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I. APRESENTAÇÃO 

 

Ao aderir no ano de 2017 ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN, o Município de Bujaru passou a elaborar o I Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional - PLAMSAN, observando o Art. 20 do Decreto nº 

7.272/2010, que orienta sua construção de forma Intersetorial. 

O PLAMSAN é uma unidade que incorpora e coordena os programas e ações 

das diversas secretarias municipais, como um instrumento de planejamento, gestão e 

execução da Política de SAN, organizando um conjunto de metas e ações do governo 

municipal, que em conjunto com o governo federal e estadual, possam garantir a 

segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada à 

população. 

O Plano contem metas que reflitem e concretizam as questões estratégicas e 

prioritárias para o enfrentamento dos desafios que permeiam o tema da segurança 

alimentar e nutricional na esfera municipal. Com vigência correspondente ao 

respectivo plano plurianual (PPA), com conteúdo (políticas, programas e ações) 

relacionados aos temas propostos no art. 22 do Decreto nº 7.272/2010. 

Foi elaborado pela Câmara Intersecretaria Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CAISAN), que reuniu diversos técnicos das diferente áreas, que em 

conjunto com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), 

constituíram o Comitê Técnico de elaboração e de acompanhamento, conforme 

determina a Lei Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), Lei nº 

11.346/2006 e o Decreto nº 7.272/2010, e orientações da Política Nacional. 

O Plano Municipal de SAN contém análise da situação da segurança alimentar 

e nutricional municipal; as prioridades a serem desenvolvidas no âmbito dos 

programas de SAN; e definição de indicadores de SAN a serem monitorados, assim 

como os mecanismos de monitoramento e avaliação do plano. 

Após sua construção o PLAMSAN 2022-2025 foi aprovado pela Câmara 

Intesecretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN contendo: 10 

desafios, sendo 09 nacionais e 01 do Estado do Pará, 90 metas e 81 ações 

relacionadas. Foi elaborado e organizado a partir de 9 grandes desafios, propostos 

pela CAISAN Nacional e pelas 8 diretrizes que compõem o Plano Nacional de 



 

 

Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN, que devem ser enfrentados nesses 4 

anos no campo da Segurança Alimentar e Nutricional. Permitindo assim o alcance de 

resultados de maneira quantitativa e qualitativa e os meios necessários para este 

alcance, o cumprimento das metas e ações que concretizam em nível local o Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

II. INTRODUÇÃO 

 

Compreender o fenômeno da pobreza exige o aprofundamento da temática que 

está diretamente relacionada a insegurança alimentar no Brasil. Em sentido geral, ser 

pobre é não ter o atendimento das necessidades biológicas, é não ter condições 

mínimas de habitação, vestuário, alimentação, saúde, saneamento, etc. É o não 

acesso aos bens e serviços necessários à existência humana. 

A pobreza pode ser absoluta ou relativa. O Banco Mundial define a pobreza 

extrema como viver com menos de 1 dólar dos Estados Unidos por dia 

e pobreza moderada como viver com entre 1 e 2 dólares dos Estados Unidos por dia. 

É preciso considerar as causas da pobreza, pois, o atendimento das necessidades 

básicas depende da aquisição de renda, geralmente proveniente do trabalho, nem 

sempre disponível no mercado. A desigualdade de renda também vem sendo 

apontada como causa para a persistência da pobreza, sobretudo no Brasil. 

De acordo com as análises da Política e do Plano Nacional de SAN, o indicador 

da pobreza e da extrema pobreza tem importante relação com a segurança alimentar 

e nutricional, pois no Brasil e em muitos países, a ausência de renda é o principal fator 

que impede os indivíduos de terem acesso aos alimentos. Ou seja, há alimentos 

suficientes à disposição, mas a falta de renda e sua injusta distribuição impossibilita 

este acesso à maioria da população. 

Todo mundo tem direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em 

quantidade suficiente e de modo permanente, tendo como base práticas promotoras 

da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis. (Lei nº 11.346/2006). 

Todavia, o direito à Alimentação adequada (DHAA) é parte do Conjunto de 

condições necessárias e essenciais para que todos os seres humanos, de forma 

igualitária e sem nenhum tipo de descriminação, desenvolvam suas capacidades e 

participem plena e dignamente da vida em sociedade.  Lei: 11.346-Art.  2º §2º “É dever 

do poder Público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e 

avaliar a realização do DHAA, bem como garantir os mecanismos para sua 

exigibilidade”. 



 

 

A soberania alimentar é o direito de cada país e de sua população em definir suas 

políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, 

respeitando as múltiplas características culturais dos povos. 

Desta forma, para garantir segurança alimentar e nutricional no Município é 

necessário que sociedade esteja mobilizada para uma participação mais ativa nas 

ações de segurança alimentar e nutricional sustentável; que as organizações da 

sociedade civil fortaleçam suas ações de promoção da segurança alimentar e 

nutricional sustentável; que seja criada a política municipal de segurança alimentar e 

nutricional sustentável, articulada em um sistema próprio que garanta a 

intersetorialidade com as demais políticas públicas e ações implementadas no âmbito 

municipal (SISAN); e que seja elaborado o Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável como instrumento de articulação de programas e ações de 

segurança alimentar e nutricional sustentável, como o que está ocorrendo agora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. DIRETRIZES DA POLÍTICA E DO PLANO NACIONAL DE SAN 

 

O Decreto 7.272/2010 estabeleceu as 8 Diretrizes da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), as quais relacionamos a seguir: 
 

Diretriz 1 – Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional. 

 

Diretriz 2 – Promoção do abastecimento e da estruturação de sistemas 

descentralizados, de base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, 

processamento e distribuição de alimentos. 

 

Diretriz 3 – Instituição de processos permanentes de educação alimentar e 

nutricional, pesquisa e formação nas áreas de SAN e do DHAA. 

 

Diretriz 4 – Promoção, universalização e coordenação das ações de SAN voltadas 

para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais e povos indígenas, 

conforme trata o Decreto no 6.040/2007. 

 

Diretriz 5 – Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis 

de atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de SAN. 

 

Diretriz 6 – Promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade 

suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para 

a produção de alimentos da agricultura familiar, pesca e aquicultura. 

 

Diretriz 7 – Apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, SAN e DHAA em 

âmbito internacional e a negociações internacionais baseadas nos princípios e nas 

diretrizes da Lei n o 11.346/2006. 

 

Diretriz 8 – Monitoramento da realização do DHAA. 

 

 



 

 

IV. DESAFIOS DO PLANO NACIONAL DE SAN 

Os grandes desafios que compõem o Plano foram construídos e definidos em 

debates e pactuações a nível nacional e, possuem correspondência com as 8 

Diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN: 

Desafio 1 - Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional - Corresponde à Diretriz 1 da PNSAN; 

Desafio 2 - Combater a Insegurança Alimentar e Nutricional e promover a inclusão 

produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e 

Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural - 

Corresponde às Diretrizes 1, 2, 4, 5 E 6 da PNSAN; 

MACRO DESAFIO: Promoção de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis: 

Desafio 3 - Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a 

estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de 

base agroecológica – Corresponde à Diretriz 2 da PNSAN; 

Desafio 4 - Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população 

brasileira à alimentação adequada e saudável – Corresponde à Diretriz 2 da PNSAN; 

Desafio 5 – Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da População 

Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias 

– Corresponde às Diretrizes 3 e 5 da PNSAN; 

Desafio 6 - Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes da má alimentação – 

Corresponde à Diretriz 5 da PNSAN; 

Desafio 7 - Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à agua para a população, em 

especial a população pobre no meio rural – Corresponde à Diretriz 6 da PNSAN; 

Desafio 8 - Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a 

participação social – Corresponde às Diretrizes 3, 8 da PNSAN e Diretriz SISAN; 

Desafio 9 - Apoio a iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e 

nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas alimentares 

democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por meio do diálogo 

e da cooperação internacional – Corresponde à Diretriz 7 da PNSAN. 



 

 

V. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Município de Bujaru, Estado do Pará localizado na Meso Região 

Metropolitana e Microrregião de Castanhal, no Nordeste Paraense, distante a 83 km 

de Belém, Capital do Estado, ocupa uma área total de 994,60 km², com densidade de 

25,56 habitantes por km². O Município é formado por 05 distritos e 57 localidades 

compostos por quilombolas, assentados, ribeirinhos e extrativistas, 

produtores/agricultores familiares rurais, conforme definido em seu Plano Diretor. A 

sede municipal fica a margem esquerda do principal rio “Guamá”, formada por 05 

bairros: Centro, Palha, Cocal, Novo e Mucajá. Todos apresentam características 

semelhantes, considerando que no Centro localizam-se os principais serviços e 

equipamentos públicos. 

Segundo o último censo do IBGE realizado em 2010, a população total do 

Município de Bujaru era de 25.695 habitantes residentes, (estimada no ano de 2021 

em 29.717 pessoas), dos quais 8.099 vivem na zona urbana e 17.596 vivem na zona 

rural. Ainda, de acordo com o mesmo censo a população que se declararam pardas 

são a maioria e representavam 19.444, contra 3.223 brancas, 2.932 pretas, 94 

amarela e 2 indígenas. 

O censo também revelou que 8. 437 habitantes, correspondente a 32,8%, em 

relação à população total do Município, encontravam-se em situação de extrema 

pobreza, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Destes 6.157 (73%) 

viviam no meio rural e, 2.280 (27%) viviam no meio urbano. Sendo que do total de 

extremamente pobres, 4.080 são mulheres (48,4%) e 4.357 são homens (51,6%). 

 Segundo censo no Município havia 895 crianças na extrema pobreza na faixa 

de 0 a 3 anos e 467 na faixa entre 4 e 5 anos. O grupo de 6 a 14 anos, por sua vez, 

totalizava 2.127 indivíduos na extrema pobreza, enquanto no grupo de 15 a 17 anos 

havia 703 jovens nessa situação. Foram registradas 302 pessoas com mais de 65 

anos na extrema pobreza. 49,6% dos extremamente pobres do município têm de zero 

a 17 anos. 

Do total da população em extrema pobreza do Município, 700 (8,3%) se 

classificaram como brancos e 7.725 (91,6%) como negros. Dentre estes últimos, 955 



 

 

(11,3%) se declararam pretos e 6.770 (80,2%) pardos. Outras 12 pessoas (0,1%) se 

declararam amarelos ou indígenas. 

De acordo com o censo 2010, havia 78 indivíduos extremamente pobres com 

alguma deficiência mental; 1.066 tinham alguma dificuldade para enxergar; 267 para 

ouvir e 231 para se locomover. 

Das pessoas com mais de 15 anos em extrema pobreza, 724 não sabiam ler 

ou escrever, o que representava 15,3% dos extremamente pobres nessa faixa etária. 

Dentre eles, 382 eram chefes de domicílio.  

O Censo de 2010 revelou que no Município havia 747 crianças de 0 a 3 anos 

na extrema pobreza não frequentando creche, o que representa 83,5% das crianças 

extremamente pobres nessa faixa etária. Entre aquelas de 4 a 5 anos, havia 106 

crianças fora da escola (22,7 das crianças extremamente pobres nessa faixa etária) 

e, no grupo de 6 a 14 anos, eram 190 (8,9%). Por fim, entre os jovens de 15 a 17 anos 

na extrema pobreza, 129 estavam fora da escola (18,4% dos jovens extremamente 

pobres nessa faixa etária). 

Ainda, das pessoas extremamente pobres 1.882 (22,3% do total) viviam sem 

luz, 2.968 (35,2%) não contavam com captação de água adequada em suas casas, 

7.970 (94,5%) não tinham acesso à rede de esgoto ou fossa séptica e 6.332 (75,0%) 

não tinham o lixo coletado. 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M 2000) o 

Município está entre os 80% dos municípios do Brasil, com índice de Desenvolvimento 

Humano considerado baixo, ou seja, 0,659, sendo que na educação o índice mede 

0,761, na renda 0,483 e na longevidade 0,732.  

Os indicadores de SAN a respeito da produção de alimentos, conforme a 

Pesquisa de Produção Agrícola Municipal (PAM), realizada pelo IBGE, no ano de 

2015, o Município produziu 13.700 toneladas de mandioca, 401 toneladas de açaí, 72 

toneladas de banana, 3.000 toneladas de coco, 72 toneladas de laranja, 9 toneladas 

de arroz, 66 toneladas de feijão e 90 toneladas de milho. No último censo realizado 

em 2006 o Município apresentava 2.343 estabelecimentos agropecuários com 

agricultura familiar e 110 estabelecimentos agropecuários com agricultura não 

familiar. 



 

 

Os indicadores de SAN a respeito da renda e vulnerabilidade, identificados pelo 

Cadastro Único, principal instrumento utilizado para a seleção e inclusão de famílias 

de baixa renda em programas federais, como para a concessão dos benefícios do 

Programa Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa Minha Casa 

Minha Vida, entre outros. Indicam que no ano de 2016 foram inscritas no CadÚnico 

6.901 famílias, correspondente a 23.877 pessoas com renda familiar, com até R$ 

85,00 por pessoa: 6.055 famílias, entre R$ 85,01 e R$ 170,00 por pessoa: 197 

famílias, entre R$ 170,01 e meio salário mínimo por pessoa: 361 famílias e, acima de 

meio salário mínimo por pessoa: 288 famílias. De acordo com o mesmo cadastro, 

dentre os grupos populacionais tradicionais específicos,193 são famílias quilombolas, 

2.008 são famílias de agricultores familiares, 03 famílias assentadas, 01 família 

beneficiária do Programa Nacional de Crédito Fundiário e, 04 famílias são de 

catadores de material reciclável, somando um total de 2.306 famílias de grupos 

específicos. 

De acordo com o MapaINSAN, cujo ano de referencia é 2014, o Município se 

encontrava no grupo de municípios em Muito Alta vulnerabilidade, com média de 

déficit de altura para idade de 26,0% e de déficit de peso para idade de11,3%. Assim 

estima-se que 1.097 famílias estejam em situação de insegurança Alimentar e 

nutricional no Município, sendo 384 na área urbana e 713 na área rural, o que 

representa 3.288 pessoas.  

Numa análise às famílias pertencentes aos GPTEs, o Município encontrava-se 

no grupo de municípios em alta vulnerabilidade, com média de déficit de altura para a 

idade de 16,7% e de déficit de peso para idade de 5,6%. Desta forma estima-se que 

162 famílias de GPTEs estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional 

no Município, sendo 57 na área urbana e 105 na área rural, o que representa 489 

pessoas. 

