
Capa FINAL Manual CONSEA

quarta-feira, 19 de agosto de 2015 12:39:12



MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA OS MUNICÍPIOS 
DA BAHIA PARA ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

GOVERNO DA BAHIA
SALVADOR – 2015

CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   1 19/08/2015   12:37:05



RUI COSTA
GOVERNADOR DA BAHIA

JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO
VICE-GOVERNADOR

GRUPO GOVERNAMENTAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – GGSAN

BRUNO DAUSTER MAGALHÃES E SILVA
Presidente 

FLÁVIO ANDRÉ PEREIRA BASTOS
Secretário Executivo

Pleno de Secretários do GGSAN

Bruno Dauster Magalhães e Silva Secretário da Casa Civil

Cássio Ramos Peixoto Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS

Fábio Vilas-Boas Pinto Secretário de Saúde – SESAB

José Álvaro Fonseca Gomes Secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

José Geraldo dos Reis Santos Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS

Jerônimo Rodrigues Souza Secretário de Desenvolvimento Rural – SDR

João Felipe de Souza Leão Secretário do Planejamento – SEPLAN

Maria Olívia Santana Secretária de Políticas para as Mulheres – SPM

Osvaldo Barreto Filho Secretário de Educação – SEC

Paulo Francisco de Carvalho Câmara Secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura – SEAGRI

Vera Lúcia da Cruz Barbosa Secretária de Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI

Comitê Técnico do GGSAN

SECRETARIA TITULAR SUPLENTE

SETRE Lucas Guerrieri Vilas Boas Jessevanda Galvino de Almeida

Casa Civil André Santana da Silva Cristiane Ferreira

SIHS Maria Cristina Pedreira Luciana Porto

SESAB Maria Cláudia da C. Montal Simone Janete Oliveira Barbosa

SJDHDS Rose Edna Mata Vianna Pondé Zelice Pessoa

SDR Elisabete Oliveira Costa dos Santos Daniel Costa Ferreira

SEPLAN Natã Vieira Mateus Santos Silva

SPM Patrícia Lacerda Lima Uiara Lopes Nonato

SEC Amanda Andrade Lima de Oliveira Almir Pereira dos Santos

SEAGRI Maria Amélia Tourinho Casu Antônio Laborda

SEPROMI Fabya dos Reis Santos Rosane Viana Jovelino

CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   2 19/08/2015   12:37:05



CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
DO ESTADO DA BAHIA – CONSEA

NAIDISON DE QUINTELLA BAPTISTA
Presidente

JOSÉ GERALDO DOS REIS SANTOS
Secretário Geral

MÁRCIA VILENICE DE MACEDO DIAS 
Secretária Executiva

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

TITULAR SUPLENTE

ANA SALES PLACIDINO 
Associação Cultural do Patrimônio Bantu – ACBANTU 

MARIA LÚCIA GÓES BRITO
Associação Cultural do Patrimônio Bantu – ACBANTU 

EUNICE SANTOS SOUZA 
Central Única dos Trabalhadores – CUT

JANETE NASCIMENTO MIRANDA 
Central Única dos Trabalhadores – CUT

VALQUÍRIA DA CONCEIÇÃO AGATTE 
Conselho Regional de Nutrição – CRN 5ª

EDINEUSA DE JESUS FERNANDES 
Associação Baiana de Doenças Falciformes - ABADFAL

EVERALDO VIEIRA 
União dos Negros pela Igualdade 

– UNEGRO

GUILHERME BARRETO 
DOS SANTOS FILHO 

União dos Negros pela Igualdade – UNEGRO

HILDETE DOS SANTOS 
Pastoral da Criança

FRANCISCO COLLI 
Terra Viva

RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE JESUS 
Movimento da Pequena Agricultura – MPA

EDELSON SILVA MOREIRA 
Movimento da Pequena Agricultura – MPA

JOSÉ SALVO DA SILVA 
Central das Associações Agropastoril de Fundo e Fecho de Pasto

 DOMINGOS BARBOSA FERREIRA 
Central das Associações Agropastoril de  

Fundo e Fecho de Pasto

JOSÉ MOACIR DOS SANTOS 
Instituto Regional de Pequena Agropecuária 

Apropriada – IRPAA

CÍCERO FÉLIX DOS SANTOS
 Instituto Regional de Pequena Agropecuária 

Apropriada – IRPAA

IONÁ PEREIRA DA SILVA 
Comunidades Organizadas da  

Diáspora Africana – REDE KÔDYA

CRISTIONÍZIO FRANCISCO DE ALMEIDA 
Comunidades Organizadas da Diáspora 

Africana – REDE KÔDYA

JOÃO DA CRUZ DE SOUZA SANTOS 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura  

no Estado da Bahia – FETAG-BA

URBANO CARVALHO OLIVEIRA 
 União das Cooperativas da Agricultura Familiar 

e Economia Solidária da Bahia – UNICAFES

NAIDISON DE QUINTELLA BAPTISTA
Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA 

AGNALDO ROCHA SANTOS 
 Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA 

DEBORA RODRIGUES DA SILVA 
Fórum Baiano de Economia Solidária – FBES 

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 
 Fórum Baiano de Economia Solidária – FBES

CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   3 19/08/2015   12:37:05



MANOEL UILTON DOS SANTOS (TUXÁ) 
Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e  

Espírito Santo – APOINME

LUIZ VIEIRA TITIAH (Pataxó Hã-hã-hãe) 
 Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 

Espírito Santo – APOINME

VALMIRA LOPES SOUZA 
Movimento de Mulheres Trabalha doras Rurais – MMTR

ROSINAYRE DE JESUS OLIVEIRA 
Movimento de Mulheres Trabalha doras 

Rurais – MMTR

MARIA ELIANA LIMA SANTOS 
Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado da 

