
BLOCO  11 SEGURANÇA ALIMENTAR
(continua)

4 - Com relação a lei municipal de segurança alimentar:  

1 Possui lei

A lei está em trâmite2

Não possui3

/
4.1 - Número da lei: 4.2 - M s e ano da promulgação:ê

/
4.3 - M s e ano da apresentação do projeto de lei:ê

1 3 Setor subordinado a outra secretaria

5

2

4

Secretaria municipal em conjunto 
com outras políticas setoriais

6
Não possui estrutura
(passe para o quesito 4)

Setor é a parte organizacional do governo do estado sem status de secretaria.

1 - O órgão gestor da política de segurança alimentar e nutricional caracteriza-se como:

2 - A que secretaria ou setor a  está associada ou subordinada? (admite múltipla marcação)política de segurança alimentar e nutricional

2.1 2.4Assistência social Saúde 2.5 2.62.32.2 Planejamento Direitos humanosAgricultura Outra

3 - Nome do órgão gestor da política de segurança alimentar e nutricional:

Setor subordinado diretamente à chefia 
do Executivo (passe para o quesito 3) 

Órgão da administração indireta 
(passe para o quesito 3) 

Secretaria municipal exclusiva
(passe para o quesito 3) 

2 Não (passe para o quesito 8)

5 - O município possui Conselho Municipal de Segurança Alimentar?

5.2 - O Conselho é paritário? 5.3 - Caráter do Conselho: (admite múltipla marcação)1 Sim  

2

1 Sim

Não
5.3.4

5.3.1 Consultivo Deliberativo

5.3.3

5.3.2

Normativo Fiscalizador

 5.1 - Lei/ano de criação:

/

6 - Quantas vezes o conselho se reuniu nos últimos 12 meses?

7 - Há recursos orçamentários municipais para apoiar o funcionamento
       do Conselho?

1 2Sim Não

8 - O município possui câmara ou instância governamental intersetorial de segurança alimentar e nutricional, conforme disposto no art 7º, item 6, do Decreto 
        7.272/2010?

1 2Sim Não (passe para o quesito 12)

9 - Quais áreas do governo estão representadas nesta câmara ou instância?  (admite múltipla marcação)

9.7

9.1 Fazenda Planejamento

9.6

9.2

Educação

9.5

9.10 Direitos Humanos

Trabalho

9.8

Agricultura9.3

Segurança Alimentar

9.11 Outras

9.9

Saúde9.4

Casa Civil

10 - Qual órgão municipal é responsável pela coordenação desta câmara ou instância?

11 - Há recursos orçamentários municipais para apoiar o funcionamento da Câmara ou Instância Intersetorial? 1 Sim 2 Não 

12 - O município possui Plano de Segurança Alimentar e Nutricional? 1 Sim 2 Não 

13 - Há recursos orçamentários municipais previstos para o financiamento de políticas de segu-
       rança alimentar e nutricional (exceto contrapartidas de convênios com o governo federal)? 1 Sim 2 Não 

14 - Valor do orçamento municipal para a política de segurança alimentar e nutricional realizado no ano de 2013::

,
R$

Assistência social



BLOCO  11 SEGURANÇA ALIMENTAR
(conclusão)

15 - O município desenvolve algumas destas ações:  (admite múltipla marcação)

16 - Responsável pela informação:

16.4 - Telefone: 
      

16.1 - Nome do responsável 
        pela informação:  

16.2 - Cargo:  

Assinatura:-

15.1.1.1
2 Não 

15.1.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)

15.1.1.3 Próprio

1 Sim

2 Não 

15.2.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim15.2 -  Atividades de capacitação, fomento ou 
          incentivo à produção orgânica e/ou agro-
          ecológica

2 Não 

15.3.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim15.3 -  Doação de alimentos para grupos es-
          pecíficos e/ou povos indígenas, comu-
          nidades quilombolas, e demais povos 
          ou comunidades tradicionais

2 Não 

15.4.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim15.4 -  Manutenção de feiras livres/popula-
          res ou mercados públicos de alimen-
          tos 

2 Não 

15.5.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim

15.5 -  Manutenção de Bancos de Alimentos

2 Não 

15.6.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim
15.6 -  Manutenção de Cozinhas Comunitárias

2 Não 

15.7.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim
15.7 -  Manutenção de Restaurantes Populares

2 Não 

15.8.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim15.8 -  Manutenção de equipamentos de abas-
          tecimento público de alimentos (ex:cen-
          trais de abastecimento - Ceasas, entre-
          postos)

2 Não 

15.9.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim15.9 -  Implantação de tecnologias de aces-
          so à água para consumo humano 
          (cisternas)

2 Não 

15.10.1 - Com recursos:  (admite múltipla marcação)1 Sim
15.10 -  Atividades de Agricultura Urbana 
            (ex: hortas comunitárias em terre-
             nos urbanos)

16.3 - E-mail:  

Repassado pelo
governo federal

15.1.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.1 -  Atividades de educação alimentar e
          nutricional

15.2.1.1 15.2.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.2.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.3.1.1 15.3.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.3.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.4.1.1 15.4.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.4.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.5.1.1 15.5.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.5.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.6.1.1 15.6.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.6.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.7.1.1 15.7.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.7.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.8.1.1 15.8.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.8.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.9.1.1 15.9.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.9.1.2 Repassado pelo
governo estadual

15.10.1.1 15.10.1.3 PróprioRepassado pelo
governo federal

15.10.1.2 Repassado pelo
governo estadual
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