Os indicadores de SAN a respeito à saúde: vigilância nutricional e estatísticas 

vitais, conforme monitoramento realizado através do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN) e Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família, no ano de 

2015, dentre as crianças menores de 05 anos do PBF acompanhadas nas 

condicionalidades de saúde, 27,94% apresentavam déficit de altura para idade, 11,81 

apresentavam déficit de peso para a idade, 9,15 apresentavam crianças com 

sobrepeso e 8,53 apresentavam crianças com obesidade. Ainda, de acordo com o 



 

 

Ministério da Saúde (DATASUS/SIM, 2014), 07 foram os óbitos de crianças infantis, 

menores de 01 ano de idade ocorrido no Município. 

Dentre os principais programas e ações da Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional implantados no Município de Bujaru, com foco para o combate 

à pobreza e à desigualdade no Brasil, destaca-se o Programa Bolsa Família, que em 

fevereiro de 2017 totalizou 5.650 famílias beneficiárias, correspondendo a um valor 

total repassado no referido mês de R$ 1.629.409,00. Em dezembro de 2021 foram 

5.171 beneficiários, num total de R$ 1.045.727,00 os recursos repassados pelo 

Governo Federal. 

Em janeiro de 2022 com a mudança do Programa Bolsa Família - PBF para 

Programa Auxilio Brasil – PAB, ao Município foi concedido 976 benefícios, com valor 

por benefício de R$ 400,00. 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), que em 

novembro de 2016 beneficiou 125 Idosos e 200 Pessoas com Deficiências, com a 

transferência de 01 salário mínimo mensal para cada beneficiário.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende a educação básica 

das escolas públicas, repassou para o Município no ano de 2015 um total de R$ 

853.448,00, sendo que 43%, ou seja, R$ 323.501,00 foram utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, por meio de chamada 

pública. E, no ano de 2021 o mesmo programa repassou R$ 656.404,00, com 

percentual de 30,71%, ou seja, 201.521,45 foram utilizados por meio de chamada 

pública. 

O Programa de Apoio a Conservação Ambiental – Bolsa Verde, que no ano de 

2017 beneficiou 2 famílias em situação de extrema pobreza.  

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que no ano de 2016, 

beneficiou 149 famílias.  

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água em áreas 

rurais, para o consumo humano e para a produção agrícola e alimentar, por meio do 

Programa de Construção de Sistemas de Aproveitamento de Aguas Pluviais, que em 

novembro de 2016, beneficiou 96 famílias, pertencentes as Comunidades Rurais de 

Engenhoca, São Benedito, São Judas Tadeu, Santa Rita, Km 07, Valverde, Cajuíra, 

Conceição do Guajará e Ipixuna.  



 

 

De maio de 2011 a abril de 2015, 246 famílias de agricultores familiares do 

Município tiveram o acesso a serviços de ATER garantido por meio de chamadas 

públicas para seleção de instituições especializadas na prestação desses serviços, 

contratadas com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário.  

De janeiro de 2012 a março de 2016, 149 famílias de agricultores familiares do 

Município receberam recursos para financiar a implantação de projetos de 

estruturação produtiva elaborados juntamente com os técnicos de ATER. 

 Em consonância com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

e a Lei 11.346/2006, que criou o SISAN, o Município de Bujaru neste sentido, no ano 

de 2009 por meio da Lei 580/09 criou o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável, que trata sobre os objetivos, os princípios e o funcionamento 

do sistema, composto por: Conferencia Municipal, Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional (COMSEA), Câmara Intersecretaria de SAN (CAISAN), Órgão 

Gestor/Coordenação de SAN (SEMTEPS) e os Equipamentos Públicos de SAN. 

 O COMSEA constitui-se como um espaço consultivo e deliberativo, formado 

por 12 Conselheiros/as titulares e seus respectivos suplentes, sendo 1/3 

representantes do poder público e 2/3 representantes de entidades da sociedade civil. 

Possui uma diretoria formada por 01 Presidente e 01 Secretário Geral.  

 A Câmara Intersecretaria de SAN (CAISAN) foi regulamentada pelo Decreto 

022/2017 e é formada pelos titulares das Secretarias Municipais de Assistência Social, 

Educação, Administração, Saúde, Finanças, Meio Ambiente, Infraestrutura, 

Agricultura e Cultura. Cabendo a presidência a Secretaria Municipal de Trabalho e 

Promoção Social. 

O Município realizou 03 Conferencias Municipais de SAN: A 1ª foi realizada no 

ano de 2007 com o Tema: “Por um Desenvolvimento Sustentável com Soberania e 

Segurança Alimentar e Nutricional”. A 2ª foi realizada em 2011 com o Tema: 

“Alimentação Adequada e Saudável com a Inclusão da Agricultura Familiar”. E a 3ª foi 

realizada em 2015 com o Tema: “Comida de Verdade no Campo e na Cidade: Por 

Direitos e Soberania Alimentar. 

 No ano de 2009, por meio de Contrato de Repasses com o Governo Federal, 

através do Programa de Reestruturação de Equipamentos Públicos de SAN, o 

Município iniciou a construção e a instalação da cozinha comunitária, equipamento 

público de segurança alimentar e nutricional, para capacidade mínima de 100 



 

 

refeições diárias. Instalada em local estratégico, próxima dos Centros de Referencias 

de Assistência Social e de outros equipamentos da Rede de Assistência. Em processo 

de inauguração, e ainda sem funcionamento, para além de garantir acesso a uma 

alimentação saudável e adequada para a população em situação de vulnerabilidade 

social e insegurança alimentar e nutricional, desenvolver atividades de inclusão social 

produtiva, fortalecimento da ação coletiva e da identidade comunitária e de ações de 

educação alimentar e nutricional. 

 Ao aderir ao SISPAA – Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos, Termo 

de Adesão nº 1182/2014 e Termo de Parceria nº 20/2017, e com a nomeação de uma 

coordenação municipal, integrados ao sistema e aos equipamentos públicos de SAN, 

o Município de Bujaru passou a executar o PAA – Programa de Aquisição de 

Alimentos, a partir do ano de 2020, em parceria com a SEASTER/PA. 

1ª Proposta Executada 

 Plano Operacional: 3562/2020 

 Execução: setembro/2020 a abril/2021 

 Valor Total Executado: R$ 75.000,00 

 Agricultores Beneficiados: 15 

 Média por Agricultor: R$ 5.000,00 

 Entidade Habilitada: CRAS 

 Total de Cestas de Alimentos Distribuídas: 673 cestas de alimentos 

da agricultura familiar, com valor médio de R$ 111,00 reais cada, às 

famílias em situações decorrentes da pobreza, residentes nos bairros 

da cidade, ao longo da orla e em comunidades ribeirinhas mais 

próximas.  

 Produtos In naturas Comprados: 24 Toneladas e 335 kg de Alimentos 

da Agricultura Familiar 

 

2ª Proposta Executada 

 Plano Operacional: 3820/2020 

 Execução: junho a novembro/2021 

 Valor Total Executado: R$ 81.700,00 

 Agricultores Beneficiados: 19 

 Média por Agricultor: R$ 4.300,00 



 

 

 Entidade Habilitada: CRAS e Cozinha Comunitária 

 Total de Cestas de Alimentos Distribuídas:  656 cestas de alimentos da 

agricultura familiar, com valor médio de R$ 124,00 reais cada, às 

famílias em situações decorrentes da pobreza. 

 Produtos In naturas Comprados: 27 Toneladas e 793 kg de Alimentos 

da Agricultura Familiar. 

E, em 2021, em parceria com a ABAA – Associação Bujaruense dos 

Agricultores e Agricultoras por meio do PAA/CDS, Compra com Doação Simultânea, 

Proposta PA/2020/02/0084, adquiriu 9.300 polpas de frutas doadas ao CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social, que atendeu 3.500 beneficiários, e 5.700 polpas 

de frutas doadas ao CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social, que atendeu 988 beneficiários da rede socioassistencial. 

Em dezembro de 2017, o Município solicitou sua adesão ao Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional, apresentando, para tanto, perante à Secretaria-

Executiva da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, 

documentação comprobatória de cumprimento dos requisitos estabelecidos nos 

incisos I, II e III do § 2º do Art. 11, Art. 17, § 2º e Art. 20 do Decreto Nº 7.272, de 25 

de agosto de 2010, bem como nos demais dispositivos e princípios que regulamentam 

o SISAN previstos na Lei Orgânica de Segurança Alimentar- LOSAN, Lei Nº 11.346, 

de 15 de setembro de 2006, e demais normas administrativas da Câmara 

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Metas, Objetivos e Ações 

DESAFIO 1: PROMOÇÃO DO ACESSO UNIVERSAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, COM PRIORIDADE 

PARA AS FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

Objetivo: Ofertar os programas de transferência de renda como, o Programa Auxilio Brasil, o Programa de Benefício de 

Prestação Continuada e de Renda Mensal Vitalícia, bem como, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e as ações 

de distribuição de alimentos as famílias de baixa renda, para a garantia da segurança alimentar e nutricional da população 

do Município de Bujaru, de acordo com as demandas locais, as normas e diretrizes, a legislação e o Plano nacional e 

estadual de SAN vigente. Assim como, para alcançar o crescimento, o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, 

o rendimento escolar dos estudantes e a formação de práticas alimentares saudáveis. 

 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

 

 
Meta 

Órgãos  
Responsáveis 

Órgãos  
Parceiros 

PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte  

Federal 

1.1 

Selecionar e Cadastrar 
no Cadastro Único 
todas as famílias com 
renda mensal de até 
meio salário mínimo por 
pessoal ou até três 
salários mínimos no 
total. 

SEMTEPS 
CRAS 

CadÚnico 
MC 

Programa:  
Ação: 

 
 

Programa: 
 

1.2 

Acompanhar o 
cumprimento das 
condicionalidades do 
Programa Auxilio Brasil 
nas áreas de Educação, 
Saúde e Assistência 
Social e a melhoria de 
acesso a esses 
serviços. 

SMS 
SEMED 

MC 
MS 

Programa:  
Ação: 

 
 

Programa: 
 

1.3 

Garantir a boa 
qualidade da gestão do 
Programa Auxilio Brasil 
e do Cadastro Único. 

SEMTEPS MC 
Programa: 

Ação: 
 

 
Programa:  

 

1.4 

Identificar e incluir no 
Benefício de Prestação 
Continuada – BPC e na 
Renda Mensal Vitalícia 
– RMV todas as 
pessoas com deficiência 
e com invalidez 
existente no Município. 

CRAS 
MC 

SNAS 

Programa: 
Ação: 

: 
 

Programa: 
 

 Ações Relacionadas      

1.5 
Identificar as áreas 
ondem residem as 
famílias de baixa renda. 

CRAS MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa: 

1.6 

Divulgar o Cadastro 
Único e os programas 
sociais às famílias de 
baixa renda. 

CRAS MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa: 

1.7 
Solicitar formulários de 
cadastramento ao MC. 

SEMTEPS 
CadÚnico 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa: 

1.8 

Manter infraestrutura e 
quantitativos de 
profissionais adequados 
a gestão do Cadastro 
Único e ao processo de 
cadastramento das 
famílias em sua área de 
abrangência. 

SEMTEPS 
MC 

SNAS 

Programa: 
Ação: 

 
 Programa: 

1.9 
Capacitar 
continuamente os 

SEMTEPS MC 
Programa: 

Ação: 
 Programa: 



 

 

entrevistadores, 
digitadores e todos os 
profissionais envolvidos 
na gestão do Cadastro 
Único. 

 

1.10 

Coletar as informações 
das famílias por meio de 
entrevista em domicílio, 
em mutirões ou no setor 
fixo de atendimento do 
Cadastro Único. E 
realizar campanhas de 
sensibilização para o 
desligamento voluntário. 

CRAS MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa: 

1.11 

Estabelecer rotina, 
incluir e atualizar os 
dados das famílias no 
Sistema de Cadastro 
Único. 

Setor do 
CadÚnico 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa: 

1.12 

Adotar medidas e 
capacitar profissionais 
para o controle e a 
prevenção de fraudes 
ou inconsistências 
cadastrais no cadastro 
único.  

Coordenação do 
PAB 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa: 

1.13 

Adotar procedimentos 
que certifiquem a 
veracidade dos dados 
cadastrados. 

Coordenação do 
PAB 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  

1.14 
Zelar pela guarda e 
sigilo das informações 
coletadas. 

Setor do 
CadÚnico 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  

1.15 

Disponibilizar para a 
Instancia de Controle 
Social o acesso aos 
dados cadastrais, aos 
formulários arquivados 
e aos documentos 
referentes às ações de 
verificação de 
inconsistências 
cadastrais. 

Coordenação do 
PAB 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  

1.16 

Autorizar e disponibilizar 
acesso à base de dados 
cadastrais do Município, 
observando as 
definições de sigilo e os 
procedimentos previstos 
na legislação. 

Coordenação do 
PAB 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  

1.17 

Fazer a articulação 
intersetorial entre a 
gestão do Programa 
Auxilio Brasil, o 
gerenciamento do 
Cadastro Único junto as 
Secretarias de 
Assistência Social, de 
Educação e Saúde, em 
interlocução com o MC 
e o Governo Estadual 
para acompanhamento 
das condicionalidades, 
assegurando que todas 
as famílias de baixa 
renda tenham acesso a 
esses serviços.  

Coordenação do 
PAB 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  



 

 

1.18 

Garantir o 
acompanhamento 
inserir nos sistemas da 
educação e saúde os 
dados referentes ao 
cumprimento das 
condicionalidades do 
Programa Auxilio Brasil, 
por meio de visitas 
domiciliares e 
atualização cadastral. 

SEMTEPS 
SEMSA 
SEMED 

 

MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  

1.19 

Formalizar por ato 
normativo e encaminhar 
ao MC, sempre que 
necessário, a nomeação 
do Conselho Municipal 
de Assistência Social 
que é a ICS responsável 
pela gestão do 
Programa Auxilio Brasil 
e do Cadastro Único. 

SEMTEPS MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  

1.20 

Manter infraestrutura 
adequada para o 
funcionamento pleno do 
CMAS como ICS do 
PAB, bem como, seu 
acompanhamento e 
análise na aplicação dos 
recursos do IGD 
repassados por meio do 
Fundo de Assistência 
Social. 