Bahia – FETRAF-BA

PAULINO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Federação dos trabalhadores da Agricultura 
Familiar do Estado da Bahia – FETRAF-BA

IRACEMA LIMA SANTOS 
Rede de Educação do Semiárido – RESAB

NEUZA MARIA GOUVEIA SCHNEITER 
Rede Internacional em Defesa do Direito 

de Amamentar – IBFAN-BRASIL

CARLOS EDUARDO O. DE SOUZA LEITE 
Serviço de Assessoria a Organiza ções 

Populares Rurais – SASOP

MÁRCIA MARIA PEREIRA MUNIZ 
Serviço de Assessoria a Organiza ções 

Populares Rurais – SASOP

MARIA DO CARMO 
CONCEIÇÃO SANTOS 

Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra – MST

MARIA ROSA DO CARMO OLIVEIRA 
Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra – MST

LUCIANA NEVES SARNO 
CÁRITAS – Brasileira Regional Nordeste 3

AMANDA SANTOS SILVA 
CÁRITAS – Brasileira Regional Nordeste 3

CÉLIA SANTOS FIRMO
Movimento de Organização Comunitária – MOC

GUTIERRES BARBOSA GASPAR DE SOUZA 
Centro de Assessoria do Assuruá – CAA

SIMPLÍCIO ARCANJO RODRIGUES 
Coordenação Nacional dos Quilombolas – CONAQ

NELSON NUNES DOS SANTOS 
Coordenação Nacional dos Quilombolas 

– CONAQ

CARLOS ALBERTO F. DOS SANTOS 
Movimento de Luta pela Terra – MLT

ANTONIO ANICETO DE ALMEIDA 
Movimento de Trabalhadores(as) Rurais e  

Assentados(as) e Acampados(as) da Bahia – CETA

JANICE DE JESUS VIEIRA 
Rede de Alimentação 

BENEDITA VARJÃO BARBOSA 
Rede Moinho – Economia Solidária

JOSÉ CONCEIÇÃO DE JESUS 
Movimento Estadual de Pescadores

MARIA LÚCIA FREITAS NASCIMENTO
Movimento Estadual de Pescadores

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

TITULAR SUPLENTE

CASA CIVIL Bruno Dauster Magalhães e Silva Flávio André Pereira Bastos

SJDHDS José Geraldo dos Reis Santos Rose Edna Mata Vianna Pondé 

SEAGRI Paulo Francisco de Carvalho Câmara Dernival Oliveira

SESAB Fábio Vilas-Boas Pinto Maria Cláudia Costa Montal

SEC Osvaldo Barreto Filho Darlan Gomes dos Santos

SETRE José Álvaro Fonseca Gomes Milton Barbosa de Almeida Filho

SEPLAN João Felipe de Souza Leão Cláudia Monteiro Fernandes

SEMA Eugênio Spengler José Pondé Junior

SPM Maria Olívia Santana Uiara Lopes Nonato

SEPROMI Vera Lúcia da Cruz Barbosa Fabya dos Reis Santos

SDR Jerônimo Rodrigues Souza Marcelo Vieira Matos da Paz

SECTI Manoel Gomes Francisco Assis Pinheiro Filho

CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   4 19/08/2015   12:37:05



SUMÁRIO

Apresentação ...................................................................................................................................  7

Orientações para a adesão ao SISAN ................................................................................................  9

As vantagens de adesão ao SISAN ....................................................................................................  10

O processo de adesão dos municípios ao SISAN ..............................................................................  11

Das inconsistências sanáveis ............................................................................................................  12

Passo a passo para a adesão municipal ............................................................................................  12

Anexo 1 – Modelo de solicitação de adesão municipal ....................................................................  13

Anexo 2 – Modelo de termo de compromisso de elaboração do Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional .............................................................................  14

Anexo 3 – Modelo de relato sintético contendo histórico do processo de 
implantação do SISAN no município  ................................................................................................  15

Modelo de minuta para lei municipal de segurança alimentar e nutricional ...................................  16

Modelo de minuta para decreto de regulamentação do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA ...........................................................  19

Modelo de minuta para decreto de regulamentação da Câmara Intersetorial 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN-município ............................................  24

Lista de documentos para serem enviados e endereço ...................................................................   26

Publicações de referência .................................................................................................................  27

CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   5 19/08/2015   12:37:05



CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   6 19/08/2015   12:37:05



7

APRESENTAÇÃO

Este Manual de Orientações tem o objeti vo de esti mular e subsidiar as prefeituras e a sociedade 
civil com as informações necessárias à adesão dos municípios da Bahia ao Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SISAN.

Criado por meio da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN, Lei nº 11.346/2006), 
o SISAN foi insti tuído com os objeti vos de formular e implementar a políti ca e planos de Segurança Ali-
mentar e Nutricional – SAN, esti mular a integração de esforços entre governo e sociedade civil, bem 
como promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional 
no Brasil.

Na Bahia, em 2008, foi sancionada a Lei nº 11.046, que insti tui o Sistema Estadual de SAN (Seguran-
ça Alimentar e Nutricional), estabelecendo os princípios da Políti ca Estadual de SAN e explicitando vários 
elementos consti tuti vos da SAN no Estado, inclusive insti tuindo por lei o Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA-BA). 

Esta políti ca expressa o nosso compromisso com a concreti zação do desafi o de superar a fome 
e garanti r o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). É a consolidação de esforços, que resul-
taram na reti rada de mais de 1,3 milhão de baianos da fome, e o fortalecimento e ampliação de ações 
capazes de enfrentar os fatores geradores pela insegurança alimentar, que ainda acomete uma parcela 
signifi cati va da nossa população. 

