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GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja louvado"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7° do artigo 40 da Lei Orgânica do
Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou nos termos do § 3° do artigo 40
da Lei Orgânica Municipal, e ele promulga o Autógrafo de Lei n° 4.199/20, que se
transformou na LEI N° 6.392, de 06 de outubro de 2020."

LEI N" 6.392, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020

Institui a Política Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional - PMSAN, fixa os
componentes do município de Vila Velha
no Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional - SISAN, define
os parâmetros para a elaboração do Plano
Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional - PLAMSAN, e dá outras
providências.

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Esta Lei institui a Política Mvmicipal de Segurança Alimentar e Nutricional -
PMSAN, fixa os componentes do município de Vila Velha do Estado do Espírito Santo
Para com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, define
os parâmetros para a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional - PLAMSAN e dá outras providências.

Art. 2° No âmbito da presente Lei, o Poder Executivo Municipal de Vila Velha fica
autorizado a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional -SISAN,
observando seus princípios e suas diretrizes contidos na Lei Federal n° 11.346, de 15 de
setembro de 2006, nos Decretos n°s 6272/2007 e 7.272/2010 e, no âmbito estadual,
na Lei Complementar n° 609, de 8 de dezembro de 2011, com as alterações dadas pela
Lei Complementar n° 824/2016.

Art. 3° A presente Lei Municipal reconhece que a alimentação adequada é direito
social fundamental, inerente a dignidade da pessoa humana, nos termos da Emenda
Constitucional n° 64/2010, devendo o poder público adotar as políticas e ações que
se fizerem necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e
nutricional da população, priorizando os segmentos mais vulneráveis.

§ 1° A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as necessidades
fisiológicas e fisiopatológicas da pessoa humana sem prejuízo das dimensões sanitárias,
ambientais, socioculturais, econômicas, regionais e sociais.

r

§ 2° E dever do poder público municipal respeitar, proteger, promover, prover, informar,
monitorar, garantir o controle social, fiscalizar e avaliar as políticas que promovem a
realização do Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA), estabelecendo os
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critérios e mecanismos de exigibilidade e monitoramento de suas violações.

Art. 4° A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), sendo social, econômica e
ambientalmente sustentável, e com base em práticas alimentares saudáveis que
respeitem a diversidade cultural, consiste na realização do direito humano fundamental
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.

Art. 5° A segurança alimentar e nutricional abrange:

I - os acordos internacionais, incluindo a geração de trabalho e a distribuição da renda;

II - a ampliação das condições de acesso aos alimentos, incluindo a água;

III - a produção em especial da agricultura familiar e tradicional, aquicultura e
pesca, o abastecimento e a distribuição, do correto processamento,
industrialização e comercialização dos alimentos;

IV - a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos;

V - a promoção da saúde, da nutrição e da educação alimentar e nutricional, do
estímulo a práticas alimentares e estilos de vida saudáveis;

VI - a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos;

VII - a produção do conhecimento sobre alimentos e condições alimentares e
nutricionais dos indivíduos, das famílias e dos grupos populacionais, incentivando a
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e facilitando o acesso a informação
atualizada, e o estímulo a capacidade de recursos humanos;

VIII - a execução de políticas públicas e os planos municipais de desenvolvimento da
agropecuária, aquicultura e pesca, que devem prever a implementação de estratégias
sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos,
respeitando-se diversidade cultural e regional do município.

CAPITULO II

DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 6° Fica instituída a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional -
PMSAN, com as seguintes diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional:

I - promoção do acesso universal a alimentação adequada e saudável, com prioridade
para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;

II - promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e
descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e
distribuição de alimentos;

III - instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional,
pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano a
alimentação adequada;
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IV - promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e
nutricional voltadas para os assentados da reforma agrária, quilombolas e demais povos
e comunidades tradicionais nos térmos do art. 3°, inciso I, do Decreto n° 6.040, de 7 de
fevereiro de 2007;

V - fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à
saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional;

VI - promoção do acesso universal a água de qualidade e em quantidade suficiente,
com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica, para a produção de
alimentos da agricultura familiar, para a pesca e para a aqüicullura;

VII - apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e
nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional,
nos termos da Lei n° 11.346/2006.