SEMTEPS MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  

1.21 

Planejar e coordenar a 
execução dos recursos 
do IGD, para manter a 
qualidade da gestão do 
IGD e atualizada o 
SIGPAB. 

SEMTEPS 
Coordenação do 

PAB 
MC 

Programa: 
Ação: 

 
 Programa:  

1.22 

Divulgar e manter rotina 
de inclusão, de 
atendimento e 
acompanhamento de 
todas as pessoas com 
deficiência e com 
invalidez existente no 
Município, no Benefício 
de Prestação 
Continuada – BPC e na 
Renda Mensal Vitalícia 
– RMV. 

CRAS MC 
Programa: 

Ação: 
 

 Programa:  

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

 
Meta 

Órgãos  
Responsáveis 

Órgãos  
Parceiros 

PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte  

Federal 

1.23 

Ofertar alimentação a 
todos os alunos 
matriculados de toda a 
educação básica 
(educação infantil, 
ensino fundamental, 
ensino médio e 
educação de jovens e 
adultos) matriculados 
em escolas públicas, 
filantrópicas e em 
entidades comunitárias 

SEMED 
 

FNDE 
 

Programa: 
Ação: 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 



 

 

(conveniadas com o 
poder público), 
garantindo os repasses 
Federal, Estadual e 
Municipal, para a 
cobertura de 200 dias 
letivos. 

1.24 

Promover as ações de 
alimentação e nutrição 
no PNAE Local. E, 
estimular no ambiente 
escolar as ações de 
educação alimentar e 
nutricional aos 
estudantes de todas as 
etapas da educação 
básica pública. 

SEMED 
Escolas Públicas 

 
FNDE 

 

Programa: 
Ação: 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 

1.25 

Manter 30% do valor 
repassado pelo PNAE 
investido na compra 
direta de produtos da 
diretamente da 
agricultura familiar local, 
realizada por meio de 
Chamada Pública. 

SEMED 
 

FNDE 

: 
Programa: 

Ação: 
 

 
Ação 

Orçamentária: 
 

 Ações Relacionadas      

1.26 
Realizar o Censo 
Escolar no ano anterior 
ao do atendimento. 

SEMED FNDE   
Ação 

Orçamentária: 
 

1.27 

Garantir o 
acompanhamento e a 
fiscalização dos 
repasses e dos serviços 
prestados diretamente 
pela sociedade. 

CAE 

FNDE 
TCU 
CGU 

Ministério Público 

Programa: 
Ação: 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 

1.28 

Elaborar o cardápio 
escolar para o período 
letivo respeitando os 
hábitos alimentares 
locais e culturais, e 
atendendo as 
necessidades 
nutricionais específicas.  

SEMED FNDE 
Programa: 

Ação: 
 

 
Ação 

Orçamentária: 
 

1.29 

Fazer a avaliação do 
estado nutricional dos 
estudantes atendidos 
pelo PNAE. 

SEMED 
SEMSA 

 
FNDE 

Programa: 
Ação: 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 

1.30 

Identificar todos os 
indivíduos com 
necessidades 
nutricionais específicas. 

SEMED 
SEMSA 

 
FNDE 

Programa: 
Ação: 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 

1.31 

Realizar ações de 
educação alimentar e 
nutricional para a 
comunidade escolar, 
articuladas com a 
coordenação 
pedagógica da escola. 

SEMED 
SEMSA 

 
FNDE 

Programa: 
Ação: 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 

1.32 
Planejar e Coordenar a 
aplicação do teste de 
aceitabilidade. 

SEMED 
SEMSA 

 
FNDE 

Programa: 
Ação: 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 

1.33 
Elaborar e implantar o 
Manual de Boas 
Práticas de acordo com 

SEMED 
SEMSA 

 
FNDE 

Programa: 
Ação: 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 



 

 

a realidade de cada 
unidade escolar. 

1.34 

Realizar debate sobre 
os temas de 
alimentação e nutrição e 
da construção da 
autonomia dos 
estudantes no que se 
refere às escolhas 
alimentares conscientes 
e saudáveis. 

 
 

SEMED 

 
 

FNDE 

 
 

Programa: 
Ação: 

 

 

 
 

Ação 
Orçamentária: 

 

1.35 

Manter atualizada o 
Sistema Integrado de 
Monitoramento 
Execução e Controle – 
SIMEC Módulo Plano de 
Ações Articuladas – 
PAR. Assim como, o 
Sistema de Gestão de 
Prestação de contas 
(SIGPC) e o Sistema de 
Gestão de Conselhos 
de Alimentação Escolar 
(SIGECON). 

SEMED 
CAE 

FNDE 
Programa: 

Ação: 
 

 
Ação 

Orçamentária: 
 

1.36 

Realizar as Chamadas 
Públicas para a 
aquisição de gêneros 
alimentícios da 
agricultura familiar. 

SEMED 
CPL 

FNDE 
Programa: 

Ação: 
 

 
Ação 

Orçamentária: 
 

 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

 
 

 
Meta 

Órgãos  
Responsáveis 

Órgãos  
Parceiros 

PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte  

Federal 

1.37 

Distribuir Alimentos a 
Grupos Populacionais 
Específicos e a 
Pescadores e 
Pescadoras Artesanais, 
em caráter emergencial 
e complementar, que se 
encontram em situação 
de insegurança 
alimentar e nutricional. 

SEMTEPS 
MC 

CONAB 
 

Programa: 
Ação: 

 
 

Programa; 
 

 Ação Relacionada      

1.38 

Obter gêneros 
alimentícios básicos e 
distribuir gratuitamente 
em forma de “cestas” de 
alimentos. 

SEMTEPS 
MC 

CONAB 

Programa: 
Ação: 

 
 Programa:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAFIO 2 - Combater a Insegurança Alimentar e Nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos 

populacionais específicos, com ênfase em Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio 

rural. 

Objetivo: Articular um conjunto de políticas públicas para combater a insegurança alimentar e nutricional local, de forma 

diferenciada e específica, com base nos princípios do etnodesenvolvimento, que respeitem as culturas, as formas de 

organização social, as especificidades étnicas, raciais e as questões de gênero. Assegurando a continuidade e o 

aperfeiçoamento das políticas que ampliam as condições de acesso à alimentação dos que ainda se encontram mais 

vulneráveis à fome, de forma a superar a desnutrição nestes grupos. 

INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

2.1 

Reduzir em 30% o déficit 
de peso para idade de 
crianças quilombolas 
menores de 5 anos 
acompanhadas nas 
condicionalidades de 
saúde do Programa 
Auxilio Brasil, por meio de 
ações articuladas no 
âmbito da Câmara 
Intersecretaria de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (CAISAN), 
priorizando práticas de 
produção e alimentação 
que se relacionam com a 
Sociobiodiversidade. 

CAISAN  
Municipal 

SMS/MC/MMA 
CAISAN Nacional 

Programa: 
Ação: 

 
 Programa:  

2.2 

Reduzir em 30% o déficit 
de peso para idade de 
crianças familiares rurais, 
ribeirinhas, extrativistas e 
de pescadores artesanais 
menores de 5 anos 
acompanhadas nas 
condicionalidades de 
saúde do Programa 
Auxilio Brasil, por meio de 
ações articuladas no 
âmbito da Câmara 
Intersecretaria de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (CAISAN), 
priorizando práticas de 
produção e alimentação 
que se relacionam com a 
Sociobiodiversidade. 

CAISAN 
Municipal 

SMS/MC/MMA 
CAISAN Nacional 

  Programa:  

2.3 

Identificar os grupos e 
territórios mais 
vulneráveis em SAN, por 
meio de diagnósticos e 
mapeamento de 
Insegurança Alimentar e 
Nutricional, com o objetivo 
de subsidiar ações 
coordenadas e 
intersetoriais. 

CAISAN  
Municipal 

MS 
 

  
Programa: 

2069 

2.4 

Registrar por meio das 
condicionalidades de 
saúde do Programa 
Auxilio Brasil, dados 
nutricionais de 100% de 
crianças quilombolas 
menores de 7 anos.  

SEMSA 
 

MC   Programa:  



 

 

 Ações relacionadas      

2.5 

Monitorar a execução dos 
cardápios diferenciados 
das escolas quilombolas, 
ribeirinhas, extrativistas e 
de pescadores 
artesanais. 

SEMED MEC/FNDE   Programa:  

2.6 

Articular por meio da 
CAISAN Municipal os 
sistemas de informação 
relacionados a SAN e 
soberania alimentar 
existentes (SISVAN, 
SIASI e e-SUS). 

SEMSA 
 

 
MS 

 
  Programa:  

 

INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

2.7 

Atender famílias em 
situação de pobreza em 
uma estratégia de 
inclusão produtiva rural, 
por meio da oferta de 
assistência técnica e 
extensão rural e do 
acesso a recursos de 
fomento. 

SEMAGRI 
SEMMA 

MC   Programa:  

2.8 

Promover a integração do 
Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas 
Rurais, e das ações de 
sementes de qualidade e 
adaptadas ao território, 
por meio da articulação 
dos instrumentos de 
gestão, contratação e 
avaliação. 

SEMAGRI MC   Programa:  

2.9 

Atender famílias de povos 
e comunidades 
tradicionais em situação 
de pobreza por meio de 
uma estratégia de 
inclusão produtiva rural, 
por meio da oferta de 
assistência técnica e 
extensão rural e do 
acesso a recursos de 
fomento. 

SEMAGRI 
SEMMA 

MC   Programa:  

2.10 

Atender mulheres rurais 
em situação de 
vulnerabilidade social, 
fomentando suas 
atividades específicas, 
com foco na agroecologia. 

SEMAGRI 
SEMMA 

 
MC   Programa:  

 Ação relacionada      

2.11 

Incentivar à produção 
aquícola de base familiar 
com ênfase na inclusão 
produtiva de pescadores e 
pescadoras artesanais, 
aquicultores e 
aquicultoras familiares, 
quilombolas, assentados e 
assentadas da reforma 
agrária e pessoas do meio 

SEMAGRI MC   Programa:  



 

 

rural em situação de 
extrema pobreza. 

 

ACESSO. À TERRA E GESTÃO TERRITORIAL 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

2.12 

Titular terras em 
benefício de 
comunidades rurais e 
quilombolas, por meio do 
Programa Terra Legal 

SEMAGRI INCRA   Programa:  

2.13 

Implementar processo de 
regularização de 
territórios Quilombolas 
por meio de titulação de 
terras. 

SEMAGRI INCRA   Programa:  

 

BIODIVERSIDADE 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

2.14 

Acessar no Portal do 
Ministério do Meio 
Ambiente a 
regulamentação e 
Implementação 
participativa da Lei nº 
13.123/2015 – Lei da 
Biodiversidade. 

SEMMA MMA   Programa:  

 

EXTRATIVISTAS E RIBEIRINHOS 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

2.15 
Implementar o Programa 
Bolsa Verde no Município. 

SEMMA MMA   Programa:  

2.16 
Implementar o Amazônia 
Florescer 

SEMMA MMA   Programa:  

2.17 
Apoiar a criação de 
Associação de 
Pescadores Artesanais 

SEMAGRI 
SEMMA 

MC   Programa: 

2.18 
Apoiar a criação de 
unidades de produção de 
Piscicultura 

SEMAGRI 
SEMMA 

MC   Programa: 

2.19 

Ampliar o acesso dos 
extrativistas ao mercado, 
por meio de ações de 
divulgação, capacitação e 
assim como 
desenvolvimento de 
estudos de custos de 
produção para a inserção 
de novos produtos na 
pauta da Política de 
Garantia de Preços 
Mínimos para a 
Sociobiodiversidade. - 
PGPMBio. 

SEMAGRI 
SEMMA 

MC   Programa:  

 

ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

2.20 
Apoiar e implementar a 
agroindustrialização em 

SEMAGRI 
 

MC 
 

  Programa:  



 

 

comunidades rurais e 
quilombolas, como forma 
de estimular a 
comercialização por meio 
do cooperativismo e 
associativismo. 

SEMMA 

2.21 

Apoiar e implementar o 
desenvolvimento da 
economia solidária nas 
comunidades rurais e 
quilombolas. 

SEMAGRI 
SEMTEPS 

MC   Programa:  

2.22 

Apoiar e implementar a 
qualificação de agentes 
para a atuação em 
comunidades 
quilombolas. 

SEMAGRI 
SEMTEPS 

MC   Programa:  

 Ações Relacionadas      

2.23 

Aumentar a capacidade 
de arrecadação tributária 
municipal, para o 
desenvolvimento das 
políticas públicas. 

SEFIM -  - - 

2.24 

Elaborar propostas e 

participar de Chamamento 

Público nas esferas 

estadual e federal, com a 

finalidade de estabelecer 

parcerias, convênios e 

contratos de repasses.  

SEMAGRI 
SEMTEPS 

-  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAFIO 3- PROMOVER A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS, A ESTRUTURAÇÃO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E O FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BASE AGROECOLÓGICA. 

Objetivo: Garantir Segurança Alimentar e Nutricional a partir do fortalecimento da agricultura familiar, com diversas políticas 

públicas existentes como as de crédito, ATER, apoio à comercialização, proteção da produção e da renda, acesso a água 

e a inclusão produtiva rural. Observando as novas formas de produção que leva em consideração a utilização racional dos 

recursos naturais e a preservação da agrobiodiversidade, com a criação de regramento que fomentem a produção familiar 

agroecológica e sustentável, em enfrentamento ao uso de agrotóxicos, e sementes transgênicas, bem como a concentração 

fundiária. 

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

3.1 

Apoiar e prestar ATER 
qualificada, direcionada e 
continuada para famílias da 
agricultura 
Familiar, incluindo ATER 
específica para e povos e 
comunidades tradicionais.  

SEMAGRI 
EMATER 

MC   Programa:  

3.2 

Qualificar 50 agentes de 
ATER, garantindo a 
participação de pelo menos 
40% de mulheres entre as 
pessoas capacitadas. 

SEMAGRI 
EMATER 

MC   Programa:  

3.3 

Qualificar 10 organizações 
da agricultura familiar, 
sendo 01 cooperativas, 02 
associações e 07 
empreendimentos coletivos 
de povos e comunidades 
tradicionais, por meio de 
assistência técnica e 
capacitação, com enfoque 
na gestão, organização da 
produção e 
comercialização, e 
considerando sua 
diversidade e suas 
especificidades. 

SEMAGRI 
EMATER 

MC   Programa:  

3.4 

Disponibilizar os meios 
para efetivar operações do 
crédito rural no conjunto 
das linhas do PRONAF. 

