
 
 

RESOLUÇÃO COMUSAN-BH Nº 02 DE 18 DEZEMBRO DE 2020 
  

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMUSAN-BH), no uso das            
atribuições que lhe confere a Lei nº 10.589/2012, o Decreto nº 16.811/2017 e suas alterações, em                
suas reuniões ordinárias nº 04/2020 e nº 06/2020, realizadas respectivamente nos dias 03 de              
setembro e 26 de novembro de 2020, 
 
RESOLVE: 
  
Art. 1º Aprovar o seu Regimento Interno anexo a esta Resolução. 
  
Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 01, de 11 de maio de 2012, e demais disposições em 
contrário. 
 
  
   

Laureci Alves de Paula 
Presidente do COMUSAN/BH 
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REGIMENTO INTERNO 
  

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
Art. 1º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte              
(COMUSAN-BH), disposto pela Lei nº 10.589 de 28 de dezembro de 2012, tem seu              
funcionamento disciplinado por este Regimento Interno. 
 
 Art. 2º - O COMUSAN-BH é órgão colegiado de caráter deliberativo, no âmbito de sua               
competência, sendo consultivo nos demais casos, integra o Sistema Nacional de Segurança            
Alimentar e Nutricional – Sisan –, instituído pela Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de                 
2006. 
   

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS 

  
Art. 3º - Compete ao COMUSAN-BH:  
I - propor, acompanhar e fiscalizar ações do governo municipal na área de segurança alimentar e                
nutricional; 
II - articular áreas do governo municipal e de organizações da sociedade civil para a               
implementação de ações voltadas para o combate às causas da miséria e da alimentação              
inadequada geradoras de deficiências nutricionais, doenças crônicas, agravos relacionados à          
alimentação e à fome, no âmbito do Município; 
III - incentivar parcerias que garantam mobilização e racionalização no uso dos recursos             
disponíveis; 
IV - articular campanhas de conscientização da população sobre SAN; 
V - definir diretrizes para formular o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
VI - propor a criação do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
VII - apreciar ou propor estratégias, normatizações, projetos e ações que implementem os             
Códigos Municipais de Belo Horizonte, em assuntos referentes à Segurança Alimentar e            
Nutricional; 
VIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, o qual definirá sua organização e funcionamento; 
IX – organizar, com o órgão gestor, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
X - aprovar, acompanhar e monitorar a execução do Plano Municipal de Segurança Alimentar e               
Nutricional observadas as deliberações das Conferências Municipais de Segurança Alimentar e           
Nutricional. 
Parágrafo único - Sempre que se fizer necessário para o desenvolvimento de suas atividades,              
poderá o COMUSAN-BH solicitar dados, informações e colaboração aos órgãos e entidades da             
Administração Pública Municipal. 
  
 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

  
Art. 4º - O COMUSAN-BH será composto pelos seguintes membros titulares e respectivos             
suplentes, designados por ato do Prefeito: 
 I – seis representantes do Poder Executivo; 
II – um representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte; 
III – dois representantes de instituições de ensino ou de pesquisa; 
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IV – um representante do Conselho de Alimentação Escolar de Belo Horizonte; 
V – oito representantes da sociedade civil; 
VI – seis representantes de áreas afins do setor de alimentos. 
§ 1º – Os representantes do Poder Executivo serão indicados pelos titulares das respectivas              
pastas. 
§ 2º – Os representantes da Câmara Municipal de Belo Horizonte e do Conselho de Alimentação 
Escolar de Belo Horizonte serão indicados por seus respectivos responsáveis. 
§ 3º – Os representantes dos incisos III, V e VI serão eleitos, conforme disposto no Capítulo VI                  
deste Regimento. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CONSELHEIROS 

  
Art. 5º - O mandato dos Conselheiros será de 4 (quatro) anos. 
 
Art. 6º - O exercício das funções de Conselheiro é considerado de interesse público relevante e                
não será remunerado. 
Parágrafo único - Será garantido aos conselheiros representantes da sociedade civil o            
fornecimento de bilhete de transporte social, conforme a necessidade, para o comparecimento às             
reuniões e/ou atividades relativas ao COMUSAN-BH. 
 
 Art. 7º - Compete aos Conselheiros:  
I - participar das Plenárias e reuniões, mediante convocação, e das Comissões para as quais for                
designado, manifestando-se a respeito de matérias em discussão; 
II – justificar as ausências às Plenárias e reuniões; 
III – analisar e emitir parecer sobre assuntos pertinentes; 
IV - propor pauta e apresentar propostas ao Conselho sobre assuntos de interesse da              
municipalidade; 
V – votar na eleição de Presidente e de Vice-Presidente; 
VI – votar nas matérias em deliberação; 
VII - manter a Secretaria Executiva informada sobre as alterações dos seus dados pessoais; 
VIII – propor alteração deste Regimento Interno; 
IX - exercer outras atribuições que lhes sejam designadas pela Mesa Diretora ou pela Plenária. 
 