Art. 7° Constituem objetivos específicos da PMSAN;

I - identificar, analisar, divulgar e atuar sobre os fatores condicionantes da insegurança
. alimentar e nutricional no município;

II - articular e monitorar programas e ações no âmbito da PMSAN, promovendo o
respeito, proteção do direito humano à alimentação adequada;

III - promover sistemas sustentáveis de base agroecológica, de produção e distribuição de
alimentos que respeitem a biodiversidade e fortaleçam a agricultura familiar, os povos
indígenas e as comunidades tradicionais, assegurando o consumo e o acesso a
alimentação adequada e saudável, respeitado a diversidade da cultura alimentar
mvmicipal, observando as diversidades social, cultural, ambiental, étnico-racial, a
equidade de gênero e a orientação sexual, bem como disponibilizar instrumentos para sua
exigibilidade;

IV - respeitar na PMSAN o princípio da soberania alimentar e a garantia do direito
humano à alimentação adequada, inclusive o acesso à água, e promovê-los no âmbito
das negociações e cooperações do poder público municipal.

CAPITULO III

DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN

Art. 8° A consecução do Direito Humano a Alimentação Adequada e da Segurança
Alimentar e Nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, ao qual serão parte
os órgãos e entidades vinculadas a Segurança Alimentar e Nutricional.

Art. 9° O SISAN é composto pelas instâncias:

I  - a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, instância
responsável pela indicação ao COMSEA-VV, tem como objetivo apresentar proposições
e diretrizes, bem como elencar prioridades e avaliar a execução do Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional e suas Políticas;

II - o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA-VV) é a
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instância de deliberação, controle social e assessoramento para a execução do Plano
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e suas Políticas, nos termos a Lei
Municipal n° 4.093, de 16 de outubro de 2003;

III - a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN-
VV), ao qual esta será integrada por servidores indicados pelas Secretarias Municipais
responsáveis pelas pastas afeitas a consecução dà Segurança Alimentar e Nutricional.

CAPITULO IV

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 10. A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será coordenada
pelo setor de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculado a secretaria de governo.

CAPÍTULO V

DO FINANCIAMENTO

Art. 11. O financiamento da PMSAN será de responsabilidade do Poder
Executivo Municipal, apoiado com recursos federais e estaduais.

Art. 12. Fica criado o Fimdo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)
com finalidade de financiar projetos destinados a PMSAN.

§ 1° Caberá a CAISAN-VV em consulta ao COMSEA-VV, apresentar uma proposta
quanto as fontes de receitas do fimdo de que trata o caput do presente artigo, que será
incluída, na legislação que regulamentará a presente Lei.

§ 2° A gestão do FUMSAN ficará a cargo da secretaria municipal de governo, sendo o
COMSEA-W sua instância de controle social.

Art. 13. Além dos recursos oriundos do FUMSAN, a Política de Segurança Alimentar
e Nutricional contará com os das seguintes fontes:

I - dotações orçamentárias municipais e dos demais entes federados destinados aos
diversos setores que compõem a segurança alimentar e nutricional; e

n - recursos específicos para gestão e manutenção do SISAN, consignados nas
respectivas peças orçamentárias: Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), Lei

, Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA).

§ 1° O COMSEA-VV e a CAISAN-VV poderão listar ações prioritárias e elaborar
proposições à Lei Orçamentária Anual, a serem encaminhadas ao Poder Executivo
Mvmicipal.

§ 2° Observando as indicações de prioridades elencados pelo COMSEA-W para a
PMSAN, a CAISAN-W analisará seus conteúdos, inclusive suas respectivas dotações
orçamentárias, encaminhando proposições para as secretarias.
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Art. 14. A CAISAN-VV, anualmente e por meio de resolução, e com posição
favorável do COMSEA-W, elencará as ações orçamentárias prioritárias constantes do

. PLAMSAN, ao qual constarão:

I - as estratégias de execução do PLAMSAN;

n- a revisão de mecanismos de implementação do PLAMSAN.

