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LEGISLAÇÃO - PAA

Art. 19 da Lei n. 10696, de 2 de julho de 2003 – Institui o PAA, 
compreendendo suas finalidades;
• Capítulo III da Lei n. 12.512, de 14 de outubro de 2011 –

Dispõe sobre o PAA
• Decreto n. 7775, de 4 de julho de 2012  - Regulamenta o 

art. 19 da Lei n. 10696, de 2 de julho de 2003, que institui o 
Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei 
n. 12.512, de 14 de outubro de 2011, e dá outras 
providências.

• Em Rondônia, a Seagri é a Unidade Executora do PAA, em 
parceria com 

• Emater-RO e
• Prefeituras Municipais

Prefeituras 

Municipais



PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/PAA

• Comprar diretamente da 
Agricultura Familiar para 
diversificar a produção e 

ampliar a renda

• Doar a entidades socio-
assistenciais para garantir 
alimentação adequada a 
pessoas em situação de 
insegurança alimentar e 
nutricional.

Objetivos:

Prefeituras 

Municipais



EXECUÇÃO DO PAA EM RONDÔNIA
ANO PRODUTORES ENTIDADES CONTEMPLADAS RECURSOS INVESTIDOS

2011 233 126 R$ 1.467.315,68

2012 45 13 R$ 201.669,06

2013 659 553 R$ 4.024.667,41

2014 1465 263 R$ 8.168.768,10

2015 3430 625 R$ 13.412.292,23

2016 2981 629 R$ 11.735.755,70

Pactuados para 2017/2018 R$ 9.000.000,00

TOTAL: R$ 48.010.468,18

• Em 2016 foram adquiridas e doadas 2.983 mil
toneladas de alimentos da agricultura familiar.

Prefeituras 

Municipais



FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

• Técnicos da Seagri fazem vistoria
às entidades receptoras de
alimentos como creches, escolas,
lar de idosos, com a finalidade de
assegurar a qualidade dos

produtos ofertados.

Prefeituras 

Municipais



• Cadastramento de Produtores e entidades;

• Inserção das notas fiscais no SISPAA para liberação do crédito aos 
produtores

• Controle de compras e doações;

• Fiscalização dos produtores fornecedores que inclui a produção e 
qualidade dos alimentos, e as entidades receptoras quanto à 
documentação.

EXECUÇÃO DO PAA NA SEAGRI

Prefeituras 

Municipais



PAA ESTADUAL – LEI  3993, de 14/03/2017

• O Governo de Rondônia instituiu o 
Programa Estadual de Aquisição de 
Alimentos de Rondônia – PAA 
RONDÔNIA, na modalidade compra 
e doação simultânea, com a 
finalidade de ampliar a aquisição de 
alimentos nos demais municípios;

• Há uma proposta em andamento 
para a inclusão de R$3 milhões de 
reais para o programa em 2018 pela 
Assembleia Legislativa. 

Prefeituras 

Municipais



• Apoio à implantação de procedimentos para chamadas públicas para 
compras institucionais;

• Ministério da Defesa - Exército Brasileiro – 17ª Brigada de Infantaria de 
Selva – Porto Velho – na 1ª Chamada Pública para aquisição de 35 itens de 
gêneros alimentícios, no valor de R$551.046,71.

• Ministério da Defesa – Exército Brasileiro – Comando de Fronteira – 6º BIS 
– Guajará-Mirim, 1ª Chamada Pública para aquisição de 30 itens de 
gêneros alimentícios, no valor de R$247.862,90.

• Apoio às compras da Agricultura Familiar para incorporação na Merenda 
Escolar

• Potencial aberto a restaurantes universitários, unidades da Polícia Militar; 
Corpo de Bombeiros, Hospitais, Presídios, entre outros.  

PARCERIAS DE APOIO ÀS COMPRAS INSTITUCIONAIS

Prefeituras 

Municipais



• Implantação de Agroindústrias - Assistência à melhoria
da produção agropecuária com o Programa de
Verticalização da Pequena Produção Agropecuária
(PROVE);

• 740 agroindústrias diagnosticadas em todo o Estado:

• 470 agroindústrias legalizadas e em funcionamento
(SIM, SIE, Mapa, Agevisa)

• 150 agroindústrias em fase de readequação –
elaboração de projetos arquitetônicos, instalações
prediais, memorial descritivo com registro RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica);

• Visitas técnicas; remanejamento de equipamentos

Políticas públicas desenvolvidas para o 
fortalecimento da Agricultura Familiar

Prefeituras 

Municipais



• Investimentos de R$1,416 milhões em equipamentos
adquiridos e entregues em todo o Estado.

• Programa Mais Produção – Recuperação de áreas
degradadas: distribuição de 65 mil toneladas de
calcário;

• Programa Plante Mais – Aquisição de mudas, sementes
e material propagativo (Decreto 21654);

• Distribuição de 4 milhões de mudas de café clonal;

• Apoio à implantação de agroindústrias voltadas ao
processamento da produção de populações tradicionais
– processamento de castanha por comunidades
indígenas e quilombolas;

• Programa de inclusão do pescado na Merenda Escolar.

Prefeituras 

Municipais

Políticas públicas desenvolvidas para o 
fortalecimento da Agricultura Familiar



• Programa de Apoio à cadeia produtiva do pescado;

• Fomento para melhoramento da qualidade do leite,
projeto de aquisição de tourinhos leiteiros; palestras
técnicas sobre melhoramento genético;

• boas práticas agropecuárias, capacitação em gestão;
comercialização e cooperativismo.

• Apoio a feiras e exposições para demonstração de
produtos agroindustrializados e busca de novos
mercados aos produtores.

• Programa de Agroecologia - apoio à formação de
grupos de produtores aptos a produzir de forma
orgânica.

Prefeituras 

Municipais

Políticas públicas desenvolvidas para o 
fortalecimento da Agricultura Familiar


