
ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINHTE D0 PREFHITO

LEI  N° 586/2018
Boa Vista, 12 de novembro de 2018

CRIA      OS      COMPONENTES      MUNICIPAIS      DO
SISTEMA          NACIONAL          DE          SEGURANCA
ALIMENTAR    E    NUTRICIONAL    -     SISAN,     DO
MUNIcipIO     DE     BOA     VISTA,     ESTADO     DA
PARAiBA,     DEFINE     OS     PARAMETROS     PARA
ELAB0RACAO  E  IMPLEMENTACAO  DO  PLANO
MUNICIPAL    DE    SEGURANCA    ALIMENTAR    E
NUTRICIONAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0  PREl``EITO  CONSTITUCIONAL  DO  MUNIcipIO  DE  BOA  VISTA, ESTADO  DA
PARAiBA,  faco  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  Eu  sanciono  a
seguinte  Lei:

CApiTULO I
DISPOSIC6ES GERAIS

Art.   1°   Esta   Lei  cria  os  componentes  municipais  do   SISAN,  ben  como  define

pill.ametros  para elaboracao e implementacao do  Plano Municipal  de  Seguran¢a Alimentar e
Nutricional.  em  consonancia com os  principios e diretrizes estabelecidas pela Lei  n°  11.346,
de  15  de  setembro  de  2006,  com  os  Decretos n° 6.272  e  n° 6.273,  de  2007,  e  o  Decreto  n°
7.272. de 2010, com o prop6sito de garantir o Direito Humano a Alimentacao Adequada.

Art.  2`'  A  alimentacao e  direito basico  do  ser humano,  indispensavel  a  realizacao dos
sells   dii.eitos  consagrados   na  Constituicao   Federal,   cabendo   ao  poder  ptiblico   adotar  as

p`>liticab  e  ai6es  quc  se  fapam  necessarias  para  respeitar,  proteger,  promover  e  prover  o
Dii.eito  Humano  a  Alimentapao  Adequada  e  Seguranca  Alimentar  e  Nutricional  de  toda  a

populacao.

§1°  A  adocao  dessas  politicas  e  a¢6es`  devera  levar  em  conta  as  dimens6es  ambientais,
ciiltur{`Is`  econ6micas.  regionais  e  sociais  do  Municipio,  com  prioridade  para  as  regi6es  e

ii(ipultic6es mais vulneraveis.

§2t`  I;  clever  do  poder  pdblico,  alem  do  previsto  no  caput  do  artigo,  avaliar,  fiscalizar  e
monitorar  a  realizagao  do  Direito  Humano  a  Alimentapao  Adequada,  ben  como  criar  e
fiti.talecei. os mecanismos para sua exigibilidade.

Ai.t.  30  A  Seguranca  Alimentar  e Nutricional  (SAN)  consiste  na  garantia  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
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promotoras de satide que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental,
n6mica e socialmente sustentaveis.

Paragrafo tinico:  A  Seguranca Alimentar e Nutricional  inclui a garantia do direito de todas as

pessoas   ao   acesso   a   orientaeao   que   contribua   para   o   enfrentamento   ao   sobrepeso,   a
obesidade,  a  contaminacao  de  alimentos  e  a  mais  doencas  consequentes  da  alimenta9ao
inadequada.

Art. 40 A Seguranca Alimentar e Nutricional abrange:

I  -a  amplia¢ao  das  condig6es  de  oferta  acessivel  de  alimentos,  por  meio  do  incremento  de

pi.odu¢ao,    em    especial    na   agricultura   tradicional    e    familiar,    no    processamento,    na
iiidustrializacao,  na  comercializapao,  no  abastecimento  e  na  distribuicao,  mos  recursos  de
agua.  alcan¢aiido tambem a gera¢ao de trabalho e a redistribui9ao da renda, como fatores de
asceiisao  social:

11  -a coiiservaeao da biodiversidade e a utilizapao sustentavel dos recursos naturais;