Implementar e consolidar o SISAN no Estado da Bahia não se faz apenas pela ação do próprio 
Estado. Cabe ressaltar a imprescindível parti cipação dos municípios no Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SISAN. É importante destacar que a UPB (União dos Municípios da Bahia) e o 
Governo da Bahia, por ocasião da 4ª CESAN em 2011, assinaram o Pacto pelo Direito Humano à Alimenta-
ção Adequada e Saudável, o qual versa, entre outros, sobre o compromisso de parceria entre estas duas 
esferas no processo de implantação do SISAN na Bahia.

Por isso, faz-se necessário um grande esforço coleti vo para esti mular e assessorar a adesão dos 
municípios ao Sistema, como condição indispensável à sua efeti vação e para a execução das estratégias e 
ações de promoção da segurança alimentar e nutricional em cada município baiano. 

Assim, é fundamental que os governos municipais se mobilizem e envolvam a sociedade civil, para 
que parti cipe ati vamente desta ação, que abarca a identi fi cação das ações de SAN que existem no muni-
cípio, a discussão sobre o conteúdo do projeto de lei, a composição e funcionamento do CONSEA munici-
pal, a elaboração do plano municipal de SAN e outros processos fundamentais à implementação do SISAN 
e das ações de segurança alimentar e nutricional.

O GGSAN e o CONSEA-BA se colocam à disposição para apoiar e assessorar os municípios na elabo-
ração dos normati vos de adesão ao SISAN. Bom trabalho e sucesso.

 BRUNO DAUSTER  NAIDISON BAPTISTA

 Presidente do GGSAN Presidente do CONSEA-BA      
         Secretário da Casa Civil

CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   7 19/08/2015   12:37:05



CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   8 19/08/2015   12:37:05



9

ORIENTAÇÕES PARA A ADESÃO AO SISAN

O SISAN 

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN é um sistema público legal-
mente insti tuído pela Lei nº 11.346/2006, conhecida como Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – LOSAN. O SISAN reúne diversos setores de governo e da sociedade civil com o propósito de 
promover, em todo o Território Nacional, o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

Este sistema promove a formulação e arti culação de políti cas de segurança alimentar e nutricio-
nal em âmbito nacional, estadual e municipal, bem como o monitoramento e a avaliação das mudanças 
relacionadas à situação de segurança alimentar e nutricional da população brasileira. 

A parti r do SISAN os órgãos governamentais dos três níveis de governo (federal, estadual e mu-
nicipal) e as organizações da sociedade civil devem atuar conjuntamente na formulação e implemen-
tação de programas e ações que consti tuem a políti ca nacional de segurança alimentar e nutricional. 

O SISAN está baseado em dois importantes princípios que são a parti cipação social e a interse-
torialidade, e abriga em seu marco legal insti tucionalidades que visam garanti r esses princípios. 

QUEM FAZ PARTE DO SISAN 

O SISAN é composto por: 

a. Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional, em âmbito nacional, estadual e municipal. 

b. Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA em nível federal, estadual e muni-
cipal. 

c. Câmara Interministerial (âmbito nacional) e Câmaras Intersetoriais (nos estados e municí-
pios). Na Bahia, a Câmara Intersetorial (CAISAN) é o GGSAN – Grupo Governamental de 
Segurança Alimentar e Nutricional.

d. Órgãos e enti dades de Segurança Alimentar e Nutricional da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

e. Insti tuições privadas, com ou sem fi ns lucrati vos, que manifestem interesse na adesão e que 
respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN. 

No caso da adesão de municípios ao SISAN, cabe ao GGSAN mobilizar, identi fi car e orientar os 
municípios interessados quanto aos requisitos mínimos do processo de adesão. Além disso, também 
deve acompanhar e apoiar a fase de elaboração dos normati vos municipais, analisar a documentação, 
enviar para a análise do CONSEA-BA, validar o cumprimento dos requisitos para a adesão do município, 
e enviar a listagem dos municípios aptos para a adesão ao SISAN, para referendo da CAISAN nacional.

Cabe ao CONSEA-BA dar o aval na adesão dos municípios, especialmente no que se refere à 
existência e funcionamento do COMSEA local e dentro das condições exigidas para a adesão. Além dis-
so, o CONSEA-BA pode apoiar no processo de mobilização e identi fi cação dos municípios que tenham 
interesse em aderir ao SISAN. 
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AS VANTAGENS DA ADESÃO AO SISAN 

É importante que o município faça a adesão ao SISAN porque viabiliza: 

• Participação do município na articulação das políticas públicas voltadas ao alcance de SAN e 
DHAA, bem como viabilizar a operacionalização de programas de forma integrada e susten-
tável, a partir de uma abordagem mais sistêmica. 

• Ampliação da força política, pois os participantes do SISAN estarão defendendo as políticas 
de segurança alimentar e nutricional de forma integrada e intersetorial em nível local e mais 
amplo; 

• Possibilidade de receber apoio técnico e político para a implementação e aperfeiçoamento 
da gestão do SISAN e dos seus planos de segurança alimentar e nutricional. 

• Receber pontuação adicional para propostas de apoio a ações e programas incluídos nos 
seus respectivos planos de segurança alimentar e nutricional, quando habilitados em editais 
de chamada pública para descentralização de recursos federais de ministérios, desde que 
seus planos atendam aos critérios e parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.272, de 25 
de agosto de 2010. 

• Organização e maior participação da sociedade civil na formulação e implementação de po-
líticas referentes a SAN. 

• Acompanhamento e monitoramento de indicadores, programas e orçamento de SAN e aná-
lise da situação de segurança alimentar e nutricional. 

