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APRESENTAÇÃO

O
 Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Maracanaú – 

PLAMSAN/Maracanaú resulta de uma pactuação intersetorial e expressa 

o compromisso que o município vem assumindo com o Direito Humano à 

Alimentação Adequada - DHAA e  com a Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional - PNSAN. 

O mesmo foi elaborado pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar 

e Nutricional – CAISAN/Maracanaú mediante prioridades elencadas pelo Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA com base no relatório 

da Reunião Ampliada de Segurança Alimentar e Nutricional, utilizada em 2011, e 

no relatório do Encontro Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 4ª 

Conferência +2, ocorrida em 2013. 

O PLAMSAN/Maracanaú é o principal instrumento de planejamento, 

gestão, execução e monitoramento da operacionalização da política de segurança 

alimentar e nutricional no município tendo suas ações pautadas no Plano 

Plurianual – PPA, com vigência de 2014 à 2017 na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO e Lei Orgânica Anual - LOA.

Importante ressaltar a flexibilidade do documento, que prevê revisão para 

2016 possibilitando a realização de ajustes, adequações e uma avaliação que 

acontecerá em 2016 e 2017. O presente plano está organizado em cinco capítulos, 

conforme descriminação a seguir: o primeiro capítulo traz uma caracterização 

geral do município de Maracanaú, bem como um panorama sobre a situação de 

segurança alimentar e nutricional de Maracanaú baseada nas sete dimensões de 

análise propostas pelo Decreto Federal N° 7272/2010, o qual dispõe sobre Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN. 

O segundo capítulo traz os desafios na execução e gestão intersetorial do 

PLAMSAN/Maracanaú. O terceiro capítulo  realiza uma descrição do sistema de 

segurança alimentar e nutricional em Maracanaú. O quarto capítulo traz as 

principais diretrizes e ações para a gestão do PLAMSAN/Maracanaú e o quinto 

capítulo expressa o compromisso na elaboração e efetivação de um sistema de 

monitoramento e avaliação do PLAMSAN/Maracanaú. Ao entregar o I 

13



PLAMSAN/Maracanaú o Governo Municipal cumpre com mais uma importante 

etapa no processo de implementação do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

Glauciane Oliveira Viana
Secretária de Assistência Social de Cidadania de Maracanaú 

Presidenta da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Maracanaú
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CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZAÇÃO





CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

P

1.1 – CARACTERIZAÇÃO DE MARACANAÚ

ara a elaboração do PLAMSAN - Maracanaú faz-se necessária uma rápida 

contextualização e a identificação de pontos importantes a fim de 

entendermos as potencialidades e fragilidades que o município apresenta 

visando a construção de uma política municipal de segurança alimentar e 

nutricional de maneira intersetorial.

Neste sentido, apresentaremos uma rápida caracterização do município e 

logo em seguida as dimensões de análise determinadas pelo Decreto Federal nº 

7272, de 25 de agosto de 2010, que são: produção e disponibilidade de alimentos; 

renda e condições de vida; acesso à alimentação adequada e saudável incluindo a 

água; saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados; educação, programas e 

ações de segurança alimentar e nutricional.

Maracanaú localiza-se no estado do Ceará, Nordeste do Brasil, fazendo 
1parte da Região Metropolitana de Fortaleza  distante 22 km, em linha reta, do 

centro da capital do Estado. A ligação de Fortaleza para Maracanaú ocorre através 

da CE-060. O Anel Viário, que corta o município, também representa importante 

via de circulação, pois interliga todas as rodovias que chegam à Fortaleza (BR-

020, BR-222, BR-116, CE-065 e CE-040). O nome tem origem tupi e quer dizer 

lagoa onde as maracanãs bebem. O nome foi dado ao município em função da 

grande quantidade destas aves que sobrevoavam suas lagoas.

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do município 

era igual a 209.057 habitantes. Com 99,31% das pessoas residentes em área 

urbana e 0,69% em área rural. A estrutura demográfica também apresentou 

mudanças no município. Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população 

idosa que cresceu 5,12% em média ao ano. Em 2000, este grupo representava 

5,5% da população, já em 2010 detinha 7,7% do total da população municipal. 

_______________

1 Formada por mais de nove municípios quais  sejam: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Guaiuba, Horizonte, 

Itaitinga, Maranguape, Pacajus  e Pacatuba.
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Figura 1: Localização de Maracanaú
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O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 

2000 e 2010, com média de -1,58% ao ano. Crianças e jovens detinham 34,9% do 

contingente populacional em 2000, o que correspondia a 62.726 habitantes. Em 

2010, a participação deste grupo reduziu para 25,6% da população, totalizando 

53.510 habitantes. 

Gráfico 1: População residente no município por faixa etária - 2000 e  2010 

0 a 14 anos 15 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 59 anos
60 anos ou

mais
Total

2000 62.726 52.926 27.114 27.162 9.804 179.732

2010 53.410 64.171 32.515 42.704 16.157 209.057

População residente no município segundo faixa etária - 2000 e 2010
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A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 2,66% ao ano), passando de 107.202 

habitantes em 2000 para 139.390 em 2010. Em 2010, este grupo representava 

66,7% da população do município. 