Ill  -a  promocao  da  satlde,  da  nutricao  e  da alimentacao  da populacao,  incluindo-se  grupos

populacionais especificos e populac6es em situapao de vulnerabilidade social;

lv  -  a  garantia  da  qualidade  biol6gica,  sanitaria,  nutricional  e  tecnol6gica  dos  alimentos
citnsuiiiidos  pela  popula¢ao,  ben  como  seu  aproveitamento,  promovendo  a  sintonia  entre
institi`ic6es  com  responsabilidades  afins  para que  estimulem  praticas  e  a¢6es  alimentares  e
estilos de vida saudaveis;

V  -  a  pi.odu?ao  de  conhecimentos  e  informac6es  dteis  a  satide  alimentar,  promovendo  seu
aiiiplo acesso e eficaz disseminacao para toda a popula?ao;

VI  -  a  implementa¢ao  de  politicas  ptiblicas,  de  estrategias  sustentaveis  e  participativas  de

pi`odu¢ao.     comercializa¢ao     e     consumo     de     alimentos,     respeitando-se     as     multiplas
cai.acteristicas territoriais e etno-culturais do Estado;

Vll         a   adocao   de   ui-gente.s   corre¢6es   quanto   aos   controles   pdblicos   sobre   qualidade
niiti.icional   dos   alimentos,   quanto   a  tolerancia  com   maus   habitos   alimentares,   quanto   a
desinfoi.macao  sobi.e  satide  alimentar  vigente  na  sociedade  em  geral  e  mos  ambientes  sob

gi:stao direta e iiidireta do Estado, quanto a falta de sintonia entre as ac6es das diversas areas
coiii  respoiisabilidades  afms.  como  educacao`  saude,  publicidade,  pesquisa  estimulada  e  ou
i`poiada  poi.  cntes  ptiblicos,  produ¢ao  de  alimentos  mediante  criterios  fundamentados  na
sustentabi lidade, dentre outros;
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0   Municipio  de  Boa  Vista,  Estado  da   PARAIBA  deve  empenhar-se  na
cooperacao  €ecnica  com  o  Govemo  Estadual  e  com  os  demais  municipios  do

assim, para a realizapao do Direito Humano a Alimenta9ao Adequada.estado. contribuindo

CAPITULO 11

DOS COMPONENTES MUNICIPAIS D0 SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 70 A consecucao do Direito Humano a Alimentapao Adequada da populagao far-
se-a   poi.   meio   do   Sistema   Nacional   de   Seguran¢a   Alimentar   e   Nutricional   (SISAN),
iiitegrado.   no  Miinici'pio  de  Boa  Vista,  Estado  da  Parafba  por  urn  conjunto  de  6rgaos  e
entidades afetas a Seguranca Alimentar e Nutricional.

Art. 80 0 Sistema Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional (SISAN) reger-se-

a pelos  princ{pios e diretrizes dispostos na Lei n.°  11.346 de  15 de setembro de 2006.

Art.  9°.  Sao  componentes  municipais  do  Sistema  Nacional  de  Seguran¢a  Alimentar  e
Nutricional  (SISAN):

I  -a (`c)nt`erencia Municipal  de Seguranca Alimentar e Nutricional;
11  -   o (`'onselho Municipal de Seguran¢a Alimentar e Nutricional -COMSEA;
I 11 -d Camara lntersetorial de Seguranca Alimentar e Nutricional -CAISAN Municipal;
lv  - os 6rgaos e entidades de Seguranca Alimentar e Nutricional, institui¢6es privadas, com
ou  sem  fiiis  lucrativos,  que  manifestem  interesse  na  adesao  e  que  respeitem  os  crit6rios,

pi.iiicipios  e  diretrizes  do  SISAN.  nos  termos  regulamentados  pela  Camara  Interministerial
ile  Scgiu.an¢a  Alimentar e Nutricional -CAISAN Nacional.

Pflrfgi.afo  hnico:  A  Camara lntersetorial  de  Seguranca Alimentar e Nutricional  -CAISAN
Municipal e o Conselho Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional ~ COMSEA, serao
`.egulaiiientados    por    Decreto    do    Poder   Executivo    Municipal,    respeitada   a    legislacao
aplica\el.

DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art.   10`'.   0   Prefeito  Municipal  editara  norlna  regulanentando  a  presente  Lei  no

pi.azo de 90 (noventa) dias.
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