LEI Nº 418 DE 14 DE ABRIL DE 2003.

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA
ALIMENTAR
E
NUTRICIONAL.
O povo do município de Jaíba, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
ARTIGO 1º - Fica criado, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional,
com a finalidade de assessorar o Governo Municipal na execução do Programa FOME ZERO, junto
à Secretaria Municipal se Assistência Social, Motivando a participação de Órgãos Públicos e da
Comunidade, na consecução de seus objetivos, e como órgão deliberativo, fiscalização e de
assessoramento, competindo-lhe especificamente:
I – Acompanhamento a aplicação dos recursos Federais transferidos a conta do Programa
Fome Zero;
II – Zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a
distribuição, observando sempre as práticas higiênicas e sanitárias, respeitando os hábitos
alimentares do município, sua vocação agrícola, dando preferência aos produtos “In Natura”;
III – Orientar a aquisição de insumos para os programas de alimentação, dando prioridade
aos produtos da região;
IV – Receber, analisar e remeter ao Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, com
parecer conclusivo, as prestações de contas do Programa Fome Zero, na forma da Lei.
V – Sugerir medidas aos órgãos dos poderes Executivos e Legislativo do Município, nas
fases de elaboração e tramitação do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do
Orçamento Municipal, visando:
A) As metas a serem alcançadas;
B) A aplicação dos recursos previstos na legislação Nacional;
C) Enquadramento das dotações orçamentárias especificadas para o programa Fome Zero.
VI – Articular-se com os órgãos ou serviços governamentais nos âmbitos estadual e federal
e com outros da Administração Pública ou Privada, a fim de obter colaboração ou assistência
técnica para a melhoria de alimentação da população da comunidade carente;
VII – Fixar critérios para distribuição de alimentos ou produtos alimentícios;
VIII – Articular com outros órgãos municipais motivando-se na criação de hortas, granjas e
de pequenos animais de corte para fins de enriquecimento da alimentação e nutrição do povo
carente;
IX – Realizar campanhas educativas de esclarecimento sobre a alimentação;

X – Realizar estudos a respeito dos hábitos alimentares locais, levando-os em conta da
elaboração de cardápios;
XI – Exercer fiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados
a distribuição, assim como sobre a limpeza dos locais de armazenamento;
XII – Realizar campanhas sobre higiene e saneamento básico, no que diz respeito aos seus
efeitos sobre a alimentação;
XIV – Levantar dados estatísticos na comunidade com a finalidade de orçamentar e avaliar o
programa no município.
Parágrafo Único – A execução das proposições estabelecidas pelo Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional ficará a cargo de Secretaria Municipal de Assistência Social.

CAPITULO II
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Artigo 2º - O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional terá a seguinte composição:
I – Um representante do Poder Executivo, indicado pelo chefe desse Poder;
II – Um representante do Poder Legislativo, indicado pela mesa diretora desse Poder;
III – Dois representantes da Secretária Municipal de Assistência Social, indicado pelo
secretário desse órgão;
IV – Dois representantes do Conselho Municipal de Assistência Social, indicado pelos
membros do Conselho;
V – Três representantes de outros segmentos da Sociedade Local, sendo:- - um dos clubes de
serviços (Loja Maçônica, Layons, Rotary Clube) – um das Igrejas Evangélicas – um da Igreja
Católica.
§ 1º - A cada membro efetivo corresponderá um suplente.
§ 2º - A nomeação dos membros efetivos e dos suplentes será feita por Decreto do Chefe do
Executivo municipal para o prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 3º - O exercício do mandato de conselheiro será gratuito e constituirá Serviço público
Relevante.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 4º - O Programa de Segurança Alimentar e nutricional “FOME ZERO” será executado com:

I – Recursos próprios do Município consignado no orçamento anual;
II – Recursos transferidos pela União e pelo Estado;
III – Recursos financeiros ou de produtos doados por Entidades Particulares, Instituições
Estrangeiras ou Internacionais.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, Revogadas as disposições
em contrário.
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