Quadro 1 – Síntese de Identificação do Município 
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ÁREA 

106,648 km 

IDHM 2010 

0,686 

PIB per capita (R$ 1,00) 

19.549 

População (censo 2010) 

209.057 

Densidade demográfica 

1.960,25 hab./km. 

Ano de 

instalação 

1983 

Microrregião 

Fortaleza 

Mesorregião 

Metropolitana de Fortaleza 

 Fonte: Censo 2010, IBGE.

O município encontra-se internamente dividido em três distritos: o de 

Maracanaú que abrange a maioria do seu território, o Distrito de Pajuçara e o 

Distrito de Mucunã. Sendo ainda subdividido administrativamente, para efeito de 

planejamento urbano, em 06 territórios denominados de Áreas de 

Desenvolvimento Local (ADL's), que agrupam diversos bairros e localidades. 

Conforme mostra a tabela abaixo: 

Quadro 2: Distribuição dos Bairros por ADL 

ADL Bairros 

01 

Alto da Mangueira, Bela Vista, Boa Vista, Centro, Colônia Antônio Justa, Coqueiral, Escola de 

Menores, Horto, Jenipapeiro, Novo Maracanaú, Olho D’água, Picada, Piratininga, Residencial 

Maracanaú, Santo Antônio do Pitaguari, Vida Nova. 

02 Jereissati I e II, Timbó 

03 
Alto da Bonança, Boa Esperança, Jardim Bandeirante, Jardim Paraíso, Menino Jesus de Praga, 

Novo Mondubim I, Pajuçara, Parque Progresso. 

04 
Alto Alegre II, Conjunto Industrial, Esplanada do Mondubim, Parque Novo Mondubim II, Planalto 

Cidade Nova. 

05 Novo Oriente, Acaracuzinho, Alto Alegre, Jardim Maravilha, Santo Sátiro, Vila Buriti. 

06 
Cágado, Jaçanaú, Jardim Jatobá, Mucunã, Parque Jari, Parque Luzardo Viana, Parque Nazaré, 

Parque Santa Maria, Parque São João, Parque Tijuca, Pau Serrado, Siqueira. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento de Maracanaú, 2005. 



O Município passou da condição de pequena vila, com povoamento escasso 

e de agricultura de subsistência, à posição de maior Distrito Industrial do Ceará, 

atualmente com cerca de 175 indústrias, numa área de 1.100 hectares, com um 

crescimento urbano acelerado e desordenado. O Distrito Industrial ocupa hoje 

uma área de 1.100 hectares, o que corresponde a 12,35% da área do município e 

é responsável por 10% do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) arrecadado no Estado do Ceará. Fica a 22 quilômetros do Centro de 

Fortaleza e a 12 km do Aeroporto Internacional Pinto Martins. A distância para o 

Porto do Mucuripe é de 26km e o acesso pode ser feito pela CE-060 (interligada 

pelo Anel Viário às BR 116, 020 e 222 e à CE-065). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Maracanaú é 

0,686, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,420 em 

1991 para 0,575 em 2000 - uma taxa de crescimento de 36,90%. O hiato de 

desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o 

limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 26,72% entre 1991 e 2000. 

Entre 2000 e 2010 Maracanaú teve um incremento no seu IDHM de 63,33% 

nas últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47%) e 

abaixo da média de crescimento estadual (68%). O hiato de desenvolvimento 

humano foi reduzido em 45,86% entre 1991 e 2010. 

Maracanaú ocupava a 2282ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que os 2281 (40,99%) municípios estão em situação 

melhor e os 3.284 (59,01%) municípios estão em situação igual ou pior. Em 

relação aos 184 outros municípios do Ceará, Maracanaú ocupa a 6ª posição, sendo 

que 5 (2,72%) municípios estão em situação melhor e 179 (97,28%) municípios 

estão em situação pior ou igual. 

É importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do 

município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo 

Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do município, a coleta de lixo 

atendia 97,8% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de 

água, o acesso nessa área estava em 39,7% dos domicílios particulares 

permanentes e 81,6% das residências dispunham de esgotamento sanitário 

adequado. No caso da área urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses 

serviços para os domicílios particulares permanentes.
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Gráfico 2: Percentual de domicílios particulares permanentes da área urbana 

segundo acesso à rede de abastecimento de água, à coleta de lixo e ao 

escoamento do banheiro ou sanitário adequado - 2010 
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Entre 2006 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município cresceu 52,8%, passando de R$ 2.366,4 milhões para R$ 4.100,3 

milhões. O crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado que foi de 

68,2%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual 

aumentou de 5,11% para 5,27% no período de 2006 a 2010. 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor de Serviços, o qual responde por 40,6% do PIB municipal. Cabe destacar o 

setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 44,4% em 2010 

contra 49,8% em 2006. No mesmo sentido ao ser verificado no Estado, em que a 

participação industrial cresceu de 20,6% em 2006 para 20,8% em 2010. 