• Contribuir para a promoção de ações de educação permanente, formação e capacitação de 
gestores, profissionais e sociedade civil, em especial, conselheiros. 

• Possibilidade de maior acesso à alimentação adequada pelos titulares desse direito. 

• Promover cidadania, dignidade, saúde e qualidade de vida de seus cidadãos, resultando em 
economia na saúde. 
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O PROCESSO DE ADESÃO DOS MUNICÍPIOS AO SISAN 

Para iniciar o processo de adesão ao SISAN, os municípios interessados deverão encaminhar à 
Secretaria Executi va do GGSAN os documentos abaixo listados, conforme os requisitos mínimos para 
adesão previstos no Decreto nº 7.272/2010: 

1. Lei municipal e seus regulamentos, que disponham sobre a criação ou fi xação dos componentes 
do SISAN no município, estabelecendo seus objeti vos e sua composição, bem como os parâmet-
ros para a insti tuição e a implementação do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Mu-
nicípio. Destaca-se: 

a. insti tuição de Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), 
com a composição de dois terços de representantes da sociedade civil e um terço de re-
presentantes governamentais, presidido pela sociedade civil e com atribuições similares 
às do CONSEA-BA;

b. Insti tuição da CAISAN municipal, presidida preferencialmente por Secretário/a de pasta com 
atribuição de arti culação e integração, e com formato e atribuições similares às do GGSAN, 
conforme Decreto nº 12.116, de 07 de maio de 2010, e Resolução do GGSAN nº 01/2013; 

OBS: Caso os componentes municipais (COMSEA e CAISAN) já estejam insti tuídos por decre-
to, o município poderá solicitar a adesão ao SISAN. No entanto, o termo de adesão conterá 
cláusula de ajustamento para que o município aprove lei municipal insti tuindo os componen-
tes municipais no prazo máximo de um ano. 

2. Solicitação de adesão ao SISAN, em formulário próprio (anexo 1), assinado pelo Prefeito 
municipal.

3. Cópia autenti cada da ata da reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do 
município, com aprovação da análise e parecer do Conselho sobre a adesão do Município ao 
SISAN.

4.  Termo de compromisso, em formulário próprio (anexo 2), assinado pelo Prefeito municipal, de 
elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no prazo de um ano 
a parti r da assinatura do Termo de Adesão, observado o disposto no art. 20 do Decreto nº 
7.272/2010.

5. Relato sintéti co contendo histórico do processo de implantação do SISAN no município: 
informações acerca da realização e/ou parti cipação em conferências e eventos sobre SAN; 
processo de consti tuição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
mobilização e parti cipação da sociedade civil; e programas/projetos/ações que contribuem com 
a segurança alimentar e nutricional da população existentes no município (anexo 3). 
Após o recebimento, o GGSAN analisará a documentação apresentada pelo município, formali-

zará parecer aprovando a adesão municipal no caso de cumprimento dos requisitos mínimos, ou suge-
rindo alterações, caso sejam necessárias. Em seguida, deverá apresentar os documentos e o parecer 
para anuência do CONSEA-BA. 

Após a anuência do CONSEA-BA, o GGSAN deverá enviar o termo de adesão ao SISAN para as-
sinatura do Prefeito municipal. Após o retorno do termo devidamente assinado, encaminhará formal-
mente à CAISAN nacional, a qual referendará a adesão do município.

CONSEA_FINAL_JOÃO RAMOS.indd   11 19/08/2015   12:37:06



12

DAS INCONSISTÊNCIAS SANÁVEIS 

1. Insti tuição dos componentes municipais por outra norma legal que não seja lei. 

2. Incompati bilidades entre as normas que regulamentam os componentes municipais com a 
LOSAN, os Decretos nº 6.272 e nº 6.273, ambos de 2007, e com o Decreto nº 7.272/2010. 

3. Outras que o GGSAN e o CONSEA-BA julguem como não essenciais para adesão imediata ao 
SISAN.

PASSO A PASSO PARA A ADESÃO MUNICIPAL
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Anexo 1

1. MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO MUNICIPAL

(Documento em Papel Timbrado do Município)

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE , ESTADO DA 
BAHIA, AO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN), CONFORME 
RESOLUÇÃO Nº 09 – CAISAN, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

A Prefeitura Municipal de , Estado da Bahia, inscri-
ta no CNPJ sob o Nº , neste ato representado por seu/sua Prefeito(a)

, RG: , SSP- , com sede à 
Rua/Av.  , Nº , Bairro , CEP: 

, neste Município, solicita a adesão deste município ao Sistema Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, apresentando, para tanto, perante a Secretaria-Executi va do Grupo Gover-
namental de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia, documentação comprobatória do 
cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do § 2º do Art. 11, Art. 17, § 2º e Art. 
20 do Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, bem como nos demais dispositi vos e princípios que 
regulamentam o SISAN previstos na Lei Orgânica de Segurança Alimentar- LOSAN, Lei nº 11.346, de 
15 de setembro de 2006, e demais normas administrati vas da Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

Local, data

Prefeito(a) Municipal
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Anexo 2

2. MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

(Documento em Papel Timbrado do Município)

TERMO DE COMPROMISSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 09 – CAISAN, DE 13 DE DEZEMBRO 
DE 2011.

A Prefeitura Municipal de , Estado da Bahia, inscri-
ta no CNPJ sob o Nº , neste ato representado por seu/sua Prefeito(a)

, RG: , SSP- , com sede à 
Rua/Av.  , Nº , Bairro ,
CEP: , neste Município,  visando aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional-SISAN, declara o compromisso de elaborar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, no prazo de até 12 meses da data de assinatura do Termo de Adesão ao SISAN, em conso-
nância com os princípios e diretrizes da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, com os Decretos nº 
6.272 e nº 6.273, ambos de 23 de novembro de 2007, com o Decreto nº 7.272 de 25 de agosto de 2010 
e demais normas administrativas da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional-
-CAISAN. 