SEMAGRI 
EMATER 

MC 
BASA 

  Programa:  

3.5 

Disponibilizar os meios 
para efetivar operações da 
linha de microcrédito 
orientado e acompanhado 
do Pronaf. 

 
SEMAGRI 
EMATER 

MC 
BASA 

  Programa:  

3.6 

Possibilitar a adesão ao 
Garantia-Safra para 
famílias da agricultura 
familiar, mantendo a 
adesão preferencialmente 
em nome das mulheres 
rurais. 

SEMAGRI 
EMATER 

MC 
BASA 

  
Programa: 

2012 

3.7 

Atender agricultores 
familiares com o Seguro da 
Agricultura Familiar - SEAF, 
priorizando o 
desenvolvimento de novos 
modelos de cobertura para 
segmentos da agricultura 
familiar não atendidos. 
 

SEMAGRI 
EMATER 

MC 
BASA 

  Programa:  



 

 

 Ação Relacionada      

3.8 

Elaborar propostas e 

participar de Chamamento 

Público nas esferas 

estadual e federal, com a 

finalidade de estabelecer 

parcerias, convênios e 

contratos de repasses.  

SEMAGRI 
EMATER 

- - - - 

 

REFORMA AGRÁRIA 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

3.9 

Promover assistência 
técnica e extensão rural de 
base agroecológica para 
famílias beneficiárias do 
Plano Nacional de 
Reforma Agrária – PNRA. 

SEMAGRI 
EMATER 

INCRA  
 

 - - 

3.10 
Acessar os Projetos do 
Terra Sol e Implantar no 
Município. 

SEMAGRI 
EMATER 

INCRA  
 
- 

 
- 

 Ações Relacionadas      

3.11 

Estimular a geração de 
insumos e sementes 
adequados do ponto de 
vista da agroecologia e da 
produção orgânica por e 
para assentados. 

SEMAGRI 
EMATER 

INCRA   Programa:  

3.12 

Apoiar a regularização de 
grupos de assentados no 
âmbito da legislação de 
produção orgânica, 
priorizando os 
mecanismos de controle 
social. 

SEMAGRI 
EMATER 

INCRA  - - 

3.13 

Promover da inclusão do 
nome das mulheres 
beneficiárias 
independente do estado 
civil, no processo de 
implantação dos 
assentamentos. 

SEMAGRI 
EMATER 

INCRA   Programa:  

 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos 
Parceiros 

PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

3.14 

Estimular agricultores e 
agricultoras familiares e 
povos e comunidades 
tradicionais, incluindo a 
juventude rural, estejam 
inseridos em sistemas de 
Produção de base 
agroecológica, orgânica 
ou em transição 
agroecológica. 

 
 

SEMAGRI 
 

MC   Programa:  



 

 

3.15 

Atender famílias com 
políticas de apoio à 
produção orgânica e de 
base agroecológica. 

SEMAGRI 
SEMMA 

MC   Programa: 

 Ações Relacionadas      

3.16 

Tornar acessíveis 
tecnologias apropriadas 
aos sistemas de 
produção orgânica e de 
base agroecológica. 

 
 

SEMAGRI 
SEMMA 

 

MC   Programa:  

3.17 

Elaborar propostas e 
participar de 
Chamamento Público nas 
esferas estadual e 
federal, com a finalidade 
de estabelecer parcerias, 
convênios e contratos de 
repasses. 

SEMAGRI 
 

- - - - 

 

MULHERES 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

3.18 

Implementar 20 quintais 
produtivos para o apoio à 
produção e à transição 
agroecológica dos 
alimentos produzidos 
pelas mulheres. 

SEMAGRI 
SEMMA 

MC   Programa:  

3.19 

Capacitar 25 agentes de 
ATER para atuarem com 
mulheres e com foco na 
agroecologia. 

SEMAGRI MC   Programa:  

3.20 

Atender 100 mulheres 
agricultoras familiares 
com ATER específica 
para mulheres. 

SEMAGRI MC   Programa:  

3.21 

Emitir gratuitamente 
1.000 de documentos 
civis, trabalhistas, 
jurídicos e fiscais em 
territórios rurais. 

 
SEMTEPS 

MC   Programa:  

 Ações Relacionadas      

3.22 
Acessar o Programa 
Fomento Mulher. 

SEMAGRI MC   Programa:  

3.23 
Acessar o Programa 
Terra Sol. 

SEMAGRI INCRA  - - 

 

JUVENTUDE 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

3.24 

Atendimento de 100 
jovens da agricultura 
familiar, assegurando a 
participação de jovens 
de segmentos de PCTs 
com ATER específica 
para a juventude rural. 

SEMAGRI MC   Programa:  

3.25 

Efetivar a contratação de 
jovens rurais de pelo 
menos 20% das 
operações de crédito do 
PRONAF, assegurando 

SEMAGRI MC   Programa:  



 

 

a participação de jovens 
de segmentos de PCTs. 

 Ação Relacionada      

3.26 
Acessar o Programa de 
Formação 
Agroecológica. 

SEMAGRI MC   Programa:  

3.27 
Acessar o Plano 
Nacional de Juventude e 
Sucessão Rural 

SEMAGRI MC   Programa:  

 

SEMENTES 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos 
Parceiros 

PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

3.28 

Acessar e implementar 
o Programa Nacional de 
Sementes e Mudas da 
Agricultura Familiar. 

SEMAGRI 
EMATER 

MC   Programa:  

 Ações Relacionadas      

3.29 

Fomentar a produção 
de arvores frutíferas 
nativas, produção de 
frutíferas e essências 
florestais para o 
atendimento de 
projetos de 
recuperação, 
enriquecimento ou 
repovoamento de áreas 
degradadas 
anteriormente 
povoadas por estas 
espécies. 

SEMAGRI 
EMATER 

MC   Programa:  

3.30 

Elaborar propostas e 
participar de 
Chamamento Público 
nas esferas estadual e 
federal, com a 
finalidade de 
estabelecer parcerias, 
convênios e contratos 
de repasses. 

SEMAGRI 
EMATER 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAFIO 4- PROMOVER O ABSTECIMENTO E O ACESSO REGULAR E PERMANENTE DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL. 

Objetivo: Conceber sistemas alimentares e sustentáveis desde a produção, passando pela comercialização, 
abastecimento, até chegar ao consumo de alimento. Com a implantação de Programas de Compras Públicas da agricultura 
familiar, quais sejam o PAA e os 30% do PNAE, por meio de Chamadas Públicas. Deste modo, integrando o mercado 
institucional as políticas de SAN, assegurando não só a inclusão produtiva das famílias de agricultores familiares, mas 
também alimentos mais saudáveis para a população. 

COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

4.1 
Ampliar as compras 
públicas da Agricultura 
Familiar. 

SEMED MC   Programa:  

4.2 

Alcançar 50% do recurso 
federal repassado para a 
aquisição de gêneros 
alimentícios da 
agricultura familiar para o 
PNAE. 

SEMED MEC/FNDE   Programa:  

 Ação Relacionada      

4.3 

Apoiar e contribuir para o 
fortalecimento dos 
serviços de apoio a 
comercialização da 
agricultura familiar e 
Sociobiodiversidade por 
meio de qualificação das 
agroindústrias familiares 
na estratégia de compras 
públicas. 

 
SEMED 

EMATER 
SEMAGRI 

MC   Programa:  

 

ABASTECIMENTO 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

4.4 
Implantar o PAA CONAB 
no Município. 

SEMTEPS CONAB  Programa Programa:  

4.5 
Implementar o PAA do 
MC e do Estado no 
Município. 

SEMTEPS 
MC 

SEASTER 
           - 

 Ação Relacionada      

4.6 

Assinar Termos de 
Adesão, selecionar e 
cadastrar potenciais 
fornecedores, produtos e 
recebedores. 

SEMTEPS 
MC 

CONAB 
SEASTER 

- - - 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

4.7 

Apoiar e fortalecer 
empreendimentos 
econômicos solidários 
com a estruturação dos 
processos de produção, 
comercialização e 
consumo sustentáveis e 
solidários. 

SEMTEPS 
 

MT/MC   Programa:  

4.8 

Capacitar mulheres 
urbanas e rurais para o 
fortalecimento de sua 
participação no mundo 
do trabalho 

SEMTEPS 
 

SPM   Programa:  



 

 

 Ação Relacionada      

4.9 

Elaborar propostas e 
participar de 
Chamamento Público 
nas esferas estadual e 
federal, com a finalidade 
de estabelecer parcerias, 
convênios e contratos de 
repasses. 

SEMTEPS 
 

- - - - 

 

PERDAS E DESPERDÍCIOS DE ALIMENTOS 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

4.10 

Acessar o marco legal 
para a redução das 
perdas e desperdícios 
de alimentos 
abrangendo os bancos 
de alimentos/ cozinhas 
comunitárias. 

SEMTEPS MC   Programa:  

 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

4.11 

Garantir o Pleno 
funcionamento da cozinha 
comunitária, construída e 
equipada com capacidade 
para distribuir 200 
refeições/dia. 

SEMTEPS MC   Programa:  

 Ações Relacionadas      

4.12 

Ofertar alimentos para 
públicos prioritários que 
vivem em insegurança 
alimentar e nutricional, 
como gestantes, nutrizes, 
idosos e crianças. 

SEMTEPS MC   Programa:  

4.13 

Promover processos de 
capacitação em gestão, 
educação alimentar e de 
qualificação profissional. 

SEMTEPS MC   Programa:  

 

AGRICULTURA URBANA 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

4.14 

Apoiar e promover o 
desenvolvimento da 
agricultura urbana e 
periurbana em bases 
agroecológicas, em 
articulação com órgãos e 
entidades dos governos 
federal, estaduais e 
municipais. 

SEMAGRI 
SEMMA 

SEMTEPS 
SEMED 

MC  
 
 

Programa:  

 Ação Relacionada      

4.15 

Elaborar propostas e 
participar de 
Chamamento Público nas 
esferas estadual e 
federal, com a finalidade 
de estabelecer parcerias 
e convênios. 

SEMAGRI 
SEMMA 

SEMTEPS 
 

- - - - 



 

 

DESAFIO 5- PROMOVER E PROTEGER A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, 

COM ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E MEDIDAS REGULATÓRIAS. 

Objetivo: Aderir ao Pacto Nacional para a Alimentação Saudável e ao compromisso com a efetiva regulamentação da 

comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas processados e ultraprocessados 

em equipamentos das redes de assistência social, educação e saúde, públicos e privados. Assim como, a implantação no 

Município da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, como uma forma de incentivar práticas e hábitos alimentares 

saudáveis. 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

5.1 

Apoiar e participar da 

estratégia de redução de 

consumo regular de 

refrigerantes e de suco 

artificial, por meio de ações 

articuladas pela CAISAN 

Nacional. 

CAISAN 
Municipal 

MS 
CAISAN Nacional 

  Programa:  

5.2 

Apoiar e participar a 

implementação da 

estratégia nacional de 

promoção do Aleitamento 

Materno e Alimentação, 

complementar no Sistema 

único de Saúde, através 

das Unidades Básicas de 

Saúde. 

SEMSA 
 

MS   Programa:  

5.3 

Apoiar e participar do 

estabelecimento dos pactos 

federativos para promoção 

da alimentação adequada e 

saudável. 

SEMTEPS MC   Programa:  

 Ações Relacionadas      

5.4 

Acessar as informações de 

promoção da alimentação 

adequada e saudável nas 

ações e estratégias 

realizadas pelas redes de 

saúde, educação e 

assistência social. 

SEMTEPS 
SEMSA 
SEMED 

 
 

MC/ 
MS/ 
MEC 

 
 

  Programa:  

5.5 

Apoiar e participar das 

Campanhas Brasil 

Saudável e Sustentável. 
SEMTEPS MC   Programa:  

5.6 

Promover o consumo 

regular de pescados como 

alimento saudável, por 

meio da sensibilização e 

estímulos nas compras 

públicas. 

SEMTEPS 
SEMAGRI 

SEC. PESCA 
MC   Programa:  

5.7 

Acessar e divulgar o portal 

eletrônico da ANVISA, em 

formato direcionado ao 

consumidor. 

SEMSA 
 

MS/ 
ANVISA 

  Programa:  

5.8 

Apoiar e participar de 

estratégias educativas de 

mobilização para a 

SEMTEPS MC   Programa:  



 

 

promoção de práticas 

alimentares adequadas e 

saudáveis, destinadas ao 

público jovem. 

 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

5.9 

Apoiar e implantar em 

todas as escolas de 

educação básica, ações 

voltadas para a 

educação em direitos 

humanos, educação 

ambiental, educação 

alimentar e nutricional, 

educação para as 

relações étnicos-raciais, 

promoção da inclusão 

escolar e da cultura. 

SEMED 
SEMSA 

SEMAGRI 
SEMTEPS 

 

MEC   Programa:  

5.10 

Atender 100% de 

unidades escolares com 

o Programa Saúde na 

Escola (PSE), conforme 

adesão realizada no 1º 

semestre de 2023. 

 
SEMED 
SEMSA 

 

MS   Programa:  

5.11 

Implantar em 30% das 

unidades escolares 

ações de educação 

alimentar e nutricional. 

SEMED 
SEMSA 

 
 

MEC   - 

 Ações Relacionadas      

5.12 

Acessar no portal 

eletrônico do MEC/FNDE 

o relatório anual sobre a 

oferta de frutas e 

hortaliças e de alimentos 

ultraprocessados na 

alimentação escolar. 

SEMED MEC  - - 

5.13 

Apoiar e participar de 

ações que reduza a 

oferta de alimentos 

ultraprocessados no 

PNAE. 

SEMED MEC  - - 

5.14 

Acessar no portal 

eletrônico do Ministério 

da Saúde publicações e 

materiais de apoio a 

qualificação e as ações 

de promoção da 

alimentação adequada e 

saudável no âmbito do 

PSE. 

SEMSA 
 

MS  - - 

5.15 

Apoiar e implementar a 

contratação de no 

mínimo um Nutricionista 

responsável pela 

SEMED 
MEC/ 
FNDE 

 - - 



 

 

alimentação escolar por 

Entidade Executora. 

 

AÇÕES REGULATÓRIAS 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

5.16 

Acessar no portal 

eletrônico do MC estudos 

elaborados que propõem 

medidas fiscais para 

apoiar o aumento de 

consumo de alimentos 

adequados e saudáveis. 