Gráfico 3: Taxa de crescimento do PIB nominal por setor econômico no Município 

e no Estado entre 2006 e 2010 
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Assim, conhecendo um pouco da caracterização geográfica, econômica, 

social do município faz-se necessário apresentar alguns indicadores específicos 

relacionados à segurança alimentar e nutricional que subsidiou a elaboração do 

presente plano.

3Conforme indicadores disponíveis na ferramenta DataSAN , item Produção 

de Alimentos e subitem Pessoal ocupado e estabelecimentos agropecuários no 

ano de 2006 seguem informações no quadro abaixo.

Quadro 03 – Produção de alimentos e subitem pessoal ocupado em 

estabelecimentos agropecuários no ano de 2006 

21.2 – PRODUÇÃO E DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS

22

 BRASIL NORDESTE CEARÁ MARACANAÚ 

Pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários 
no grupo de atividade econômica lavoura temporária 6.262.643 3.396.381 561.475 167 

Pessoas no grupo de atividade econômica horticultura 
e floricultura 593.422 184.741 21.416 27 

Pessoas no grupo de atividade econômica lavoura 
permanente 2.209.028 794.599 07.695 43 

Pessoas no grupo de atividade econômica sementes, 
mudas e outras formas de propagação vegetal 13.201 3.447 409 1 

Pessoas no grupo de atividade econômica lavoura 
temporária com agricultura familiar 4.913.305 2.940.889 99.631 127 

 Pessoas no grupo de atividade econômica horticultura 
e floricultura com agricultura familiar 453.844 155.442 15.706 25 

Pessoas no grupo de atividade econômica lavoura 
permanente com agricultura familiar 1.390.639 564.139 81.084 19 

Pessoas no grupo de atividade econômica sementes, 
mudas e outras formas de  propagação vegetal com 
agricultura familiar 

5.660 2.593 295 0 

Pessoas no grupo de atividade econômica lavoura 
temporária sem agricultura familiar 1.349.338 455.492 61.844 40 

Pessoas no grupo de atividade econômica horticultura 
e floricultura sem agricultura familiar 139.578 29.299 5.710 2 

 Pessoas no grupo de atividade econômica lavoura 
permanente sem agricultura familiar 818.389 230.460 26.611 24 

Pessoas no grupo de atividade econômica sementes, 
mudas e outras formas de propagação vegetal sem 
agricultura familiar 

7.541 854 114 1 

 Fonte: DATA SAN, 2015

_______________

2  As informações apresentadas neste  tópico foram retiradas do site http://aplicacoes.mds.gov.br/, acesso 
em 08 de fevereiro de 2015 e do escritório da Ematerce em Maracanaú.



Já em relação ao item Produção de Alimentos e subitem Área ocupada dos 

estabelecimentos agropecuários segundo agricultura familiar e não familiar, 

baseado no ano de 2006, as informações estão descritas no quadro a seguir.

Quadro 04 - Produção de alimentos e subitem área ocupada dos 

estabelecimentos agropecuários, segundo agricultura familiar e não familiar 

baseado no ano de 2006
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 BRASIL NORDESTE CEARÁ MARACANAÚ 

Hectares de área ocupada dos 
estabelecimentos ocupados 

333.680.037 (Ha) 76.074.411 (Ha) 7.948.067 (Ha) 1.604 (Ha) 

Hectares de área ocupada dos 
estabelecimentos agropecuários 
segundo agricultura familiar 

80.120.694 (Ha) 28.315.052 (Ha) 3.492.419 (Ha) 139 (Ha) 

Hectares de área ocupada dos 
estabelecimentos agropecuários 
segundo a agricultura não familiar 

253.577.343 (Ha) 47.759.359 (Ha) 4.455.648 (Ha) 1.465 (Ha) 

 

Fonte: DATA SAN, 2015

Ainda conforme ferramenta Data SAN, item Produção Agrícola Municipal – 

PAM (2012), a quantidade de mandioca produzida no Estado do Ceará foi de 

468.724 (ton) , sendo o município de Maracanaú responsável por 17(ton). 

Observa-se que a quantidade de alimentos produzidos por origem animal, em 

2012, o Nordeste produziu 3.501.318 mil/litros de leite, sendo o Ceará , 

responsável 461.666 mil/litros e Maracanaú 480 mil/litros. Quanto a produção de 

ovos, em 2012, o Estado do Ceará produziu na ordem de 127.026 mil/dúzias  e 

Maracanaú, 14 mil/dúzias.

Quanto a produção de frutas observa-se que, em 2012, o Estado do Ceará 

produziu de laranja 415.763 (ton), mamão 13.847(ton) e Maracanaú foi 

responsável pela produção de 28 (ton) de laranja e 30 (ton) de mamão. No 

tocante a quantidade produzida de grãos, em 2012, o Estado do Ceará produziu 

51.200 (ton) de arroz, 52.721 (ton) de feijão, 122.501(ton) de milho. Sendo 

Maracanaú responsável por 3 (ton) de arroz, 21(ton) de feijão e 71 (ton) de milho. 