Local, data

Prefeito(a) Municipal
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Anexo 3

3. MODELO DE RELATO SINTÉTICO CONTENDO HISTÓRICO DO PROCESSO DE 
IMPLANTAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO

(Documento em Papel Timbrado do Município)

HISTÓRICO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO

1. Relate de forma sintéti ca as principais situações de insegurança alimentar e nutricional pre-
sentes no município, as suas causas e quais são os grupos mais afetados.

SITUAÇÕES DE INSEGURANÇA 
ALIMENTAR CAUSAS DA SITUAÇÃO GRUPOS MAIS AFETADOS

1.
2.
3.

2. Relate de forma sintéti ca o histórico do processo de implantação do SISAN no município:

3. Relate o processo de mobilização e parti cipação da sociedade civil no processo de implanta-
ção do SISAN no município.

4. Relate o processo de consti tuição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional:

5. Descreva informações acerca da realização e/ou parti cipação de representantes do municí-
pio em conferências e eventos sobre segurança alimentar e nutricional:

6. Informe sobre a existência de programas/projetos/ações que contribuem com a segurança 
alimentar e nutricional da população no município:

EXPERIÊNCIAS DE SAN 
Programas, projetos e ações.

RESPONSÁVEIS
Órgãos/enti dades

PÚBLICO 
BENEFICIADO AVANÇOS DESAFIOS

1.
2.
3.

Local, data

Prefeito(a) Municipal

Presidente do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional
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MODELO DE MINUTA PARA LEI MUNICIPAL  
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROJETO DE LEI Nº

Cria os componentes municipais do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, define os parâmetros para elabo-
ração e implementação do Plano Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE , ESTADO DA BAHIA, faço saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei cria os componentes municipais do SISAN, bem como define parâmetros para ela-
boração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância 
com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, com o De-
creto nº 6.272, de 2007, o Decreto nº 6.273, de 2007, e o Decreto nº 7.272, de 2010, com o propósito 
de garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada.

Art. 2º A alimentação adequada é direito básico do ser humano, indispensável à realização dos 
seus direitos consagrados na Constituição Federal e Estadual, cabendo ao poder público adotar as po-
líticas e ações que se façam necessárias para respeitar, proteger, promover e prover o Direito Humano 
à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional de toda a população.

§ 1º A adoção dessas políticas e ações, deverá levar em conta as dimensões ambientais, cultu-
rais, econômicas, regionais e sociais do Município, com prioridade para as regiões e populações mais 
vulneráveis.

§ 2º É dever do poder público, além das previstas no caput do artigo, avaliar, fiscalizar e monito-
rar a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada, bem como criar e fortalecer os mecanis-
mos para sua exigibilidade.

Art. 3º A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 
a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que res-
peitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Parágrafo único: A Segurança Alimentar e Nutricional inclui a realização do direito de todas as 
pessoas terem acesso à orientação que contribua para o enfrentamento ao sobrepeso, a obesidade, 
contaminação de alimentos e mais doenças consequentes da alimentação inadequada.
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Art. 4º A Segurança Alimentar e Nutricional abrange:

 I – a ampliação das condições de oferta acessível de alimentos, por meio do incremento de 
produção, em especial na agricultura tradicional e familiar, no processamento, na indus-
trialização, na comercialização, no abastecimento e na distribuição, nos recursos de água, 
alcançando também a geração de emprego e a redistribuição da renda, como fatores de 
ascensão social;

 II – a conservação da biodiversidade e a uti lização sustentável dos recursos naturais;

 III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos 
populacionais específi cos e populações em situação de vulnerabilidade social;

 IV – a garanti a da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos con-
sumidos pela população, bem como seu aproveitamento, promovendo a sintonia entre 
insti tuições com responsabilidades afi ns para que esti mulem práti cas e ações alimentares 
e esti los de vida saudáveis;

 V – a produção de conhecimentos e informações úteis à saúde alimentar, promovendo seu 
amplo acesso e efi caz disseminação para toda a população;

 VI – a implementação de políti cas públicas, de estratégias sustentáveis e parti cipati vas de pro-
dução, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múlti plas característi -
cas territoriais e etno-culturais do Estado;

 VII – a adoção de urgentes correções quanto aos controles públicos sobre qualidade nutricional 
dos alimentos, quanto a tolerância com maus hábitos alimentares, quanto a desinformação 
sobre saúde alimentar vigente na sociedade em geral e nos ambientes sob gestão direta e 
indireta do Estado, quanto a falta de sintonia entre as ações das diversas áreas com respon-
sabilidades afi ns, como educação, saúde, publicidade, pesquisa esti mulada e ou apoiada 
por entes públicos, produção esti mulada de alimentos mediante critérios fundamentados, 
dentre outros;

Art. 5º A consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e 
Nutricional, requer o respeito à soberania do Estado sobre a produção e o consumo de alimentos.

Art. 6º O Município de , Estado de , deve empenhar-
-se na promoção de cooperação técnica com o Governo Estadual e com os demais municípios do esta-
do, contribuindo para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada.

CAPÍTULO II

DOS COMPONENTES MUNICIPAIS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 7º A consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e 
Nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado, no Município de , 
Estado de , por um conjunto de órgãos e enti dades afetas à Segurança Alimentar 
e Nutricional.
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Parágrafo único: A Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN 
Municipal e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA-Municipal, serão re-
gulamentados por Decreto do Poder Executivo, respeitada a legislação aplicável.