SEMTEPS MC   Programa:  

5.17 

Acessar no portal 

eletrônico do Ministério da 

Saúde a regulamentação 

da comercialização, 

propaganda, publicidade e 

promoção comercial de 

alimentos e bebidas 

processados e 

ultraprocessados em 

equipamentos das redes 

de educação, saúde e de 

assistência social e 

demais órgãos públicos.  

SEMSA 
 

MS   Programa:  

 

CONTROLE DOS RISCOS RELACIONADOS AO CONSUMO DE ALIMENTOS E A EXPOSIÇÃO AO USO DE 
AGROTÓXICOS 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

5.18 

Acessar no portal 

eletrônico do MS/ANVISA 

as ações de fiscalização 

sanitária em 

estabelecimentos e 

produtos pertinentes à 

área de alimentos. 

SEMSA 
 

MS/ 
ANVISA 

 - - 

5.19 

Acessar no portal 

eletrônico do MS/ANVISA 

todos os dados 

relacionados ao 

monitoramento de 

agrotóxicos em água para 

o consumo humano. 

SEMSA 
 

MS/ 
ANVISA 

 - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAFIO 6- CONTROLAR E PREVENIR OS AGRAVOS DECORRENTES DA MÁ ALIMENTAÇÃO. 

Objetivo: Implementar efetivamente no Município a Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, 

elaborada pela CAISAN, contendo um conjunto de ações do Governo Federal que contribuem para a redução da obesidade 

no país. Para enfrentar o excesso de peso fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a 

hipertensão, diabetes e câncer, e a alimentação inadequada. E as ações de prevenção e controle da desnutrição e das 

carências nutricionais e o monitoramento das políticas de fortificação de alimentos. 

A Estratégia é pautada em seis grandes eixos de ação, quais sejam: 
 

6.1. Disponibilidades e acesso a alimentos adequados e saudáveis; 
6.2. Educação, comunicação e informação; 
6.3. Promoção de modos de vida saudáveis em ambientes específicos / territórios; 
6.4. Vigilância Alimentar e Nutricional e das práticas de atividade física da população; 
6.5. Atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso/obesidade na rede de saúde e; 
6.6. Regulação e controle da qualidade e inocuidade de alimentos. 
 

 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

6.1 

Proceder ações 

articuladas para deter o 

crescimento da 

obesidade na população 

adulta. 

CAISAN Municipal 
CAISAN  
Nacional 

MS 
  Programa:  

6.2 

Proceder a 

suplementação de 

crianças de 6 a 24 meses 

de idade atendidas na 

Atenção Primária de 

Saúde – APS, e 

beneficiários do 

Programa Auxilio Brasil, 

dispensada na unidade 

básica de saúde durante 

consulta de puericultura 

por meio da estratégia de 

fortificação de 

alimentação infantil em 

pó nutriSUS. 

SEMSA 
 

MS   Programa:  

6.3 

Proceder a redução em 

50% do número de casos 

novos de beribéri 

notificados por meio de 

ações articuladas no 

âmbito da CAISAN. 

CAISAN Municipal 
CAISAN  
Nacional 

  Programa:  

 Ações Relacionadas      

6.4 

Apoiar e participar da 

implementação da 

estratégia intersetorial de 

prevenção e controle da 

obesidade, articulada 

pela CAISAN. 

CAISAN Municipal 
CAISAN  
Nacional 

  
Programa: 

2069 

6.5 

Acessar todas as 

informações e 

publicações com 

orientações para o 

enfrentamento das 

carências nutricionais. 

SEMSA 
 

MS  - - 



 

 

6.6 

Acessar e participar de 

qualificações e 

treinamentos aos 

profissionais da Atenção 

Básica para a abordagem 

alimentar. 

SEMSA 
 

MS  - - 

6.7 

Participar dos protocolos 

de Atenção à Saúde para 

crianças e adolescentes 

com excesso de peso. 

SEMSA 
 

MS  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAFIO 7- AMPLIAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O ACESSO À AGUA PARA A POPULAÇÃO, EM ESPECIAL 

A POPULAÇÃO POBRE NO MEIO RURAL. 

Objetivo: Expandir no Município o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – Água para Todos, 

principalmente ás populações rurais aquelas em situação de extrema pobreza. E, promover a partir do acesso a água o uso 

sustentável da terra, a proteção dos mananciais, das beiras de nascentes e rios e das florestas. Desta forma contribuir para 

o meio ambiente saudável e para a minimização das mudanças climáticas que se acentuam com a falta de água e ás 

enchentes no país. 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

7.1 

Implantar 20 Cisternas 

nas Escolas da Rede 

Municipal. 
SEMED MC   Programa:  

7.2 

Implantar 25 Sistemas 

Coletivos de 

Abastecimento. 
SEMED MI   Programa:  

 Ação Relacionada      

7.3 

Elaborar propostas e 

participar de 

Chamamento Público nas 

esferas estadual e 

federal, com a finalidade 

de estabelecer parcerias, 

convênios e contratos de 

repasses.  

SEMED -  - - 

 

ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

7.4 

Implantar 120 

tecnologias sociais de 

acesso a água para 

produção. 

SEMAGRI MC   Programa:  

7.5 

Implantar 600 sistemas 

individuais de captação 

de águas pluviais. 
SEMTEPS MI   Programa:  

 Ação Relacionada      

7.6 

Elaborar propostas e 

participar de 

Chamamento Público 

nas esferas estadual e 

federal, com a finalidade 

de estabelecer 

parcerias, convênios e 

contratos de repasses.  

SEMAGRI 
SEMTEPS 

-  - - 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

7.7 

Implementar um Plano de 

Estudo Socioeconômico 

e Ambiental, de 

Recuperação, 

Revitalização e 

SEMMAS 
MMA 

 
  Programa:  



 

 

Preservação do Rio 

Guamá e seus afluentes. 

 Ação Relacionada      

7.8 

Elaborar propostas e 

participar de 

Chamamento Público 

nas esferas estadual e 

federal, com a finalidade 

de estabelecer parcerias, 

convênios e contratos de 

repasses.  

SEMMAS -  - - 

 

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

7.9 

Implantar, ampliar e 

melhorar as ações de 

saneamento básico e de 

abastecimento de água 

nas comunidades rurais 

e tradicionais. 

SEMSA 
 

MS/ 
FUNASA 

  Programa:  

 Ação Relacionada      

7.10 

Elaborar propostas e 

participar de 

Chamamento Público 

nas esferas estadual e 

federal, com a finalidade 

de estabelecer 

parcerias, convênios e 

contratos de repasses.  

SEMSA 
 

-  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAFIO 8- CONSOLIDAR A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL (SISAN), APERFEIÇOANDO A GESTÃO FEDERATIVA, A INTERSETORIALIDADE E A PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL. 

Objetivo: Fortalecer o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, tais como o COMSEA e a CAISAN 

Municipal, assim como a elaboração do Plano Municipal de SAN e a adesão do Município ao SISAN Nacional, como uma 

forma de consolidar a política local. Assim como, prover as metas e as ações definidas no Plano para aperfeiçoamento do 

sistema de indicadores e de monitoramento de SAN. 

INTERSETORIALIDADE DE RELAÇÕES FEDERATIVAS 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

8.1 

Aderir ao Sistema 

Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – 

SISAN. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

CAISAN 
Nacional 
Estadual 

  Programa:  

8.2 

Elaborar o I Plano 

Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

CAISAN 
Nacional 
Estadual 

  Programa:  

8.3 

Realizar a IV Conferencia 

Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

CAISAN 
Nacional 
Estadual 

   Programa:  

 Ações Relacionadas      

8.4 

Acessar o SISAN Nacional 

e fazer a adesão do 

Município com a anuência 

da CAISAN Estadual. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

CAISAN 
Nacional 
Estadual 

  Programa:  

8.5 

Promover a elaboração do 

I Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

CAISAN 
Nacional 
Estadual 

  Programa:  

8.6 

Promover a realização da 

IV Conferencia Municipal 

de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

CAISAN 
Nacional 
Estadual 

  Programa:  

8.7 

Fortalecer a CAISAN 

Municipal nas atribuições 

relativas à promoção da 

intersetorialidade da 

Política Nacional de SAN. 

PMB 
SEMTEPS 

 

CAISAN 
Nacional 
Estadual 

  Programa:  

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

8.8 

Apoiar à realização da IV 

e V Conferencia 

Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

CAISAN Municipal PMB   - 

8.9 

Garantir o funcionamento 
do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar 
e Nutricional. 

COMSEA 
PMB/ 

SEMTEPS 
  - 

 Ação Relacionada      

8.10 

Apoiar a participação e o 

Controle Social, por meio 

das Conferencias e do 

CAISAN 
PMB/ 

SEMTEPS 
  - 



 

 

Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional – COMSEA. 

 

GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

8.11 

Apoiar mecanismos de 

financiamento para a 

gestão do Sistema 

Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

(SISAN), com vista ao 

fortalecimento dos seus 

componentes: CAISAN 

Municipal e COMSEA. 

CAISAN  
Municipal 

CAISAN  
Nacional 

  Programa:  

8.12 

Apoiar o Pacto 

Federativo pela garantia 

do Direito Humano a 

Alimentação Adequada 

(DHAA) e a participação 

do Município na Agenda 

Estadual/Nacional de 

SAN. 

CAISAN  
Municipal 

CAISAN  
Nacional 

  Programa:  

8.13 

Promover a elaboração 

da Política Municipal de 

SAN e acompanhar a 

aprovação junto a 

Câmara Municipal de 

Vereadores.  

CAISAN  
Municipal 

CAISAN  
Nacional 

 - - 

 Ações Relacionadas      

8.14 

Garantir recursos 

humanos, materiais e 

financeiros para a 

gestão do Sistema 

Municipal de SAN. 

SEMTEPS 
CAISAN 
Municipal 

 - - 

8.15 

Garantir infraestrutura 

para o funcionamento 

regular do 

Departamento de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional e do 

COMSEA. 

SEMTEPS 
CAISAN 
Municipal 

 - - 

 

FORMAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO EM SAN E DHAA 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

8.16 

Aderir a implementação 

do Plano Nacional de 

Educação em Direitos 

Humanos, à implantação 

de estratégias de 

formação continuada em 

SAN e ao Direito Humano 

a Alimentação 

Adequada, com a 

SEMTEPS SDH   
Programa: 

 



 

 

participação de gestores 

e sociedade civil. 

 Ações Relacionadas      

8.17 

Participar de Pesquisa e 

Extensão, ações de 

formação e de 

capacitação em 

educação permanente 

em DHAA e SAN. 

CAISAN  
Municipal 

CAISAN  
Nacional 

  
Programa: 

 

8.18 

Participar de projetos 

voltados a inovações 

tecnológicas 

relacionadas a Rede de 

Pesquisadores em 

Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional, 

Inclusão Digital, Cidades 

Sustentáveis, 

Mobilidade, Transporte, 

Habitação, Saneamento, 

Desporto e Lazer, 

voltados para os 

municípios e 

comunidades 

tradicionais. 

CAISAN  
Municipal 

MC   
Programa: 

 

 

EXIGIBILIDADE E MONITORAMENTO DO DHAA 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

8.19 

Encaminhar 

manifestações de 

denúncias e reclamações 

sobre violações de 

Direitos Humanos às 

instancias responsáveis 

e/ou Comissão Especial 

de Acolhimento, 

investigação e 

recomendação de ações 

corretivas e reparadoras 

de violações do DHAA. 

CAISAN  
Municipal 

SDH   
Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAFIO 9: APOIO ÀS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA SOBERANIA, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 

DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E DE SISTERMAS ALIMENTARES DEMOCRATICOS, 

SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS EM ÂMBITO INTERNACIONAL, POR MEIO DO DIÁLOGO E DA COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL. 

Objetivo: Contribuir com o Estado brasileiro para o fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional 

pautadas na soberania alimentar, no princípio do DHAA, na cooperação e no diálogo internacional, implementados pela II 

Conferência Internacional de Nutrição (ICN2-2014), pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), principalmente no desenvolvimento de experiências exitosas de 

políticas públicas locais para a erradicação da fome. 

GOVERNANÇA GLOBAL 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

9.1 

Acompanhar o Brasil na 

Agenda 2030 e nas 

discussões sobre 

Governança Global dos 

Sistemas Alimentares 

Internacionais 

Saudáveis. 

CAISAN  
Municipal 

MRE   Programa:  

9.2 

Acompanhar o Brasil na 

implementação do Plano 

da II Conferência 

Internacional de Nutrição 

(ICN2-2014). 

CAISAN  
Municipal 

MRE   Programa:  

 Ação relacionada      

9.3 

Se apropriar do 

conteúdo, das 

deliberações e ações e 

de todos os subsídios da 

Agenda 2030 e da II 

Conferência 

Internacional de Nutrição 

(ICN2-2014). 

CAISAN  
Municipal 

MRE   Programa:  

 

 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 
 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

9.4 

Tomar conhecimento das 

propostas e marcos 

legais e regulatórios e da 

política elaborado pelo 

Brasil para a Cooperação 

Internacional. 

CAISAN  
Municipal 

MRE   Programa:  

 Ação Relacionada      

9.5 

Participar de capacitação 

e estudos técnicos sobre 

os temas relacionados 

aos marcos legais e 

regulatórios elaborados. 

CAISAN  
Municipal 

MRE   - 

 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 



 

 

9.6 

Estabelecer momentos 

de discussão e formação 

com as organizações da 

sociedade civil local 

sobre os acontecimentos 

e os temas voltados para 

a Cooperação 

Internacional, no que se 

refere a Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

CAISAN  
Municipal 

MRE   Programa:  

 Ação Relacionada      

9.7 

Realizar capacitação 

para as organizações da 

sociedade civil 

integrantes dos 

Conselhos Municipais de 

Políticas Públicas, afins. 

CAISAN  
Municipal 

MRE   Programa:  

 

 

 

DESAFIO 10- GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Objetivo: Aderir a implantação do SISAN Pará no Município, como uma importante ferramenta de avaliação, monitoramento 

e de indicadores das políticas de SAN, para a consolidação do SISAN nos Municípios do Estado do Pará 

SISSAN PARÁ 

 

 

 
Meta 

Órgãos 
Responsáveis 

Órgãos Parceiros PPA 
Fonte 

Estadual 
Fonte 

Federal 

10.1 

Aderir e Implementar o 

sistema SISANPARÁ no 

Município.  