A quantidade produzida de grãos segundo agricultura familiar e agricultura 

não familiar, em 2006, no Estado do Ceará foi de arroz em casca segunda a 

agricultura familiar 168.260.662 (kg), feijão 811.809.031(kg), milho 

3.017.973.110 (kg). Maracanaú é responsável pela quantidade produzida de 

 

_______________

3 DataSAN é um aplicativo disponível em  que informa indicadores de segurança 
alimentar e nutricional, em especial, indicadores selecionados conforme as dimensões e matriz de publicação 
viabilizando diagnósticos sintéticos para os gestores contribuindo na tomada de decisão.

www.mds.gov.br/sagi

http://www.mds.gov.br/sagi
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arroz em casca segundo a agricultura familiar em 3.260 (kg), feijão em 10.180 

(kg), milho em 60.641 (kg). 

Atualmente, Maracanaú realiza alguns programas e projetos voltados para 

o fomento da agricultura familiar. O Município conta com um escritório da Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE, que desenvolve 

trabalhos com sete comunidades agrícolas, sendo elas: Alto da Mangueira, 

Associação das Mulheres Indígenas, Colônia Antônio Justa, Mucunã, Olho D'Água, 

Santo Antônio do Pitaguary e Pajuçara. Além desses grupos se destacam mais 

grupos agrícolas, como no Jaçanaú e Horto. 

O Programa Hora de Plantar distribui sementes certificadas, beneficiando 

152 agricultores. O Programa Garantia Safra, cadastrou cento e sessenta e nove 

agricultores para o ano agrícola 2012/2013. Atualmente, o rebanho bovino do 

Município é de 2.976 cabeças, sendo 89,72% vacinados. 

Quanto ao volume comercializado de verduras e legumes em 2012, 

segundo a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), o Ceará 

comercializou 19.649.178kg de mamão, 12.746.494kg de melancia e 

3.112.853kg de abóbora, enquanto em Maracanaú a comercialização destes 

produtos foram 600kg de mamão, 7.995kg de melancia e 103kg de abóbora.

Coeficiente de Gini é um indicador que demonstra a situação de 

desigualdade social, variando de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, 

maior a desigualdade na região. Na Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios – 

PNAD (2010), o Coeficiente de Gini da área urbana no Brasil foi de 0,595 – no 

Nordeste 0,617 – no Ceará 0,609 sendo que no município de Maracanaú foi 0,442. 

Na área rural no Brasil foi 0,578, no Nordeste - 0,536, no Ceará -  0,525, sendo 

que no município de Maracanaú foi de 0,368. Destacando-se que tanto na área 

urbana, quanto rural este índice no município teve melhor resultado que no Estado 

e no País. 

Conforme dados do Censo IBGE 2010, a população total do município era de 

209.057 residentes, dos quais 13.240 encontravam-se em situação de extrema 

pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto 

41.3 - RENDA E CONDIÇÕES DE VIDA

_________________
4  Algumas das informações apresentadas neste tópico foram retiradas do site 
http://aplicacoes.mds.gov.br/, acesso em 08 de fevereiro de 2015.



significa que 6,3% da população municipal viviam nesta situação. Do total de 

extremamente pobres, 238 (1,8%) viviam no meio rural e 13.002 (98,2%) no 

meio urbano. 

O Censo também revelou que no município havia 1.077 crianças na extrema 

pobreza na faixa de 0 a 3 anos e 510 na faixa entre 4 e 5 anos. O grupo de 6 a 14 

anos, por sua vez, totalizou 3.228 indivíduos na extrema pobreza, enquanto no 

grupo de 15 a 17 anos havia 923 jovens nessa situação. Foram registradas 764 

pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza. 43,4% dos extremamente 

pobres do município têm de zero a 17 anos. Observe o quadro e gráfico abaixo:  

Gráfico 4: Distribuição percentual da população extremamente pobre por faixa 

etária 
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Fonte: Plano Municipal de Assistência Social de Maracanaú, 2014

Do total de extremamente pobres no município, observa-se que 6.841 são 

mulheres (51,7%) e 6.399 são homens (48,3%). No que toca à cor ou raça, do 

total da população em extrema pobreza do município, 3.320 (25,1%) se 

classificaram como brancos e 9.561 (72,2%) como negros. Dentre estes últimos, 

399 (3,0%) se declararam pretos e 9.162 (69,2%) pardos. Outras 359 pessoas 

(2,7%) se declararam amarelos ou indígenas. Observa-se, ainda que, 230 

pessoas extremamente pobres (1,7% do total) viviam sem luz, 677 (5,1%) não 

contavam com captação de água adequada em suas casas, 6.755 (51,0%) não 
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tinham acesso à rede de esgoto ou fossa séptica e 1.277 (9,6%) não tinham o lixo 

coletado.

Quanto ao nível de ocupação da população, segundo o Censo Demográfico 

(2010), no Brasil foi de 53,30%, no Nordeste de 47,13% e no Ceará 47,23%. Em 

2013, os dados da PNAD mostrou que esses percentuais apresentaram 

crescimento, sendo de 55,09% no Brasil, 52,09 no Nordeste e 52,55 no Ceará.