Art. 8º O SISAN rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes dispostos na Lei 11.346 de setem-
bro de 2006.

Art. 9º São componentes municipais do SISAN:

 I – a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela 
indicação ao CONSEA Municipal das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Muni-
cipal de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como pela avaliação do SISAN no âmbito 
do município;

 II – o CONSEA Municipal, órgão vinculado à Secretaria Municipal ;

 III – a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN Munici-
pal – integrada por Secretários Municipais responsáveis pelas pastas afetas à consecução 
da Segurança Alimentar e Nutricional, com as seguintes atribuições, dentre outras:

 a) elaborar, considerando as especificidades locais, o Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, observando os requisitos, as dimensões, as diretrizes e os 
conteúdos expostos no Decreto nº 7.272/2010, bem como os demais dispositivos do 
marco legal vigente, as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional e do CONSEA Municipal, indicando diretrizes, metas, fontes 
de recursos e os instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de 
sua implementação;

 b) monitorar e avaliar a execução da Política e do Plano;

Parágrafo único: A Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, CAISAN Municipal, será presidida pelo titular da Secretaria _________, e seus 
procedimentos operacionais serão coordenados no âmbito da Secretaria-Executiva 
da CAISAN Municipal.

 IV – os órgãos e entidades de Segurança Alimentar e Nutricional, instituições privadas, com 
ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, 
princípios e diretrizes do SISAN, nos termos regulamentados pela Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN;

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10. O Prefeito Municipal editará norma regulamentando a presente Lei no prazo de 90 (no-
venta) dias.

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

Município de , UF, .  de  2014.
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MODELO DE MINUTA PARA DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – CONSEA-MUNICÍPIO

Decreto n° -, de , de 20

Dispõe sobre as competências, a com-
posição e o funcionamento do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nu-
tricional de _____ do Estado de _____ no 
âmbito do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SISAN.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  DO ESTADO DE , no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº , de  de .

DECRETA:

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

Art. 1° – O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão de assessoramento 
imediato ao Prefeito de , integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal – SISAN, insti tuído pela Lei Nº 11.346, de 15 de setembro, de 2006.

Art. 2° – Compete ao CONSEA Municipal:

 I –  organizar e coordenar, em arti culação com a CAISAN do Município, a Conferência Munici-
pal de Segurança Alimentar e Nutricional convocada pelo Chefe do Poder Executi vo, com 
periodicidade não superior a quatro anos;

 II –  defi nir os parâmetros de composição, organização e funcionamento da Conferência;

 III –  propor ao Poder Executi vo, considerando as deliberações da Conferência Municipal de 
SAN, as diretrizes e as prioridades do Plano Municipal de SAN, incluindo-se os requisitos 
orçamentários para sua consecução;

 IV – arti cular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes 
do Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes ao Plano Municipal de 
SAN;

 V –  mobilizar e apoiar enti dades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações 
públicas de Segurança Alimentar e Nutricional;

 VI –  esti mular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de parti cipação e controle 
social nas ações integrantes da Políti ca e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional;
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 VII –  zelar pela realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e pela sua efetividade;

 VIII –  manter articulação permanente com outros conselhos municipais de Segurança Alimen-
tar e Nutricional, com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e com o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional relativos às ações associadas à 
Política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

 IX –  elaborar e aprovar o seu regimento interno.

§1°: O CONSEA Municipal manterá diálogo permanente com a Câmara Intersetorial Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional, para proposição das diretrizes e prioridades da Política e do Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, inclusive quanto aos requisitos orçamentários para 
sua consecução.

§2°: Na ausência de convocação por parte do Chefe do Poder Executivo no prazo regulamentar, 
a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será convocada pelo CONSEA Municipal.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 3° – O CONSEA Municipal será composto por ___ membros, titulares e suplentes, dos quais 
dois terços de representantes da sociedade civil, cabendo a representante deste segmento exercer a 
presidência do conselho, e um terço de representantes governamentais, conforme disposto no art. da 
Lei nº , de  de .

§ 1° A representação governamental no CONSEA Municipal será exercida pelos seguintes mem-
bros titulares:

 I – os Secretários Municipais:

  a)

  b)

  c)

  ....

§ 2° Os representantes da sociedade civil serão escolhidos conforme critérios de indicação esta-
belecidos pelas Conferências Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

§ 3° Poderão compor o CONSEA Municipal, na qualidade de observadores, representantes de 
conselhos afins, de organismos internacionais e do Ministério Público, indicados pelos titulares das 
respectivas instituições, mediante convite formulado pelo Presidente do CONSEA Municipal.

Art. 4° – Os representantes da sociedade civil, titulares e suplentes, bem como os suplentes da 
representação governamental, serão designados pelo Prefeito.

Parágrafo único. Os representantes da sociedade civil terão mandato de dois anos, permitida a 
recondução.
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Art. 5° – O CONSEA Municipal, previamente ao término do mandato dos conselheiros represen-
tantes da sociedade civil, consti tuirá comissão, composta por, pelo menos, 03 membros, dos quais 1/3 
será representante da sociedade civil, incluído o Presidente do Conselho, e os demais serão represen-
tantes do Governo, incluído o Secretário-Geral.

§ 1° Cabe à comissão elaborar lista com proposta de representação da sociedade civil que comporá 
o CONSEA Municipal, a ser submeti da ao Prefeito, observados os critérios de representação deliberados 
pela Conferência Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

§ 2° A comissão terá prazo de quarenta e cinco dias, após a realização da Conferência Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional ou ao término do mandato dos conselheiros, para apresentar 
proposta de representação da sociedade civil no CONSEA Municipal ao Chefe do Poder Executi vo;

Art. 6° – O CONSEA Municipal tem a seguinte organização:

 I –  Plenário;

 II –  Secretaria Geral;

 III –  Secretaria Executi va;

 IV –  Comissões Temáti cas.