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

SEASTER 
CAISAN 
 Estadual 

  - 

 Ação Relacionada      

10.2 

Participar de capacitação 

sobre a implantação, o 

funcionamento 

operacional e demais 

instruções sobre o 

sistema SISANPARÁ. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

SEASTER 
CAISAN 
 Estadual 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Indicadores de Monitoramento e Avaliação 

O Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de SAN em 

atendimento ao Decreto 7.272/2010, será feito de forma integrado por normas e regras 

constituídos por instrumentos, metodologias e recursos capazes de aferir a realização 

progressiva do direito humano à alimentação adequada, assim como, o grau de 

implementação da Política e o atendimento dos objetivos e metas estabelecidas e 

pactuadas nos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

As ações e atividades integrantes do sistema tem como princípios a 

participação social, equidade, transparência, publicidade e facilidade de acesso às 

informações. E, os indicadores existentes nos diversos setores contemplam as 

seguintes dimensões de análise: I - produção de alimentos; II - disponibilidade 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; e VII - programas e ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional. 

Que permitirá identificar e consolidar dados sobre desigualdades sociais, étnico-

raciais e de gênero. 

O monitoramento do PLANSAN Municipal objetiva acompanhar a execução das 

ações intersetoriais governamentais voltadas para a promoção da SAN e aferir o 

desempenho da atuação governamental nessa temática, possibilitando intervenções 

que visem o aprimoramento da gestão pública. O conjunto de informações gerado nas 

atividades de monitoramento também é fundamental para a prestação de contas da 

ação governamental à sociedade. 

A CAISAN Municipal é a instância responsável por tornar públicas as 

informações relativas à SAN (§3o, art. 21, decreto 7.272/2010), cuja atribuição é definir 

instrumentos e metodologia para monitorar, avaliar e divulgar as análises a respeito 

dos determinantes da SAN e da implementação dos objetivos e metas do PLAMSAN. 

A seguir, são apresentados os indicadores de SAN para cada desafio do Plano 

e as dimensões de análise a eles associadas. Para a superação de cada desafio, foi 

proposto um conjunto de metas estratégicas, seus respectivos responsáveis e sua 

correspondência com o PPA. A análise da implementação de cada uma se dará por 

meio de indicadores de produto/processos específicos e relacionados a cada 

programa. 

Além dos indicadores relacionados às metas, foram propostos indicadores de 

contexto/resultado que permitem uma análise mais ampla do contexto e dos 

determinantes nos quais se insere o desafio e se estruturam os programas, ao mesmo 

tempo em que também possibilitem a medida de efetividade e impacto das ações 

propostas na superação dos desafios colocados.  

 

 

 

 



 

 

VII. Indicadores de Monitoramento e Avaliação  

 
Desafio 

 
 
 

Dimensões de 
Análise da SAN 
Relacionadas 

 
Metas do PLAMSAN 

Órgãos  
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a serem 
monitorados no PLAMSAN 

Indicadores para Avaliação 
de Contexto e Resultado 

de SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

1-PROMOÇÃO DO 

ACESSO 

UNIVERSAL À 

ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA E 

SAUDÁVEL, COM 

PRIORIDADE 

PARA AS FAMÍLIAS 

E PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE 

INSEGURANÇA 

ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL. 

 

 
 
 
 
TRANSFERÊNCIA 

DE RENDA 

1. Selecionar e Cadastrar no 
Cadastro Único todas as 
famílias com renda mensal 
de até meio salário mínimo 
por pessoal ou até três 
salários mínimos no total. 

SEMTEPS 
CRAS 

CadÚnico 

1. Nº de famílias cadastradas 

com perfil para o CadÚnico. 

1.Evolução do Índice de 

Gestão Descentralizada do 

PAB; 

2.Evolução da Busca ativa 

para os programas, serviços 

e benefícios sociais; 

3. Custo da Cesta Básica de 

Alimentos local e regional; 

4.Capacidade da produção 

de alimentos diversificados 

em nível local e regional; 

5.Capacidade de 

abastecimento de alimentos 

diversificados em nível local; 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  
1 

CadÚnico 

2. Acompanhar o 
cumprimento das 
condicionalidades do 
Programa Auxilio Brasil nas 
áreas de Educação, Saúde e 
Assistência Social e a 
melhoria de acesso a esses 
serviços. 

SEMSA 
SEMED 

2. % de famílias beneficiárias 

em acompanhamento pelas 

condicionalidades da 

educação e saúde. 

 

Indicador  

2 

 SEMSA 
SEMED 

 

3. Garantir a boa qualidade 
da gestão do Programa 
Auxilio Brasil e do Cadastro 
Único. 

SEMTEPS 

3. Números de agentes 

envolvidos e de cadastro 

aplicados. 

Indicador  
3 

CadÚnico 
SEMTEPS 

4. Identificar e incluir no 
Benefício de Prestação 
Continuada – BPC e na 
Renda Mensal Vitalícia – 
RMV todas as pessoas com 
deficiência e com invalidez 
existente no Município. 

CRAS 

4. Número de inclusão de 

Pessoas Idosas e com 

deficiência no BPC. 

Indicador  
4 

SUAS WEB 
SEMTEPS 

 

 
 

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR 

5. Ofertar alimentação a 
todos os alunos 
matriculados de toda a 
educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental, 
ensino médio e educação de 
jovens e adultos) 

SEMED 

5. Número de estudantes 

atendidos pelo PNAE. 

6. Quantidade de refeição 

ofertadas. 

 
Indicadores 5, 

6 e 7 
SEMEC 
Escolas 
FNDE 



 

 
matriculados em escolas 
públicas, filantrópicas e em 
entidades comunitárias 
(conveniadas com o poder 
público), garantindo os 
repasses Federal, Estadual 
e Municipal, para a cobertura 
de 200 dias letivos. 

7. Quantidades de recursos 

repassados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Promover as ações de 
alimentação e nutrição no 
PNAE Local. E, estimular no 
ambiente escolar as ações 
de educação alimentar e 
nutricional aos estudantes 
de todas as etapas da 
educação básica pública. 

SEMED 
Escolas Públicas 

8. Número de escolas 

alcançadas. 

9. Nº de estudantes 

alcançados. 

Indicadores 8 
e 9 

SEMED 
Escolas 

 

7. Manter 30% do valor 
repassado pelo PNAE 
investido na compra direta 
de produtos da agricultura 
familiar local, realizada por 
meio de Chamada Pública. 

SEMED 

10. % de produtos da 

agricultura familiar local 

comprados por meio de 

chamada pública. 

Indicador  
10 

 CPL 
SEMED 

  
DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS 

8. Distribuir Alimentos a 
Grupos Populacionais 
Específicos e a Pescadores 
e Pescadoras Artesanais, 
em caráter emergencial e 
complementar, que se 
encontram em situação de 
insegurança alimentar e 
nutricional 

SEMTEPS 

11. Número de comunidades 

quilombolas atingidos. 

12.Número de comunidades 

de assentados atingidos. 

13.Número de comunidades 

de ribeirinhos.  

 
Indicadores 
11, 12 e 13 

 
SEMSA 

SEMTEPS 
SEMED 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desafio 

Dimensões de Análise da 
SAN Relacionadas 

 
Metas do PLAMSAN 

Órgãos 
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a serem 
monitorados no PLAMSAN 

Indicadores para Avaliação de 
Contexto e Resultado de SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

2 - Combater 

a 

Insegurança 

Alimentar e 

Nutricional e 

promover a 

inclusão 

produtiva 

rural em 

grupos 

populacionais 

específicos, 

com ênfase 

em Povos e 

Comunidades 

Tradicionais 

e outros 

grupos 

sociais 

vulneráveis 

no meio rural. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGURANÇA 
ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

1. Reduzir em 30% o 
déficit de peso para idade 
de crianças quilombolas 
menores de 5 anos 
acompanhadas nas 
condicionalidades de 
saúde do Programa 
Auxilio Brasil, por meio de 
ações articuladas no 
âmbito da Câmara 
Intersecretaria de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (CAISAN), 
priorizando práticas de 
produção e alimentação 
que se relacionam com a 
Sociobiodiversidade. 

CAISAN  
Municipal 

14. Número de ações 

articuladas e realizadas. 

15.Número de crianças 

quilombolas menores de 5 

anos atendidas. 

1.Evolução do déficit de peso 
para a idade de crianças 
quilombolas de o a 5 anos 
acompanhadas pelas 
condicionalidades do Programa 
Auxilio Brasil; 
 
2.Evolução do déficit de peso 
para a idade de crianças rurais, 
ribeirinhas e extrativistas de o a 
5 anos acompanhadas pelas 
condicionalidades do Programa 
Auxilio Brasil; 
 
3. Redução da pobreza e 
extrema pobreza em nível local; 
 
4. Evolução do rendimento 
médio domiciliar percapta; 
 
5.Capacidade de pactuar e 
captar recursos financeiros para 
as ações de SAN em nível local; 
 
6. Capacidade de articular 
parcerias para as ações de SAN 
em nível local, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores  
14 e 15 
CAISAN 
Municipal 

2. Reduzir em 30% o 
déficit de peso para idade 
de crianças familiares 
rurais, ribeirinhas, 
extrativistas e de 
pescadores artesanais 
menores de 5 anos 
acompanhadas nas 
condicionalidades de 
saúde do Programa 
Auxilio Brasil, por meio de 
ações articuladas no 
âmbito da Câmara 
Intersecretaria de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (CAISAN), 
priorizando práticas de 
produção e alimentação 

CAISAN 
Municipal 

16.Número de ações 

articuladas e realizadas. 

17.Número de crianças 

ribeirinhas, extrativistas e de 

pescadores artesanais 

menores de 5 anos atendidas. 

Indicadores  
16 e 17 
CAISAN 
SEMSA 

 



 

 
que se relacionam com a 
Sociobiodiversidade. 

3. Identificar os grupos e 
territórios mais 
vulneráveis em SAN, por 
meio de diagnósticos e 
mapeamento de 
Insegurança Alimentar e 
Nutricional, com o objetivo 
de subsidiar ações 
coordenadas e 
intersetoriais. 

CAISAN  
Municipal 

18.Número de grupos e 

territórios com insegurança 

alimentar e nutricional 

identificados no Município. 

Indicador  
18 

CAISAN 

4. Registrar por meio das 
condicionalidades de 
saúde do Programa 
Auxilio Brasil (PAB), de 
dados nutricionais de 
100% de crianças 
quilombolas menores de 7 
anos beneficiárias do 
PAB. 

SEMSA 
 

19.Número de crianças 

quilombolas menores de 7 

anos atendidas por meio das 

condicionalidades do 

Programa Auxilio Brasil. 

Indicador 
19 

CadÚnico 
SEMSA 

 

INCLUSÃO PRODUTIVA 
RURAL 

5. Atender famílias em 
situação de pobreza em 
uma estratégia de 
inclusão produtiva rural, 
por meio da oferta de 
assistência técnica e 
extensão rural e do 
acesso a recursos de 
fomento. 

SEMAGRI 
SEMMA 

20.Número de projetos de 

fomento implementados no 

Município. 

Indicador  
20 

SEMAGRI 

6. Promover a integração 
do Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas 
Rurais, e das ações de 
sementes de qualidade e 
adaptadas ao território, 
por meio da articulação 
dos instrumentos de 
gestão, contratação e 
avaliação. 

SEMAGRI 

21.Número de projetos de 

fomento integrados as 

atividades produtivas rurais 

implementadas no Município. 

Indicador  
21 

SEMAGRI 

7. Atender famílias de 
povos e comunidades 

SEMAGRI 
SEMMA 

22.Número de famílias de 

comunidades tradicionais em 
Indicador  

22 



 

 
tradicionais em situação 
de pobreza por meio de 
uma estratégia de 
inclusão produtiva rural, 
por meio da oferta de 
assistência técnica e 
extensão rural e do 
acesso a recursos de 
fomento. 

situação de pobreza com 

acesso a assistência técnica e 

a recursos de fomento. 

SEMAGRI 
EMATER 

8. Atender mulheres rurais 
em situação de 
vulnerabilidade social, 
fomentando suas 
atividades específicas, 
com foco na agroecologia. 

SEMAGRI 
SEMMA 

23.Número de mulheres em 

situações de vulnerabilidade 

participantes em projetos com 

foco agroecologia. 

Indicador  
23 

SEMAGRI 
 

ACESSO À TERRA E 
GESTÃO TERRITORIAL 

9. Titular terras em 
benefício de comunidades 
rurais e quilombolas, por 
meio do Programa Terra 
Legal. 

SEMAGRI 

24. Números de títulos de 
terra concedidos as 
comunidades rurais. 
25. Números de títulos de 
terra concedidos as 
comunidades quilombolas. 

Indicadores  
24 e 25 

SEMAGRI 
INCRA 

INTERPA 
 

10. Implementar processo 
de regularização de 
territórios Quilombolas por 
meio de titulação de 
terras. 

SEMAGRI 
26. Número de territórios 
quilombolas regularizados. 

Indicador  
26 

SEMAGRI 
 

BIODIVERSIDADE 11. Acessar no Portal do 
Ministério do Meio 
Ambiente a 
regulamentação e 
Implementação 
participativa da Lei nº 
12.123/2015 – Lei da 
Biodiversidade. 

SEMMA 

27. Número de ações 
articuladas para a 
implementação da 
biodiversidade. 

Indicador  
27 

SEMMA 
 

EXTRATIVISTAS E 
RIBEIRINHOS 

13. Implementar o 
Programa Bolsa Verde no 
Município. 

SEMMA 
28. Número de pessoas 
contempladas com o Projeto 
Bolsa Verde. 

Indicador  
28 

SEMMA 
 

14. Implementar o 
Amazônia Florescer 

SEMMA 
29. Número de pessoas 
contempladas com o Projeto 
Amazônia Florescer. 

Indicador  
29 

SEMMA 
 



 

 

15. Apoiar a criação de 
Associação de 
Pescadores Artesanais 

SEMAGRI 
SEMMA 

30. Número de pescadores 
artesanais organizados em 
associação. 

Indicador  
30 

SEMAGRI 
 

16. Apoiar a criação de 
unidades de produção de 
Piscicultura 

SEMAGRI 
SEMMA 

31. Número de unidades de 
produção de piscicultura 
criada em nível local. 

Indicador  
31 

SEMAGRI 
 

17. Ampliar o acesso dos 
extrativistas ao mercado, 
por meio de ações de 
divulgação, capacitação e 
assim como 
desenvolvimento de 
estudos de custos de 
produção para a inserção 
de novos produtos na 
pauta da Política de 
Garantia de Preços 
Mínimos para a 
Sociobiodiversidade. - 
PGPMBio. 