 

CAPÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 8º - O COMUSAN-BH é organizado nas seguintes instâncias: 
I - Plenária; 
II - Mesa Diretora; 
III - Comissões de Trabalho; e 
IV - Secretaria Executiva. 
 

 
SEÇÃO I 

DA PLENÁRIA 
 

Art. 9º – A Plenária é a instância máxima de deliberação do COMUSAN-BH, composta pelo               
conjunto de conselheiros titulares e suplentes, e participantes não conselheiros. 
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Parágrafo único. O conselheiro suplente terá direito à voz nas plenárias, independentemente da             
presença do conselheiro titular. 
 
Art. 10 - Compete à Plenária: 
I - apreciar e deliberar sobre os assuntos e matérias de sua competência; 
II - eleger o presidente e o vice-presidente; 
III - deliberar sobre a constituição e composição das Comissões Temáticas; 
IV - requerer, justificadamente, que constem na pauta assuntos que devam ser objeto de              
discussão e deliberação do COMUSAN-BH, bem como preferência para exame de matéria            
urgente; 
V - identificar e analisar eventuais casos de atuação inadequada por parte de conselheiros e               
definir providência cabíveis; 
VI - propor e aprovar alterações deste Regimento;  
VII - deliberar sobre os casos omissos. 
 
Art. 11 - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente mensalmente, exceto no mês de janeiro, na              
forma estabelecida neste Regimento Interno, e, em caráter extraordinário, sempre que convocado            
pelo seu Presidente, por iniciativa própria, ou a requerimento de, pelo menos, 50% (cinquenta por               
cento) de seus membros titulares. 
 § 1º - As pautas das sessões plenárias serão elaboradas pela Mesa Diretora e divulgadas por                
convocação dos Conselheiros, via meio eletrônico (e-mail), enviados com, no mínimo, 05 (cinco)             
dias úteis antes da data fixada. 
§ 2º - No caso das sessões plenárias extraordinárias, a convocação será realizada com, no               
mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência. 
§ 3º - As reuniões do Conselho começarão no horário marcado com a presença de, pelo menos, a                  
maioria absoluta (50% mais um) de seus membros titulares e/ou de seus suplentes, ou, decorridos               
30 (trinta) minutos, com a presença de 1/3 qualificado dos membros. 
§ 4º - As deliberações serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de                
qualidade e serão transformadas em resoluções quando necessário. 
§ 5º - A ausência por 03 (três) reuniões seguidas ou 05 (cinco) alternadas no mesmo ano sem                  
substituição pelo suplente, implicará na perda automática do mandato de Conselheiro da            
respectiva entidade. 
§ 6º - A critério do Conselho, poderão participar convidados com direito a voz. 
§ 7º - As deliberações e os assuntos tratados em cada reunião serão registrados em ata, a qual                  
será lavrada por servidor da Secretaria Executiva e encaminhada para os conselheiros no ato de               
convocação da sessão seguinte. 
  
Art. 12 - A Plenária obedecerá à seguinte ordem: 
I - verificação de quórum; 
II - abertura da sessão; 
III - leitura das justificativas de ausências de conselheiros; 
IV - discussão e aprovação da pauta; 
V - aprovação da ata da sessão anterior; 
VI – informes, discussão e votação das matérias em pauta; e 
VII – encerramento. 
 

 
 

SEÇÃO II 
DA MESA DIRETORA 

 
Art. 13 - A Mesa Diretora é composta pelo Presidente e pelo Vice-Presidente. 
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Art. 14 - A Mesa Diretora será responsável: 
I - pela pauta e coordenação de todas as plenárias ordinárias e extraordinárias do Conselho; 
II - pela coordenação dos trabalhos da Secretaria Executiva; 
III - pelo encaminhamento de todas as providências e recomendações determinadas pela            
Plenária; 
IV - pela ciência de todas as correspondências recebidas e expedidas; 
V - pelo amplo conhecimento público de todas as atividades e deliberações do COMUSAN-BH; 
VI – por decidir, ad referendum, acerca de assuntos emergenciais quando houver impossibilidade             
de consulta à Plenária; 
VII – por representar o COMUSAN-BH. 
 
Art. 15 - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos dentre os conselheiros titulares dos               
incisos III a VI do art. 4º, para posterior indicação ao prefeito.  
 
Art. 16 - Compete ao Presidente do COMUSAN-BH: 
 I - coordenar e supervisionar os assuntos pertinentes ao COMUSAN-BH; 
II - convocar, ordinária e extraordinariamente, as reuniões do COMUSAN-BH; 
III - presidir suas reuniões; 
IV - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno; 
V - encaminhar todas as providências e recomendações determinadas pelo COMUSAN-BH; 
VI - organizar a pauta das reuniões junto aos Conselheiros; 
VII - dar ciência aos Conselheiros das correspondências recebidas e expedidas. 
 