Seção I

Da Presidência e da Secretaria Geral

Art. 7° – O CONSEA Municipal será presidido por um representante da sociedade civil, indicado 
pelo Conselho, entre seus membros, e designado pelo Prefeito.

Parágrafo único. No prazo de trinta dias, após a designação dos conselheiros, o Secretário-Geral 
convocará reunião, durante a qual será indicado o novo Presidente do CONSEA Municipal.

Art. 8° – Ao Presidente incumbe:

 I – zelar pelo cumprimento das deliberações do CONSEA Municipal;

 II – representar externamente o CONSEA Municipal;

 III – convocar, presidir e coordenar as reuniões do CONSEA Municipal;

 IV – manter interlocução permanente com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e 
Nutricional;

 V – convocar reuniões extraordinárias, juntamente com o Secretário Geral; e

 VI – propor e instalar comissões temáti cas e grupos de trabalho, designando o coordenador 
e os demais membros, bem como estabelecendo prazo para apresentação de resultados, 
conforme deliberado pelo CONSEA Municipal.

Art. 9° Compete à Secretaria Geral assessorar o CONSEA Municipal.

Parágrafo único. O Secretário Municipal de ________ será o Secretário-Geral do CONSEA Muni-
cipal.
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Art. 10. Ao Secretário-Geral incumbe:

 I – submeter à análise da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional as pro-
postas do CONSEA Municipal de diretrizes e prioridades da Política e do Plano Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se os requisitos orçamentários para sua 
consecução;

 II – manter o CONSEA Municipal informado sobre a apreciação, pela Câmara Intersetorial de 
Segurança Alimentar e Nutricional, das propostas encaminhadas por aquele Conselho;

 III – acompanhar a análise e o encaminhamento das propostas e recomendações aprovadas 
pelo CONSEA Municipal nas instâncias responsáveis, apresentando relatório ao Conselho;

 IV – promover a integração das ações municipais com as ações previstas nos Planos Nacional 
e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;

 V – instituir grupos de trabalho intersecretariais para estudar e propor ações governamentais 
integradas relacionadas ao Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

 VI – substituir o Presidente em seus impedimentos;

 VII – presidir a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional.

Seção II

Da Secretaria-Executiva

Art. 11. Para o cumprimento de suas funções, o CONSEA Municipal contará, em sua estrutura 
organizacional, com uma Secretaria Executiva, que dará suporte técnico e administrativo ao seu fun-
cionamento.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários e financeiros necessários à estruturação e funciona-
mento da Secretaria Executiva serão consignados diretamente no orçamento do Governo Municipal.

Art. 12. Compete à Secretaria Executiva:

 I –  assistir o Presidente e o Secretário Geral do CONSEA Municipal, no âmbito de suas atri-
buições;

 II – estabelecer comunicação permanente com os conselhos municipais de Segurança Ali-
mentar e Nutricional e com o CONSEA Nacional, mantendo-os informados e orientados 
acerca das atividades e propostas do CONSEA Municipal;

 III –  assessorar e assistir o Presidente do CONSEA Municipal em seu relacionamento com a 
Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, órgãos da administração pú-
blica, organizações da sociedade civil; e

 IV – subsidiar as comissões temáticas, grupos de trabalho e conselheiros com informações e 
estudos, visando auxiliar a formulação e análise das propostas apreciadas pelo CONSEA 
Municipal.

Art. 13. Incumbe ao Secretário Executivo do CONSEA Municipal dirigir, coordenar e orientar o 
planejamento, a execução e avaliação das atividades da Secretaria Executiva, sem prejuízo de outras 
atribuições que lhes forem cometidas pelo Presidente e pelo Secretário Geral do Conselho.
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Art. 14. Para o desempenho de suas atribuições, a Secretaria-Executi va contará com estrutura 
específi ca, nos termos estabelecidos em decreto, que disporá sobre os quanti tati vos de cargos em co-
missão e funções de confi ança para essa fi nalidade.

CAPÍTULO III

DO FUNCIONAMENTO

Art. 15. Poderão parti cipar das reuniões do CONSEA Municipal, a convite de seu presidente, 
representantes de outros órgãos ou enti dades públicas, municipais, estaduais, nacionais e internacio-
nais, bem como pessoas que representem a sociedade civil, cuja parti cipação, de acordo com a pauta 
da reunião, seja justi fi cável.

Art. 16. O CONSEA Municipal contará com comissões temáti cas de caráter permanente, que 
prepararão as propostas a serem por ele apreciadas, e grupos de trabalho, de caráter temporário, para 
estudar e propor medidas específi cas no seu âmbito de atuação.

Art. 17. As requisições de pessoal para ter exercício na Secretaria-Executi va do CONSEA Munici-
pal serão feitas por intermédio da Prefeitura.

Art. 18. O desempenho de função na Secretaria-Executi va do CONSEA Municipal consti tui, para o 
militar, ati vidade de natureza militar e serviço relevante e, para o pessoal civil, serviço relevante e tí tulo 
de merecimento, para todos os efeitos da vida funcional.

Art. 19. Ficam revogados os decretos (caso existam decretos a revogar)

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

XXXXXXXX, XXXX de XXXXX de XXXX;
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MODELO DE MINUTA PARA DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO DA CÂMARA 
INTERSETORIAL MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL— 

CAISAN-MUNICÍPIO

Decreto n° _____, de _______, de 20___

Cria, no âmbito do Sistema Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional, a Câmara 
Municipal Intersetorial de Segurança Ali-
mentar e Nutricional.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  ESTADO DE , no uso de suas atribui-
ções constitucionais e tendo em vista o disposto na Lei nº . 