Os dados do Censo Demográfico e do Ministério do Trabalho e Emprego - 

MTE possibilitam um diagnóstico sobre o mercado de trabalho, permitindo 

conhecer a inserção ou não das pessoas no mercado de trabalho. Assim, no 

município de Maracanaú, o percentual de pessoas de referência do domicílio 

desempregada é de 3,9% e é maior que a do Estado, conforme gráfico a seguir 

com dados do Censo de 2010. 

Gráfico 5: Percentual de pessoas de referência desempregadas de domicílios 

particulares permanentes - 2010 

26

3,0%

3,7%

2,7%

3,9%

Brasil Região Estado Município

Percentual de pessoas de referência 
desempregadas de domicílios particulares 

permanentes - 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010



Em relação à população de 16 anos ou mais em situação de informalidade, o 

percentual observado foi de 22,1%. Já em relação à população de 10 a 13 anos 

ocupada, o percentual observado foi de 2,9%. Ainda conforme dados do último 

Censo Demográfico o município, em agosto de 2010, possuía 94.324 pessoas 

economicamente ativas onde 84.456 estavam ocupadas e 9.868 desocupadas. A 

taxa de participação ficou em 53,5% e a taxa de desocupação municipal foi de 

10,5%. A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 

52,1% tinha carteira assinada, 25,0% não tinha carteira assinada, 18,0% atuam 

por conta própria e 0,6% empregadores. Servidores públicos representavam 

2,8% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o 

próprio consumo representavam 1,5% dos ocupados. Das pessoas ocupadas, 

1,8% não tinham rendimentos e 55,4% ganhavam até um salário-mínimo por 

mês. 

Gráfico 6 - Distribuição das pessoas ocupadas por classe de rendimento nominal 

mensal 2010 
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O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 

680,12. Entre os homens o rendimento era de R$ 788,02 e entre as mulheres de 

R$ 558,08, apontando uma diferença de 41,20% maior para os homens.

No que se refere à aquisição de alimentos dentro do orçamento doméstico o 

percentual da despesa monetária média mensal familiar com alimentação em 

relação à despesa total no ano de 2008 foi de 19,80 no Brasil, no Nordeste 24,20 – 

no Ceará 23,80. Já o percentual da despesa monetária média mensal familiar com 

alimentação no domicílio em relação à despesa com alimentação total (%) - no 

Brasil foi de 68,90 no Nordeste 76,50 – no Ceará 78,10 e  fora do domicílio em 

relação à despesa com alimentação total (%) em 2008 no Brasil 31,10 – Nordeste 

23,50 – no Ceará 21,90. O percentual da aquisição familiar média não monetária 

de alimentos em relação à aquisição de alimentos total (%) 2008 no Brasil  foi de 

7,40, Nordeste 8,30, Ceará 11,52. Ressalta-se que o município está realizando 

um diagnóstico socioterritorial no qual contempla as informações no tocante as 

despesas de alimentação dentro do orçamento doméstico. Na revisão do 

PLAMSAN/Maracanaú será contemplado.

Considerando que a principal causa de insegurança alimentar e nutricional 

no Brasil é a falta de acesso aos alimentos pela população, apresenta-se abaixo o 

percentual de domicílios particulares permanentes por situação de segurança 

alimentar em 2013, segundo indicadores disponíveis na ferramenta Data SAN: no 

Brasil o percentual de domicílios em situação de segurança alimentar e nutricional 

(%) foi de 77,42 e no Ceará 64,50; o percentual de domicílios em situação de 

insegurança alimentar e nutricional leve (%) no Brasil foi de 14,78 e no Ceará 

23,05; o percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar e 

nutricional moderada (%) no Brasil 4,57 e no Ceará 7,36 e o percentual de 

domicílios em situação de insegurança alimentar e nutricional grave (%) no 

Brasil foi de 3,23 e no Ceará 5,09.

No tocante ao acesso à água o município de Maracanaú foi um dos municípios 

beneficiados com as obras de  infraestrutura hídrica do Eixão das Águas, Trecho V, 

1.4 -  ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, 
5INCLUINDO ÁGUA
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As informações apresentadas neste tópico foram retiradas do site http://aplicacoes.mds.gov.br, acesso 

em 08 de fevereiro de 2015.



que liga a maior barragem do estado, que é o Açude Castanhão, à região 

metropolitana de Fortaleza, garantindo o abastecimento para a região e também 

para ser aproveitado pelos complexos industriais existentes. O percentual de 

domicílios atendidos pela rede de abastecimento de água é de 98,3% em 
6Maracanaú.  

De acordo com os dados do Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional 

(SISVAN), o indicador de massa corporal (IMC) x idade das crianças menores de 

cinco anos apresentaram diminuição nos últimos seis anos, com 6,4%. Se 

compararmos os índices de peso para idade, nossos índices estão abaixo de 2,3 

(preconizado pela Organização Mundial de Saúde - OMS), com 2,17. Com a 

transição nutricional acontecendo em todo o mundo, devemos estar atentos para 

o aumento do excesso de peso nas crianças, que mostram um leve aumento nas 

taxas de sobrepeso, reflexo do aumento da ingestão de alimentos 

industrializados, ricos em gordura e açúcar.