Art. 15. As entidades privadas com ou sem fins lucrativos que aderirem ao SISAN
poderão firmar parcerias, contratos e convênios com o Município de Vila Velha, desde
que atendam aos critérios de adesão, conforme apreciação pelo COMSEA-VV.

CAPITULO VI

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 16. O monitoramento e avaliação da PMSAN têm por objetivo mensurar o grau
de execução da Política e Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que
deverá contar com instrumento e metodologias próprios.

§  1° O monitoramento e avaliação deverá contribuir para o fortalecimento e
. desenvolvimento dos sistemas de informação existentes nos diversos setores e para
0 sistema articulado de informação e esferas de governo.

§ 2° O sistema de monitoramento e avaliação utilizará informações e indicadores
disponibilizados pelos sistemas de informações existentes nas diversas esferas de governo.

§ 3° Caberá a CAISAN-VV tornar públicas as informações relativas a segurança
alimentar e nutricional da população do município.

§ 4° O sistema referido no caput deste artigo terá como princípios a participação social,
equidade, transparência, publicidade e facilidade de acesso às informações.

§ 5° O sistema de monitoramento e avaliação deverão organizar, de forma integrada,
os indicadores existentes nos diversos setores e contemplar as seguintes dimensões
de análise:

1 - produção de alimentos;

II - disponibilidade e consumo de alimentos;

III - renda e condições de vida;

' IV - acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo água;

V - saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados;

VI - educação;

VII - programas e ações relacionadas a segurança alimentar e nutricional;

VIII - povos e comunidades tradicionais.
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§ 6° O sistema de monitoramento e avaliação deverá identificar os grupos
populacionais mais vulneráveis a violação do Direito Humano à Alimentação
Adequada, consolidando dados sobre as condições de saúde, as desigualdades sociais,
regionais, étnico-raeiais e de gênero.

CAPITULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. A CAISAN-VV, em colaboração com o COMSEA-YV, elaborará o Plano
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no prazo de até doze meses a contar
da data de publicação desta Lei, observado o disposto no art. 14.

Parágrafo único. O primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
deverá conter políticas, programas e ações relacionados, entre outros, aos seguintes
temas:

I - oferta de alimentos aos estudantes, trabalhadores e pessoas em situação de
vulnerabilidade alimentar;

II - transferência de renda;

III - educação permanente para segurança alimentar e nutricional;

IV - apoio a pessoas de baixa renda com necessidades alimentares especiais;

V - promoção do aleitamento matemo exclusivo nos primeiros seis meses de vida, criação e
fortalecimento doá bancos de leite hmnano;

VI - fortalecimento da agricultura familiar, aquicultura e pesca, da produção urbana e
periurbana de alimentos e de hortas escolares e comunitárias;

VII - aquisição governamental de alimentos, provenientes da agricultura familiar,
aquicultura e pesca para o abastecimento e formação de estoques;

VIII - mecanismos de garantia de preços mínimos para os produtos da agricultura
familiar, aquicultura e pesca e da sociobiodiversidade;

IX - acesso a terra e ao território;

X - conservação, manejo e uso sustentável da agrobiodiversidade;

XI - alimentação e nutrição para a saúde;

XII - vigilância sanitária de alimentos;

XIII - acesso a água de qualidade, em quantidade suficiente para consumo humano e para
produção de alimentos;

XIV - assistência alimentar emergencial;

XV - segurança alimentar e nutricional dos Povos e Comunidades Tradicionais e dos
Assentados de Reforma Agrária;

XVI - estabelecimento dos mecanismos de exigibilidade do cumprimento do Direito
Humano a Alimentação Adequada e saudável;
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XVII - produção, comercialização de alimentos agroecológieos e orgânicos, com a adoção
de medidas que facilitem a sua aquisição por famílias de baixa renda;

XVIII - preservação, conservação e proteção de recursos naturais renováveis, nascentes e
mananciais.

Art. 18. Compete ao Poder Público Municipal providenciar a inffaestrutura necessária para o
funcionamento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutrieional no âmbito municipal.

Art. 19. Fica revogada a Lei Municipal n° 5.559, de 29 de agosto de 2014.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 06 de outubro de 2020.

IVANCARLINI

Presidente
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