DECRETA:

Art.1° Fica criada a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN 
do Município de  Estado de , no âmbito do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional–SISAN, com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos, en-
tidades e ações da administração pública municipais afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional, 
com as seguintes competências:

 I –  elaborar, a partir das diretrizes emanadas do Consea Municipal, a Política e o Plano Munici-
pal de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas e fontes de recursos, 
bem como instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua imple-
mentação;

 II – coordenar a execução da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal, mediante interlocução permanente com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional e com os órgãos executores de ações e programas de SAN;

 III – apresentar relatórios e informações ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nu-
tricional, necessários ao acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional;

 IV – monitorar e avaliar os resultados e impactos da Política e do Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional;

 V – Participar do fórum bipartite, bem como do fórum tripartite, para interlocução e pactuação 
com o Grupo Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional – GGSAN e a Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, sobre o Pacto de Gestão do DHAA 
(PGDHAA) e mecanismos de implementação dos planos de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal;

 VI – solicitar informações de quaisquer órgãos da administração direta ou indireta do Poder Exe-
cutivo Municipal para o bom desempenho de suas atribuições.

 VII – assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das recomendações do CON-
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SEA Municipal pelos órgãos de governo que compõem a CAISAN Municipal apresentando 
relatórios periódicos;

 VIII – elaborar e aprovar o seu regimento interno em consonância com a Lei nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, e os Decretos nº 6.272 e nº 6.273, ambos de novembro de 2007 e o 
Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010.

Art.2° A Políti ca Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será implementada por meio do 
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser construído intersetorialmente pela Câmara 
Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, com base nas prioridades estabelecidas 
pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a parti r das deliberações das Conferên-
cias Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

§ 1° – o Plano Municipal de SAN deverá:

 I – conter análise da situação nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

 II – ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;

 III – dispor sobre os temas previstos no parágrafo único do Art. 22 do Decreto nº 7.272/2010, 
entre outros temas apontados pelo CONSEA e pela Conferência Municipal de SAN;

 IV – explicitar as responsabilidades dos órgãos e enti dades afetas à Segurança Alimentar e Nu-
tricional;

 V – incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões arti culadas das demandas das 
populações, com atenção para as especifi cidades dos diversos grupos populacionais em 
situação de vulnerabilidade e de Insegurança Alimentar e Nutricional, respeitando a diver-
sidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a equidade de gênero;

 VI – defi nir seus mecanismos de monitoramento e avaliação.

 VII – ser revisado a cada dois anos, com base nas orientações da Câmara Interministerial de Se-
gurança Alimentar e Nutricional, nas propostas do CONSEA e no monitoramento da sua 
execução.

Art. 3° A programação e a execução orçamentária e fi nanceira dos programas e ações que integram 
a Políti ca e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é de responsabilidade dos órgãos e 
enti dades competentes conforme a natureza temáti ca a que se referem, observadas as respecti vas com-
petências exclusivas e as demais disposições da legislação aplicável.

Art. 4° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional deverá ser integrada pelos 
mesmos representantes governamentais ti tulares e suplentes no CONSEA, de que trata o Decreto n° 

 e presidida, preferentemente, por ti tular de pasta com atribuições de arti culação e 
integração.

Art. 5° A Secretaria-Executi va da câmara ou instância governamental de gestão intersetorial de 
Segurança Alimentar e Nutricional deve ser exercida pelo órgão governamental que a preside, sendo seu 
Secretário-Executi vo indicado pelo ti tular da pasta, e designado por ato do chefe do executi vo.

Art.6° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional poderá insti tuir comitês técni-
cos com a atribuição de proceder à prévia análise de ações específi cas.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

XXXXXXXX, de XXXXXXXX de XXXXXXX.
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LISTA DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS E ENDEREÇO

1. Lei municipal e seus regulamentos, que disponham sobre a criação ou fi xação dos compo-
nentes do SISAN no município, estabelecendo seus objeti vos e sua composição, bem como 
os parâmetros para a insti tuição e a implementação do Plano de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Município. 

2. Solicitação de adesão ao SISAN, em formulário próprio (anexo 1), assinado pelo Prefeito 
municipal

3. Cópia autenti cada da ata da reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do 
município, com aprovação da análise e parecer do Conselho sobre a adesão do Município 
ao SISAN.

4. Termo de compromisso, em formulário próprio (anexo 2), assinado pelo Prefeito municipal, 
de elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

5. Relato sintéti co contendo histórico do processo de implantação do SISAN no município (ane-
xo 3). 

6. Nomes dos Presidentes e Secretários do COMSEA Municipal e da CAISAN Municipal.

ENVIAR DOCUMENTOS PARA O SEGUINTE ENDEREÇO:
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PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA

  

POLÍTICA ESTADUAL
DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL

GRUPO GOVERNAMENTAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

GRUPO GOVERNAMENTAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

   

MAIS INFORMAÇÕES:

www.casacivil.ba.gov.brwww.casacivil.ba.gov.brwww.casacivil.ba.gov.brwww.casacivil.ba.gov.brwww.casacivil.ba.gov.brwww.casacivil.ba.gov.br

ggsan@casacivil.ba.gov.brggsan@casacivil.ba.gov.brggsan@casacivil.ba.gov.brggsan@casacivil.ba.gov.brggsan@casacivil.ba.gov.brggsan@casacivil.ba.gov.br
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