SEMAGRI 
SEMMA 

32. Número de ações 
realizadas para ampliar o 
acesso dos extrativistas locais 
ao mercado de trabalho. 

Indicador  
32 

SEMAGRI 
 

ACESSO ÀS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

18. Apoiar e implementar 
a agroindustrialização em 
comunidades rurais e 
quilombolas, como forma 
de estimular a 
comercialização por meio 
do cooperativismo e 
associativismo. 

SEMAGRI 
SEMMA 

 

33. Número de agroindústrias 
implementadas. 

Indicador  
33 

SEMAGRI 
 

19. Apoiar e implementar 
o desenvolvimento da 
economia solidária nas 
comunidades rurais e 
quilombolas. 

SEMAGRI 
SEMTEPS 

34. Número de 
empreendimentos de 
economia solidária 
implementada no Município. 

Indicador  
34 

SEMAGRI 
SEMTEPS 

 

20. Apoiar e implementar 
a qualificação de agentes 
para a atuação em 
comunidades 
quilombolas. 

SEMAGRI 
SEMTEPS 

35. Número de agentes 
qualificados e atuantes em 
comunidades quilombolas. 

Indicador  
35 

SEMAGRI 
SEMTEPS 

 

 



 

 

 
Desafio 

Dimensões de Análise da SAN 
Relacionadas 

 
Metas do PLAMSAN 

Órgãos 
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a 

serem monitorados no 
PLAMSAN 

Indicadores para 
Avaliação de Contexto e 

Resultado de SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação 

de 
Contexto e 
Resultado 

de SAN 

3- PROMOVER A 
PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS 
SAUDÁVEIS E 
SUSTENTÁVEIS, A 
ESTRUTURAÇÃO 
DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E O 
FORTALECIMENTO 
DE SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO DE 
BASE 
AGROECOLÓGICA. 

 
 
 
 
 
 
 

FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

1. Apoiar e prestar 
ATER qualificada, 
direcionada e 
continuada para 
famílias da agricultura 
Familiar, incluindo 
ATER específica para 
e povos e 
comunidades 
tradicionais.  

SEMAGRI 
EMATER 

36. Número de 
comunidades tradicionais 
contempladas com ATER. 

1.Número de produtores 
orgânicos certificados em 
nível local; 
 
2.Área ocupada pela 
Agricultura Familiar em 
relação a área total de 
produção; 
 
3. Quantidade de 
estabelecimentos da 
Agricultura Familiar e 
produção de alimentos; 
 
4. Pessoal ocupados em 
estabelecimentos 
agropecuários;  
 
5. Comercialização e 
utilização anual de 
agrotóxicos e afins, por 
área plantada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
36 

SEMAGRI 
EMATER 

2. Qualificar 50 
agentes de ATER, 
garantindo a 
participação de pelo 
menos 40% de 
mulheres entre as 
pessoas capacitadas. 

SEMAGRI 
EMATER 

37. Número de agentes de 
ATER qualificados. 
38. % de mulheres agentes 
de ATER qualificadas. 

Indicadores 
37 e 38 

SEMAGRI 
EMATER 

3. Qualificar 10 
organizações da 
agricultura familiar, 
sendo 01 
cooperativas, 02 
associações e 07 
empreendimentos 
coletivos de povos e 
comunidades 
tradicionais, por meio 
de assistência técnica 
e capacitação, com 
enfoque na gestão, 
organização da 
produção e 
comercialização, e 
considerando sua 

SEMAGRI 
EMATER 

39. Número de ações de 
qualificações realizadas. 
40. Número de 
organizações da agricultura 
familiar contempladas. 

Indicadores 
39 e 40 

SEMAGRI 
EMATER 



 

 
diversidade e suas 
especificidades. 

4. Disponibilizar os 
meios para efetivar 
operações do crédito 
rural no conjunto das 
linhas do PRONAF. 

SEMAGRI 
EMATER 

41. Número de projetos 
realizados. 

Indicador 
41 

SEMAGRI 
EMATER 

5. Disponibilizar os 
meios para efetivar 
operações da linha de 
microcrédito orientado 
e acompanhado do 
Pronaf. 

 
SEMAGRI 
EMATER 

42. Número de Projetos 
realizados. 

Indicador 
42 

SEMAGRI 
EMATER 

6. Possibilitar a adesão 
ao Garantia-Safra para 
famílias da agricultura 
familiar, mantendo a 
adesão 
preferencialmente em 
nome das mulheres 
rurais. 

SEMAGRI 
EMATER 

43. Número de famílias 
atendidas com o Garantia-
Safra. 
44. Número de mulheres 
atendidas com o Garantia-
Safra. 

Indicadores 
43 e 44 

SEMAGRI 
EMATER 

7. Atender agricultores 
familiares com o 
Seguro da Agricultura 
Familiar - SEAF, 
priorizando o 
desenvolvimento de 
novos modelos de 
cobertura para 
segmentos da 
agricultura familiar não 
atendidos. 

SEMAGRI 
EMATER 

45. Número de agricultores 
familiares contemplados 
com o SEAF. 

Indicador 
45 

SEMAGRI 
EMATER 

REFORMA AGRÁRIA 8. Promover 
assistência técnica e 
extensão rural de base 
agroecológica para 
famílias beneficiárias 
do Plano Nacional de 
Reforma Agrária – 
PNRA. 

SEMAGRI 
EMATER 

46. Número de assentados 
da reforma agrária local 
contemplados coma 
assistência técnica e 
extensão rural. 

Indicador 
46 

SEMAGRI 
EMATER 



 

 
9. Acessar os Projetos 
do Terra Sol e 
Implantar no 
Município. 

SEMAGRI 
EMATER 

47. Número de projetos 
implantados no Município. 

Indicador 
47 

SEMAGRI 
EMATER 

TRANSIÇÃO 

AGROECOLÓGICA 

10. Estimular 
agricultores e 
agricultoras familiares 
e povos e 
comunidades 
tradicionais, incluindo 
a juventude rural, 
estejam inseridos em 
sistemas de 
Produção de base 
agroecológica, 
orgânica ou em 
transição 
agroecológica. 

SEMAGRI 
 

48. Número de ações 
realizadas. 
49. Número de 
comunidades tradicionais 
envolvidas. 
50. Número de agricultores 
e agricultoras beneficiados. 

Indicadores 
48, 49 e 50 
SEMAGRI 

 

11. Atender famílias 
com políticas de apoio 
à produção orgânica e 
de base 
agroecológica. 

SEMAGRI 
SEMMA 

 

51. Número de ações 
realizadas. 

Indicador 
51 

SEMAGRI 
 

MULHERES 12. Implementar 20 
quintais produtivos 
para o apoio à 
produção e à transição 
agroecológica dos 
alimentos produzidos 
pelas mulheres. 

SEMAGRI 
SEMMA 

52. Número de projetos 
realizados no Município. 
53. Número de mulheres 
participantes. 

Indicadores 
52 e 53 

SEMAGRI 
SEMMA 

13. Capacitar 25 
agentes de ATER para 
atuarem com mulheres 
e com foco na 
agroecologia. 

SEMAGRI 
54. Número de agentes 
capacitados em ATER. 

Indicador 
54 

SEMAGRI 
 

14. Atender 100 
mulheres agricultoras 
familiares com ATER 
específica para 
mulheres. 

SEMAGRI 
55. Número de mulheres 
participantes de ATER. 

Indicador 
55 

SEMAGRI 
 

15.Emitir 
gratuitamente 1.000 de 

SEMTEPS 
56. Números de 
documentos emitidos. 

Indicadores 
56 e 57 



 

 
documentos civis, 
trabalhistas, jurídicos e 
fiscais em territórios 
rurais. 

57. Números de pessoas 
tendidas dos territórios 
rurais. 

SEMTEPS 

JUVENTUDE 16. Atendimento de 
100 jovens da 
agricultura familiar, 
assegurando a 
participação de jovens 
de segmentos de 
PCTs com ATER 
específica para a 
juventude rural. 

SEMAGRI 

58. Números de projetos de 
ATER executados no 
Município. 
59. % de jovens de 
comunidades tradicionais 
participantes de ATER. 

Indicadores 
58 e 59 

SEMAGRI 
 

17. Efetivar a 
contratação de jovens 
rurais de pelo menos 
20% das operações de 
crédito do PRONAF, 
assegurando a 
participação de jovens 
de segmentos de 
PCTs. 

SEMAGRI 

60. Número de jovens 
pertencentes a 
comunidades tradicionais 
participantes de operações 
de crédito do PRONAF. 

Indicador 
60 

SEMAGRI 
 

SEMENTES 18. Acessar e 

implementar o 

Programa Nacional de 

Sementes e Mudas da 

Agricultura Familiar. 

SEMAGRI 
EMATER 

61. Número de sementes e 
mudas distribuídas aos 
produtores locais. 

Indicador 
61 

SEMAGRI 
EMATER 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Desafio 

Dimensões de Análise da SAN 
Relacionadas 

Metas do PLAMSAN 
Órgãos 

Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a serem 
monitorados no PLAMSAN 

Indicadores para 
Avaliação de 

Contexto e Resultado 
de SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação 

de Contexto 
e Resultado 

de SAN 

4- PROMOVER O 
ABSTECIMENTO E 
O ACESSO 
REGULAR E 
PERMANENTE DA 
POPULAÇÃO 
BRASILEIRA À 
ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA E 
SAUDÁVEL 

COMPRAS PÚBLICAS 

1. Ampliar as compras 
públicas da Agricultura 
Familiar. 

PMB 
SEMAD 

62. % de recursos utilizados 
para a compra de produtos 
da agricultura familiar pelos 
órgãos da administração 
pública local. 

1.Evolução das 

Chamadas Públicas; 

2.Capacidade de 

abastecimento de 

alimentos 

diversificados em nível 

local; 

3.Capacidade de 
pactuar e captar 
recursos financeiros 
para as ações de SAN 
em nível local; 
 
4.Capacidade de 
articular parcerias para 
as ações de SAN em 
nível local; 
 
5. Capacidade Técnica 
e Operacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
62 

PMB 
SEMAD 

2. Alcançar 50% do 
recurso federal 
repassado para a 
aquisição de gêneros 
alimentícios da 
agricultura familiar para 
o PNAE. 

SEMED 

63. % de recursos utilizados 
para a compra de gêneros 
alimentícios da agricultura 
familiar local. 

Indicador 
63 

PMB 
SEMED 

ABASTECIMENTO 

3. Implantar o PAA 
CONAB no Município. 
 
 
 
 

SEMTEPS 

64. Número de propostas 
executadas. 
65. Número de participação 
de produtores 
66. Número de beneficiários 
atendidos. 

 

Indicadores 
64, 65 e 66 
SEMTEPS 

CONAB 

4. Implementar o PAA 
MC e Estadual no 
Município. 
 
 
 

SEMTEPS 

67. Número de propostas 
executadas. 
68. Número de participação 
de produtores 
69. Número de beneficiários 
atendidos. 

 

Indicadores 
67, 68 e 69 
SEMTEPS 
SEASTER 

MC 
 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 5. Apoiar e fortalecer 
empreendimentos 
econômicos solidários 
com a estruturação dos 
processos de produção, 
comercialização e 
consumo sustentáveis e 
solidários. 

SEMTEPS 
70. Números de 
empreendimentos 
organizados. 

Indicador 
70 

SEMTEPS 
 



 

 
6. Capacitar mulheres 
urbanas e rurais para o 
fortalecimento de sua 
participação no mundo 
do trabalho 

SEMTEPS 
71. % de mulheres inseridas 
no mundo do trabalho. 

 
 
 
 

Indicador 
71 

SEMTEPS 
 

PERDAS E DESPERDÍCIOS DE 
ALIMENTOS 

7. Acessar o marco 
legal para a redução 
das perdas e 
desperdícios de 
alimentos abrangendo a 
cozinha comunitária. 

SEMTEPS 
72. % de redução de 
desperdícios de alimentos 
calculados no período. 

Indicador 
72 

SEMTEPS 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

NUTRICIONAL 

8. Garantir o Pleno 
funcionamento da 
cozinha comunitária, 
construída e equipada 
com capacidade para 
distribuir 200 
refeições/dia. 

SEMTEPS 
73. Número de refeições/dia 
ofertadas pela cozinha 
comunitária. 

Indicador 
73 

SEMTEPS 
 

AGRICULTURA URBANA 9. Apoiar e promover o 
desenvolvimento da 
agricultura urbana e 
periurbana em bases 
agroecológicas, em 
articulação com órgãos 
e entidades dos 
governos federal, 
estaduais e municipais. 

SEMAGRI 
SEMMA 

SEMTEPS 
SEMED 

74. Número de projetos 
realizados para o 
desenvolvimento da 
agricultura urbana e 
periurbana em bases 
agroecológicas. 

Indicador 
74 

SEMAGRI 
SEMMA 

SEMTEPS 
SEMED 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Desafio 

Dimensões de Análise da SAN 
Relacionadas 

 
Metas do PLAMSAN 

Órgãos 
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a serem 
monitorados no PLAMSAN 

Indicadores para 
Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação 

de 
Contexto e 
Resultado 

de SAN 

5- PROMOVER E 

PROTEGER A 

ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA E 

SAUDÁVEL DA 

POPULAÇÃO 

BRASILEIRA, 

COM 

ESTRATÉGIAS DE 

EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL E 

MEDIDAS 

REGULATÓRIAS. 

 

PROMOÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

1. Apoiar e participar da 

estratégia de redução 

de consumo regular de 

refrigerantes e de suco 

artificial, por meio de 

ações articuladas pela 

CAISAN Nacional. 

CAISAN Municipal 

75. Número de ações 
articuladas para reduzir o 
consumo regular de 
refrigerantes e suco artificial. 

1. Número de ações 
articuladas e 
implementadas pelos 
órgãos municipais 
por meio de 
programas e projetos 
para promover a 
alimentação 
saudável. 

 
2. Percentual de 
escolas atendidas 
com ações de 
alimentação 
saudável, saúde na 
escola e educação 
alimentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
75 

CAISAN 

2. Apoiar e participar a 

implementação da 

estratégia nacional de 

promoção do 

Aleitamento Materno e 

Alimentação, 

complementar no 

Sistema único de 

Saúde, através das 

Unidades Básicas de 

Saúde. 