Crianças com excesso de peso possuem maiores chances de serem adultos 

obesos e aumentam as chances de adultos com doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). No município, os percentuais de excesso de peso em 

adultos já ultrapassa 50% da população, com uma média de 53% no ano de 2014.

A população infantil indígena possui melhores valores em relação a 

desnutrição, com 4,2%, porém também possui valores maiores para risco de 

sobrepeso e excesso de peso, atingindo 53,63% de crianças menores de cinco 

anos.

Em relação a administração de vitamina A, Maracanaú se destacou no 

último ano, com 106,5% das crianças de 6 a 11 meses vacinadas, em relação as 

crianças de 12 a 59 meses de idade, a primeira dose atingiu um total de 112,12% 

e 65,86% na segunda dose de doses administradas. 97,25% das puérperas 

receberam a suplementação no ano de 2014. 

1.5 -  SAÚDE, NUTRIÇÃO E ACESSO A SERVIÇOS 

RELACIONADOS
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6  Informações retiradas do site: , 

acesso em 10 de fevereiro de 2015 e 

, acesso em 10 de fevereiro de 2015.

6  Informações retiradas do site: 

http://www.pac.gov.br/pub/up/pac/7/09-PAC7_agua_e_luz_e_finais.pdf
http://blog.planalto.gov.br/obras-do-eixao-das-aguas-beneficiam-42-

milhoes-de-cearenses/

http://www.deepask.com/goes?page=maracanau/CE-Confira-o-abastecimento-de-

agua-no-seu-municipio---rede-publica-poco-ou-nascente

http://www.pac.gov.br/pub/up/pac/7/09-PAC7_agua_e_luz_e_finais.pdf
http://blog.planalto.gov.br/obras-do-eixao-das-aguas-beneficiam-42-milhoes-de-cearenses/
http://www.deepask.com/goes?page=maracanau/CE-Confira-o-abastecimento-de-agua-no-seu-municipio---rede-publica-poco-ou-nascente
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A Secretaria de Saúde de Maracanaú conta com o Programa de 

fornecimento de leite especial à base de soja que destina 55 vagas aos pacientes 

com vulnerabilidade social para minimizar ou evitar riscos nutricionais, até o final 

do ano de 2014 90% das vagas estavam preenchidas.

O município também fornece mensalmente cestas básicas aos pacientes 

portadores de tuberculose que realizam o tratamento diretamente supervisionado 

de tuberculose (TDO) como estratégia de garantir a adesão dos pacientes em 

tratamento, evitar agravos nutricionais e reduzir o risco de transmissão da 

doença.

A educação tem uma relação forte com os fatores determinantes da 

segurança e insegurança alimentar e nutricional. Por isso, é importante 

acompanhar as tendências expressas por alguns de seus principais indicadores. 

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 

2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 9,0%. Na 

área urbana, a taxa era de 8,9% e na zona rural era de 19,2%. Entre adolescentes 

de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 3,9%.

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, 

os dados do Censo foram calculados por faixa etária, conforme observa-se no 

gráfico abaixo:

Gráfico 07 - Percentual de crianças atendidas na rede educacional por faixa 

etária – 2010
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Além dos dados situacionais de percentual de atendimento escolar do ano 

de 2010, foram calculadas, também, metas de atendimento para os próximos 

anos relativos ao município. A tabela abaixo apresenta essas metas:

Tabela 01 – Metas de atendimento de crianças na rede educacional – 2012 a 

2020.

31

Além das metas de atendimento, foram calculadas, também, metas para o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, conforme observa no 

gráfico abaixo:

Gráfico 08 – Metas de índice de desenvolvimento da educação básica 

(IDEB) – 2009 a 2021.

Metas de atendimento de crianças na 
rede educacional – 2012 a 2020 

 0 a 3 anos 4 a 5 anos 6 a 14 anos 

2012 35,5% 96,4% 97,8% 

2014 40,7% 98,1% 98,2% 

2016 46,1% 99,0% 98,5% 
2018 51,6% 99,0% 98,8% 

2020 57,1% 99,0% 99,0% 
 Fonte: Ministério de Educação (MEC)
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Em 2014, a rede pública de ensino do município era composta por 100 

escolas, entre elas 02 creches municipais, 02 escolas de tempo integral e uma 

escola indígena, atendendo 37.427 alunos. 

Estado Nutricional dos alunos:

De acordo com a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, compete ao nutricionista Responsável Técnico pelo 

Programa e aos demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, 

entre outras atribuições estabelecidas na Resolução nº 465/2010, de 23 de agosto 

de 2010, do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) realizar o diagnóstico e o 

acompanhamento do estado nutricional dos estudantes.

Diante disso, em 2014, foi realizada uma avaliação antropométrica para 

avaliar o estado nutricional de 3075 alunos da educação infantil com idade entre 6 

meses e 6 anos, como também de 275 alunos do ensino fundamental de escolas 

de tempo integral com idade entre 10 e 18 anos. Para a classificação do estado 

nutricional dos alunos foi adotado o indicador IMC/idade, segundo o parâmetro da 

Organização Mundial de Saúde (2007).