Parágrafo único - Na ausência do Presidente, assumirá a condução dos trabalhos o             
Vice-Presidente, e em caso de ausência do Presidente e do Vice-Presidente, assumirá,            
excepcionalmente, a condução dos trabalhos um conselheiro indicado pela plenária. 
  

 
SEÇÃO III 

DAS COMISSÕES TEMÁTICAS 
  
Art. 17 - As Comissões Temáticas serão constituídas, por deliberação da Plenária, com a              
finalidade de otimizar e agilizar o funcionamento do Conselho, apreciar as questões referentes a              
cada tema e propor soluções que serão submetidas à Plenária. 
 
Art. 18 - São atribuições das Comissões de Temáticas: 
I - propor, analisar e emitir pareceres sobre assuntos de sua competência; 
II - promover estudos e levantamentos; 
III - propor indicações de pautas para as Plenárias; 
IV - outras tarefas solicitadas pela Mesa Diretora e pela Plenária do COMUSAN-BH. 
§ 1º - Serão definidos, no ato da criação das Comissões, seus objetivos específicos, sua               
composição, levando-se em conta a especificidade e complexidade dos temas a elas cometidos; 
§ 2º - Cada Comissão terá um coordenador e um relator que serão eleitos pelos membros da                 
respectiva comissão; 
§ 3º O relator deverá elaborar o registro das reuniões das Comissões e encaminhá-los à               
Secretaria Executiva no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a referida reunião; 
§ 4º - Os atos das Comissões poderão ser revistos, em qualquer tempo, por solicitação da Mesa                 
Diretora e da Plenária; 
§ 5º -  As Comissões poderão realizar sessões conjuntas quando o assunto assim o exigir; 
§ 6º - Os suplentes poderão integrar as Comissões independentemente da participação do             
conselheiro titular. 
§ 7º - As decisões das Comissões serão tomadas por maioria simples de votos. 
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SEÇÃO IV 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 
Art. 19 - A Secretaria Executiva, como órgão de assessoramento, prestará apoio técnico e              
administrativo ao COMUSAN-BH e será coordenada por servidor público municipal designado           
pelo Prefeito. 
Parágrafo único. O órgão gestor deverá garantir espaço físico, recursos humanos e financeiros             
para o seu funcionamento. 
 
Art. 20 - Compete à Secretaria Executiva do COMUSAN-BH: 
 I - executar ações de gestão administrativa necessárias ao desempenho das atividades do             
COMUSAN-BH; 
II - dar suporte técnico-operacional para o COMUSAN-BH, com vistas a subsidiar as realizações              
das reuniões; 
III - dar suporte técnico-operacional às Comissões de Temáticas e à Mesa Diretora; 
IV - subsidiar os conselheiros em caráter de esclarecimentos; 
V – encaminhar aos membros do Conselho as convocações das reuniões; 
VI – lavrar as atas das plenárias; 
VII – executar outras atribuições compatíveis com a natureza de suas competências. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES  

  
Art. 21 – Os representantes das instituições de ensino ou de pesquisa, da sociedade civil e das                 
áreas afins do setor de alimentos, previstos nos incisos III, V e VI do art. 4º deste Regimento,                  
serão eleitos em Assembleia de Eleição, especificamente convocada para este fim, com pelo             
menos 30 (trinta) dias antes do término do mandato, na forma estabelecida no Regimento              
Eleitoral. 
  
Art. 22 - Caso não sejam preenchidas, na Assembleia de Eleição, todas as vagas previstas nos                
incisos III, V e VI do art. 4º deste Regimento, as instituições/movimentos interessadas poderão se               
manifestar junto à Presidência do COMUSAN-BH, a qualquer tempo, desde que sejam cumpridos             
os requisitos e critérios dispostos no Regimento Eleitoral. 
Parágrafo Único - No caso previsto no caput deste artigo, o Presidente deverá apresentar o pleito                
à Plenária do COMUSAN-BH subsequente, para avaliação e definição, nos termos do Regimento             
Eleitoral. 
 
  

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
Art. 23 - Grupos de Trabalhos poderão ser criados, sempre que necessário, para subsidiar as               
discussões das Comissões de Temáticas e da Plenária. 
 
Art. 24 - O Conselho, à vista de proposta de seu Presidente ou de qualquer de seus membros,                  
poderá decidir sobre alterações e reforma deste Regimento, devendo, em qualquer caso, a             
decisão ser tomada por maioria absoluta de votos. 
 

Art. 25 -Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Plenária. 
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Art. 26 - O Conselho, observada a legislação em vigor, estabelecerá em resoluções normas              
complementares relativas ao seu funcionamento. 
  
Art. 27 - Este Regimento entra em vigor na data de publicação. 
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