos para sua exigibi l idade. 

Art. 32 A Seguranc;:a Alimentar e Nutricional consiste na realizacao do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a al imentos de qual idade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades esserciais, tendo coma base 

praticas alimentares promotoras de saude que respeitem a diversidade cultural e que 

seja ambiental, cultural, econornica e socialmente sustentavels. 

Paragrafo unico: A Seguranc;:a Alimentar e Nutricional inclui ,3 realizacao do direito de 

todas as pessoas terem acesso a orlentacao que contribua para o enfrentamento ao 

sobrepeso, a obesidade, contarninacao de alimentos e mais doenc;:as consequentes da 

al irnentacao inadequada. 

Art. 42 A Seguranc;:a Alimentar e Nutricional abrange: 

I  - A ampliacao das condlcoes de oferta acessfvel de alimentos, par meio do 

incremento de producao, em especial na agricultura tradicional e famil iar, no 

processamento, na industrializacao, na cornercializacao, no abastecimento e na 

distribuicao, nos recursos de agua, alcanc;:ando tarnbem a geracao de emprego e a 

redistribuicao da renda, coma fatores de ascensao social; 

I I  - A  conservacao da b iodiversidade e a  util izacao sustentave' dos recursos naturais; 

I l l  -  A  prornocao da saude, da nutricao e da al imentacao da populacao, incluindo-se 

grupos populacionais especfficos e populacoes em situacao de vulnerabi l idade social ;  

IV - A garantia da qual idade b iol6gica, sanitaria, nutricional e tecnol6gica dos 

al imentos consumidos pela populacao, bem coma seu aproveitarnento, promovendo a 

s intonia entre instltuicdes com responsabil idades afins para que estimulem praticas e 

acoes al imentares e estilos de vida saudaveis: 

V - A producao de conhecimentos e inforrnacoes uteis a saude alimentar, promovendo 

seu amplo acesso e eficaz disserninacao para toda a populacao: 

VI - A  implernentacao de po l fticas publicas, de estrategias sustentaveis e participativas 

de producao, cornercial izacao e consumo de alimentos, respeitando-se as rnultip las 

caracterfsticas territoriais e etno-culturais do Estado; 

V I I  - A adocao de urgentes correcoes quanta aos controles publ icos sabre qual idade 

nutricional dos al imentos, quanta a tolerancia com maus habitos a l imentares ,  quanta 

a desinforrnacao sabre saude al imentar vigente na sodedade em geral e nos 

amb ientes sob gestao direta e indireta do Estado, quanta a falta de sintonia entre as 

acoes das diversas areas com responsabil idades afins, coma educacao, saude, 

pub l ic idade, pesquisa estimulada e ou apoiada por entes publicos, producao 

estimulada de al imentos mediante criterios fundamentados, dentre outros; 
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Art. 5!1 A consecucao do Direito Humano a Al irnentacao A ::lequada e da Seguranc;a 

Al imentar e Nutricional, requer o respeito a soberania do Estado sobre a producao e o 

consumo de al imentos. 

Art. 6!1 O Municipio de Mucambo, Estado do Ceara deve empenhar-se na prornocao de 

cooperacao tecnica com o Governo Estadual e com os demais municipios do estado, 

contribuindo assim, para a realizacao do Direito Humano a Alirnentacao Adequada. 

CAPfTULO II 

DOS COMPONENTES MUNICIPAIS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN�A 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Art. 7!1 A consecucao do Direito Humano a Al irnentacao Adequada e da Seguranc;a 

Al imentar e Nutricional da populacao far-se-a por meio do SISAN, integrado, no 

Municip io de Mucambo, Estado do Ceara por um conjunto de orgaos e entidades 

afetas a Seguranc;a Al imentar e Nutricional .  

Paragrafo unlco: A Camara lntersetorial Municipal de Seguranc;a Alimentar e 

Nutricional - CAISAN Munic ipa l  e o Conselho Munic ipal  di? Seguranc;a Alimentar e 

Nutricional - CONSEA de Mucambo, serao regulamentados por Decreto do Poder 

Executivo, respeitada a legislacao apl icavel. 

Art. 8!1 0 SISAN reger-se-a pelos principios e diretrizes dispostos na Lei 11.346 de 15 

setembro de 2006. 

Art. 9!1 Sao componentes municipais do SISAN :  

I  - A Conferencia Municipal de Seguranc;a Alimentar e Nutricional, instancia 

responsavel pela indicacao ao CONSEA Munic ipa l  das diretrizes e prioridades da 

Po l ftica e do Plano Municipal de Seguranc;a Alimentar e Nutricional, bem como pela 

avaliacao do SISAN no arnblto do municipio ;  

I I  - o CONSEA Municipal ,  orgao v inculado a Secretaria Munic ipal  do Trabalho e 

Assistencia Social; 

I l l  -  a  Camara lntersetorial Munic ipal de Seguranc;a Alimentar e Nutricional - CAISAN 

Munic ipa l  integrada por Secretaries Municipais responsaveis pelas pastas afetas a 

consecucao da Seguranc;a Alimentar e Nutricional, com tis seguintes atribuic;5es, 

dentre outras :  

a) E laborar, considerando as especificidades locais, o P lano Munic ipal  de Seguranc;a 

Al imentar e Nutricional, observando os requisitos, as dimens5es , as diretrizes e os 

conteudos expostos no Decreto nQ 7272/2010, bem como os demais dispositivos do 

marco legal vigente, as diretrizes emanadas da Conferencia Municipal de Seguranc;a 

Al imentar e Nutricional e do CONSEA Municipal ,  indicando diretrizes, metas, fontes de 

recursos e os instrumentos de acompanhamento, monitorarnento e avaliacao de sua 

implernentacao: 

b) Monitorar e aval iar a execucao da Politica e do Plano ;  
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Paragrafo unlco: A Camara lntersetorial Municipal de Segurarn;:a Al imentar e 

Nutricional, CAISAN Municipal ,  sera presidida pelo titular da Secretaria do Trabalho e 

Assistencia Social, e seus procedimentos operacionais serao coordenados no ambito 

da Secretaria-Executiva da CAISAN Municipal .  

IV - Os orgaos e entidades de Seguranc;a Al imentar e Nutricional, lnstitulcoes privadas, 

com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesao e que respeitem os 

criterios, princf pios e diretrizes do SISAN, nos termos regulamentado pela Camara 

lnterministerial de Seguranc;a Alimentar e Nutricional - CAISAN; 

DAS DISPOSl�OES FINAIS E TRANSIT6RIAS 

Art. 10. O Prefeito Municipal editara norma regulamentando a presente Lei no prazo 

de 90 (noventa) dias.  

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao. 

PA�O DA PREFEITURA DE MUCAMBO, 03 de rnaio 2013 . 

WILEBALDO M 

PREFEITO MUNICIPA 