Na educação infantil, 0,2% dos alunos apresentaram magreza acentuada; 
7

0,6% apresentaram magreza; 61,3% apresentavam-se eutróficos ; 22,7% com 

risco de sobrepeso; 9,3% com sobrepeso e 5,9% apresentavam-se obesos.

Sobre os alunos da educação integral, 0,4% apresentaram magreza 

acentuada; 1,4% magreza; 73,4% eutrofia; 16,4% apresentavam-se com 

sobrepeso; 7% com obesidade e 1,4% com obesidade grave.

Os Programas Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Programa Bolsa 

Família (PBF) constituem os dois grandes vetores para a garantia de renda no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. No ano de 2013 foram 

transferidos R$ 32.926.138,00 para o PBF no município, e para o BPC, foram 

1.7 – PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E AÇÕES 

RELACIONADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.7.1 – Programas de Transferência de Renda

32

_______________
7 Peso adequado.



transferidos R$ 42.550.686,66. Juntos, os programas transferiram, um valor total 

de 75.476.824,46 para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social 

no município. 

O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção 

Social Básica - PSB no âmbito do SUAS e para acessá-lo não é necessário ter 

contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e 

intransferível, que assegura a transferência mensal de um salário-mínimo ao 

idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de 

qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. Em 2013, residiam no município 2.420 pessoas com 

deficiência beneficiária do programa, recebendo repasses no valor total de R$ 

19.043.983,18. Também residiam no município 2.973 beneficiários idosos do 

programa, recebendo um valor total mensal de R$ 23.506.703,48. Considerados 

conjuntamente beneficiários com deficiência e idosos, os beneficiários do BPC 

somam 5.393 pessoas e o valor total repassado no mês de referência foi de R$ 

42.550.686,66. 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda 

que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 

país. O Programa integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de 

atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 77 

mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos 

serviços públicos. Todos os meses, o governo federal deposita uma quantia para 

as famílias que fazem parte do programa. O saque é feito com cartão magnético, 

emitido preferencialmente em nome da mulher. O valor repassado depende do 

tamanho da família, da idade dos seus membros e da sua renda. Há benefícios 

específicos para famílias com crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que 

amamentam. Em 2013, o município tinha 21.473 famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF). Em março de 2013, o benefício do Brasil Carinhoso, 

1.7.1.1  Benefício de Prestação Continuada – BPC

1.7.1.2 – Programa Bolsa Família - PBF
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inicialmente pago a famílias extremamente pobres com filhos de 0 a 15 anos, foi 

estendido a todas as famílias do Bolsa Família. Com a mudança, todas as famílias 

do programa superam a extrema pobreza. Vale destacar, que o recebimento do 

benefício monetário do PBF está atrelado ao cumprimento de condicionalidades 

das políticas de saúde, educação e assistência social.

Em 2008, foi inaugurado o Restaurante Popular de Maracanaú que tem 

como objetivo fornecer alimentação de qualidade, nutricionalmente balanceada, 

em condições sanitárias adequadas, a preços reduzidos, no valor de R$ 1,00, 

garantindo o direito humano à alimentação adequada aos seus munícipes 

desenvolvendo atividades de educação alimentar e nutricional. Caracteriza-se 

como um espaço multifuncional para seus usuários(as) a fim de propiciar uma 

integração intergeracional e o desenvolvimento de atividades de cultura, esporte, 

lazer, saúde, educação, emprego e renda. Atualmente, o Restaurante Popular 

produz em média 600 refeições/dia tipo almoço, tendo a capacidade de produzir 

até 2.000 refeições/dia incluindo café da manhã e jantar.

As cozinhas comunitárias são unidades de alimentação e nutrição que visam 

produzir refeições de qualidade, em locais seguros de manipulação, respeitando 

as diferenças regionais, proporcionando, assim, ao público mais vulnerável à 

fome acesso a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, econômica e 

rica em nutrientes. As mesmas devem estimular o fortalecimento da ação coletiva 

e da identidade comunitária. Atualmente, o município tem Cozinhas Comunitárias 

nos territórios do Mucunã, Luzardo Viana, Acaracuzinho, Timbó e Pajuçara 

produzindo em cada cozinha comunitária uma média de até 200 refeições/dia tipo 

almoço (quentinhas).

O Banco de Alimentos é uma unidade pública de alimentação e nutrição, 

responsável pela captação de alimentos por meio de articulação do maior número 

possível de unidades de comercialização, oriundos da rede privada ou pública que 

1.7.2 – Restaurante Popular - RP

1.7.3 – Cozinhas Comunitárias - CC

1.7.4 – Banco de Alimentos - BA
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não estão aptos à comercialização, mas sem nenhuma restrição de caráter 

sanitário (produtos inadequados para a comercialização, mas próprios para 

consumo), a fim de passar por uma seleção, classificação, processamento ou não, 

para serem distribuídos à rede socioassistencial. Assim, a referida unidade visa 

promover educação alimentar e nutricional, estimulando a melhoria dos hábitos 

alimentares e o combate ao desperdício. Destaca-se que os alimentos são 

repassados gratuitamente às entidades da rede socioassistencial, desde que as 

mesmas não tenham fins lucrativos, e que sejam registradas ou em processo de 

registro no Conselho Municipal de Assistência Social ou em outros Conselhos de 

Políticas Públicas, que atendam gratuitamente pessoas em situação de 

vulnerabilidade alimentar, por meio da produção e do fornecimento de refeições e 

que sigam as orientações técnicas repassadas pela equipe de nutrição e serviço 

social do Banco de Alimentos. 