SEMSA 
 

76. Números de ações 
realizadas para promover o 
aleitamento materno e a 
alimentação. 

Indicador 
76 

SMS 

3. Apoiar e participar do 

estabelecimento dos 

pactos federativos para 

promoção da 

alimentação adequada 

e saudável. 

SEMTEPS 
77. Número de ações 
realizadas em nível local. 

Indicador 
77 

SEMTEPS 

PROMOÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO 

ÂMBITO ESCOLAR 

4. Apoiar e implantar em 

todas as escolas de 

educação básica, ações 

voltadas para a 

educação em direitos 

humanos, educação 

SEMED 
SEMSA 

SEMAGRI 
SEMTEPS 

 

78. Número de escolas 
atendidas com as ações. 

Indicador 
78 

SEMED 
SMS 

SEMAGRI 
SEMTEPS 



 

 
ambiental, educação 

alimentar e nutricional, 

educação para as 

relações étnicos-

raciais, promoção da 

inclusão escolar e da 

cultura. 

 

5. Atender 100% de 

unidades escolares 

com o Programa Saúde 

na Escola (PSE), 

conforme adesão 

realizada no 1º 

semestre de 2023. 

 
SEMED 
SEMSA 

 

79. Número de unidades 
escolares atendidas com o 
programa saúde na escola. 

Indicador 
79 

SEMED 
SEMSA 

 

6. Implantar em 30% 

das unidades escolares 

ações de educação 

alimentar e nutricional. 

SEMED 
SEMSA 

 
 

80. Número de unidades 
escolares atendidas com 
educação alimentar e 
nutricional. 

Indicador 
80 

SEMED 
SEMSA 

 

AÇÕES REGULATÓRIAS 7. Acessar no portal 

eletrônico do MC 

estudos elaborados que 

propõem medidas 

fiscais para apoiar o 

aumento de consumo 

de alimentos 

adequados e 

saudáveis. 

SEMTEPS 
81. Volumes de estudos 
realizados. 

Indicador 
81 

SEMTEPS 

8. Acessar no portal 

eletrônico do Ministério 

da Saúde a 

regulamentação da 

comercialização, 

propaganda, 

publicidade e promoção 

comercial de alimentos 

e bebidas processados 

SEMSA 
 

82. Volume de ações 
regulamentadas. 

Indicador 
82 

SEMSA 
 



 

 
e ultraprocessados em 

equipamentos das 

redes de educação, 

saúde e de assistência 

social e demais órgãos 

públicos.  

CONTROLE DOS RISCOS 

RELACIONADOS AO 

CONSUMO DE ALIMENTOS E A 

EXPOSIÇÃO AO USO DE 

AGROTÓXICOS 

9. Acessar no portal 

eletrônico do 

MS/ANVISA as ações 

de fiscalização sanitária 

em estabelecimentos e 

produtos pertinentes à 

área de alimentos. 

SEMSA 
 

83. Número de ações 
realizadas. 

Indicador 
83 

SEMSA 
 

10. Acessar no portal 

eletrônico do 

MS/ANVISA todos os 

dados relacionados ao 

monitoramento de 

agrotóxicos em água 

para o consumo 

humano. 

SEMSA 
 

84. Número de dados 
coletados. 
85. Número de órgãos 
envolvidos. 

Indicadores 
84 e 85 
SEMSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Desafio 

Dimensões de Análise da SAN 
Relacionadas 

  
Metas do PLAMSAN 

Órgãos 
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a 
serem monitorados 

no PLAMSAN 

Indicadores 
para Avaliação 
de Contexto e 
Resultado de 

SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação de 
Contexto e 
Resultado 

de SAN 

6- CONTROLAR 
E PREVENIR OS 
AGRAVOS 
DECORRENTES 
DA MÁ 
ALIMENTAÇÃO. 

 

 

 Disponibilidades e acesso a 

alimentos adequados e 

saudáveis; 

 Educação, comunicação e 

informação; 

 Promoção de modos de vida 

saudáveis em ambientes 

específicos / territórios; 

 Vigilância Alimentar e 

Nutricional e das práticas de 

atividade física da população; 

 Atenção integral à saúde do 

indivíduo com 

sobrepeso/obesidade na rede 

de saúde e; 

 Regulação e controle da 

qualidade e inocuidade de 

alimentos. 

 

 

 

1. Proceder ações 

articuladas para deter o 

crescimento da obesidade 

na população adulta. 

CAISAN Municipal 

86. Número de 
ações realizadas 
com pessoas 
obesas.  

1. Capacidade 
para 

implementar 
ações para a 

população 
adulta obesa. 

 
2. Número de 
procedimentos 
realizados com 
suplementação, 

e para a 
redução de 

casos novos de 
beribéri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
86 

CAISAN 

2. Proceder a 

suplementação de crianças 

de 6 a 24 meses de idade 

atendidas na Atenção 

Primária de Saúde – APS, 

e beneficiários do 

Programa Auxilio Brasil, 

dispensada na unidade 

básica de saúde durante 

consulta de puericultura por 

meio da estratégia de 

fortificação de alimentação 

infantil em pó nutriSUS. 

SEMSA 
 

87. % de crianças de 
6 a 48 meses 
atendidas. 

Indicador 
87 

SEMSA 
 

3. Proceder a redução em 

50% do número de casos 

novos de beribéri 

notificados por meio de 

ações articuladas no 

âmbito da CAISAN. 

CAISAN Municipal 
88. % de casos 
novos de beribéri 
notificados. 

Indicador 
88 

CAISAN 

 

 

 



 

 
 

 
Desafio 

Dimensões de Análise da SAN 
Relacionadas 

 
Metas do PLAMSAN 

Órgãos 
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a 
serem monitorados 

no PLAMSAN 

Indicadores 
para 

Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação 

de Contexto 
e Resultado 

de SAN 

7- AMPLIAR A 

DISPONIBILIDADE 

HÍDRICA E O 

ACESSO À AGUA 

PARA A 

POPULAÇÃO, EM 

ESPECIAL A 

POPULAÇÃO 

POBRE NO MEIO 

RURAL. 

 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 1. Implantar 20 Cisternas 

nas Escolas da Rede 

Municipal. 
SEMED 

89. Número de 
projetos realizados. 

1. Capacidade 
técnica para 
estabelecer 
convênios e 
parcerias, 
elaborar 
planos e 

projetos para 
implementar 

as ações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
89 

SEMED 

2. Implantar 25 Sistemas 

Coletivos de 

Abastecimento. 
SEMED 

90. Número de 
projetos realizados. 

Indicador 
90 

SEMED 

ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS 

3. Implantar 120 

tecnologias sociais de 

acesso a água para 

produção. 

SEMAGRI 
91. Número de 
projetos realizados. 

Indicador  
91 

SEMAGRI 
 

 

4. Implantar 600 sistemas 

individuais de captação de 

águas pluviais. 
SEMTEPS 

92. Número de 
projetos realizados. 

Indicador  
92 

SEMTEPS 
CAISAN 

 

RECURSOS HÍDRICOS 5. Implementar Plano de 

Estudo Socioeconômico e 

Ambiental, de 

Recuperação, 

Revitalização e 

Preservação do Rio Guamá 

e seus afluentes. 

SEMMA 
93. Número de 
estudos realizados. 

Indicador  
93 

SEMMA 

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 6. Implantar, ampliar e 

melhorar as ações de 

saneamento básico e de 

abastecimento de água nas 

comunidades rurais e 

tradicionais. 

SEMSA 
 
 
 

94. Número de 
comunidades rurais e 
quilombolas 
atendidas. 

Indicador  
94 

CAISAN 
 
 



 

 

Desafio 

 

Dimensões de Análise da 
SAN Relacionadas 

 
Metas do PLAMSAM 

Órgãos 
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a 
serem monitorados 

no PLAMSAN 

Indicadores 
para 

Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

8- CONSOLIDAR A 

IMPLEMENTAÇÃO DO 

SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURANÇA 

ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL (SISAN), 

APERFEIÇOANDO A 

GESTÃO FEDERATIVA, A 

INTERSETORIALIDADE E 

A PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL. 

 

INTERSETORIALIDADE DE 

RELAÇÕES FEDERATIVAS 
1. Aderir ao Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

95. Número de ações 
realizadas. 

1. 
Consolidação 

da Política 
Municipal de 

SAN. 
 

2. 
Implementação 

e divulgação 
de 

mecanismos 
de denúncias 
sobre violação 

de direitos 
humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador  
95 

CAISAN 
SEMTEPS 

 

2. Elaborar o I Plano Municipal 

de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

96. Número de 
órgãos e entidades 
envolvidas. 

Indicador  
96 

CAISAN 
COMSEA 

3. Realizar a IV Conferencia 

Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

97. Número de 
participantes 
presentes em cada 
conferencia. 

Indicador  
97 

CAISAN 
COMSEA 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4. Apoiar à realização da IV e 

V Conferencia Municipal de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

CAISAN Municipal 
98. Volume de 
recursos investidos 
nos eventos. 

Indicador  
98 

PMB 
SEMTEPS 

 

5. Garantir o funcionamento 
do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

COMSEA 
99. Número de 
deliberações 
realizadas. 

Indicador  
99 

SEMTEPS 
 

GESTÃO E FINANCIAMENTO 

DO SISTEMA 

6. Captar recursos e 

financiamento para a gestão 

do Sistema Municipal de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN), com vista 

ao fortalecimento dos seus 

componentes: CAISAN 

Municipal e COMSEA. 

CAISAN  
Municipal 

100. Volume de 
recursos pactuados. 

Indicador  
100 

SEMTEPS 
 

7. Apoiar o Pacto Federativo 

pela garantia do Direito 

Humano a Alimentação 

CAISAN  
Municipal 

101. Número de 
ações realizadas. 

Indicador  
101 

CAISAN 
COMSEA 



 

 
Adequada (DHAA) e a 

participação do Município na 

Agenda Estadual/Nacional de 

SAN. 

 

8. Promover a elaboração da 

Política Municipal de SAN e 

acompanhar a aprovação 

junto a Câmara Municipal de 

Vereadores.  

CAISAN  
Municipal 

102. Número de 
órgãos e entidades 
envolvidas. 

Indicador  
102 

CAISAN 
COMSEA 
SEMTEPS 

 

FORMAÇÃO, PESQUISA E 

EXTENSÃO EM SAN E DHAA 

9. Aderir a implementação do 

Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos, à 

implantação de estratégias de 

formação continuada em SAN 

e ao Direito Humano a 

Alimentação Adequada, com 

a participação de gestores e 

sociedade civil. 

SEMTEPS 
103. Número de 
ações realizadas. 

Indicador  
103 

SEMTEPS 
SEMED 
SEMSA 

 
 

EXIGIBILIDADE E 

MONITORAMENTO DO DHAA 

10. Encaminhar 

manifestações de denúncias 

e reclamações sobre 

violações de Direitos 

Humanos às instancias 

responsáveis e/ou Comissão 

Especial de Acolhimento, 

investigação e recomendação 

de ações corretivas e 

reparadoras de violações do 

DHAA. 

CAISAN  
Municipal 

104. Número de 
denúncias e 
reclamações 
recebidas e 
encaminhadas. 

Indicador  
104 

CAISAN 
SEMTEPS 

 

 

 

 

 



 

 

 
Desafio 

Dimensões de Análise da 
SAN Relacionadas 

 
Metas do PLAMSAN 

Órgãos 
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a 
serem monitorados 

no PLAMSAN 

Indicadores 
para 

Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

9: APOIO ÀS 

INICIATIVAS DE 

PROMOÇÃO DA 

SOBERANIA, 

SEGURANÇA 

ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL, DO 

DIREITO HUMANO À 

ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA E DE 

SISTERMAS 

ALIMENTARES 

DEMOCRATICOS, 

SAUDÁVEIS E 

SUSTENTÁVEIS EM 

ÂMBITO 

INTERNACIONAL, 

POR MEIO DO 

DIÁLOGO E DA 

COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL. 

 

GOVERNANÇA GLOBAL 1. Acompanhar o Brasil na 

Agenda 2030 e nas 

discussões sobre 

Governança Global dos 

Sistemas Alimentares 

Internacionais Saudáveis. 

CAISAN  
Municipal 

105. Número de ações 
realizadas em nível 
local. 

1. Participação 
em fóruns, 

capacitações e 
discussões em 

nível local, 
estadual e 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador  
105 

CAISAN 
SEMTEPS 

 

2. Acompanhar o Brasil na 

implementação do Plano da II 

Conferência Internacional de 

Nutrição (ICN2-2014). 

CAISAN  
Municipal 

106. Número de ações 
realizadas em nível 
local. 

Indicador  
106 

CAISAN 
SEMTEPS 

 

COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 

3. Tomar conhecimento das 

propostas e marcos legais e 

regulatórios e da política 

elaborado pelo Brasil para a 

Cooperação Internacional. 

CAISAN  
Municipal 

107. Volume de 
documentos 
analisados. 

Indicador  
107 

CAISAN 
SEMTEPS 

 

PARTICIPAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

4. Estabelecer momentos de 

discussão e formação com as 

organizações da sociedade 

civil local sobre os 

acontecimentos e os temas 

voltados para a Cooperação 

Internacional, no que se 

refere a Segurança Alimentar 

e Nutricional. 

CAISAN  
Municipal 

108. Número de 
organizações 
envolvidas. 
109. Número de 
formação realizada 

Indicadores 
108 e 109 
CAISAN 

SEMTEPS 
 

 

 

 



 

 

 
Desafio 

Dimensões de Análise da SAN 
Relacionadas 

 
Metas do PLAMSAN 

Órgãos 
Responsáveis 

Indicadores de 
Produto/Processo a 

serem monitorados no 
PLAMSAN 

Indicadores 
para 

Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

Fonte dos 
Indicadores 

para 
Avaliação de 
Contexto e 

Resultado de 
SAN 

10- GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO 

 

SISSAN PARÁ 
1. Aderir e Implementar o 

sistema SISANPARÁ no 

Município.  

SEMTEPS 
CAISAN Municipal 

110. Número de 
agentes acessando o 
SISANPARÁ no 
Município. 

1. Capacidade 
técnica e 

operacional. 

Indicador  
110 

SEMTEPS 
CAISAN 

 
 

 

  

 



 

 

VIII. APROVAÇÃO DO PLAMSAN 
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