O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado pelo art. 19 da Lei Federal 

n° 10.696, de 02 de julho de 2003, garantir o acesso aos alimentos em 

quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de 

insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão social no campo por 

meio do fortalecimento da agricultura familiar. Através deste Programa é realizada 

a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de 

licitação, e destinado às pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de 

segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. 

Atualmente, possui cinco modalidades, são elas: Compra com Doação 

Simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Incentivo à Produção 

e ao Consumo de Leite e Compra Institucional. No município, são executadas as 

modalidades a seguir relacionadas: 

a) Compra Direta com Doação Simultânea: a referida modalidade visa fortalecer 

circuitos locais e regionais de comercialização realizando compra institucional de 

produtos da agricultura familiar garantindo renda aos mesmos, eliminando a 

figura dos atravessadores. Os produtos adquiridos através do PAA são distribuídos 

às entidades da rede socioassistencial, de segurança alimentar e nutricional, 

saúde, educação, cidadania e justiça. Estimulando o consumo de alimentos 

1.7.5 – Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
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saudáveis cotidianamente. Desde 2012, o município assinou termo de adesão 

0368/2012 com validade de 05 anos, no qual assegura a execução do mesmo no 

município. Atualmente, compram-se produtos dos agricultores familiares de 

Maracanaú e dos municípios vizinhos, como: Maranguape e Pacatuba. 

b) Leite Fome Zero: o programa tem como objetivo potencializar a cadeia 

produtiva do leite, fortalecer a agricultura familiar e estimular o consumo do leite 

das famílias inscritas no CADÚNICO, que possuam crianças de 02 a 07 anos, 

idosos, gestantes / nutrizes.

 

O projeto Hortas Comunitárias tem como objetivo aumentar a oferta de 

alimentos de elevado poder nutritivo e melhorar as condições de vida de grupos 

sociais em situação de insegurança alimentar e nutricional, por intermédio da 

implantação de hortas, viveiros, lavouras e pomares comunitários em espaços 

disponíveis nas áreas comunitárias. No município, existem três territórios que 

desenvolvem o projeto: Mucunã, Indígena e Antônio Justa. É importante destacar 

que os agricultores que participam das hortas comunitárias também podem 

participar do PAA - Compra Direta para Doação Simultânea. Dentro desta 

perspectiva, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania firmou parceria com o 

Governo Estadual por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA para 

desenvolver o Projeto Quintais Produtivos, com o objetivo de promover a 

agricultura familiar através de equipamentos, insumos e formação técnica. 

O ônibus itinerante da agricultura familiar tem como objetivo fortalecer a 

agricultura familiar,  possibilitando a comercialização dos produtos nos mais 

variados locais, tendo em vista sua facilidade de deslocamento nos bairros do 

município. Assim, a população pode adquirir, a preços acessíveis, frutas, 

verduras, legumes e até produtos de origem animal, produzidos pelos agricultores 

familiares. 

1.7.6 -  Hortas Comunitárias 

1.7.7 - Ônibus Volante / Itinerante 
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1.7.8 -  Feira Popular 

1.7.9 Inclusão Produtiva 

1.7.9.1 - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 

Pronatec 

1.7.9.2 - Projeto Primeiro Passo

As Feiras Populares beneficiam especialmente agricultores familiares, pois 

compõem uma importante estratégia de comercialização da produção (ou do seu 

excedente), possibilitando a geração de renda e evitando desperdício e prejuízo 

dos produtores. Possibilitam, ainda, que a população em geral tenha fácil acesso a 

alimentos de qualidade, além da possibilidade de troca de informações 

diretamente com quem produz. 

A Inclusão Produtiva busca o protagonismo, autonomia e integração dos 

usuários da Política de Assistência Social, através do acesso ao mundo do 

trabalho, por meio de articulação, mobilização, encaminhamentos e 

monitoramento da trajetória com as demais políticas geradoras de qualificação 

profissional, emprego e renda. Neste contexto, o fortalecimento das formas de 

organização e iniciativas de produção nos territórios, e a garantia do acesso as 

ações de inclusão produtiva e demais ações relacionadas ao mundo do trabalho, 

implementam esse processo estratégico de enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade social. Nesse sentindo, observa-se as seguintes iniciativas: 

Criado pela Lei Federal Nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, tem como 

estratégia criar oportunidades para elevar a renda e o acesso a serviços dos 

segmentos mais vulneráveis, através de cursos de qualificação profissional. 

Sendo necessária a articulação de diferentes programas e ações de diversos 

ministérios e órgãos públicos, além da cooperação de estados, municípios e da 

sociedade civil. 

 

Trata-se de uma parceria com o Governo do Estado do Ceará, através da 

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS que, desde 2009, 

disponibiliza vagas para a realização da linha de aprendizado denominado de 
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Jovem Aprendiz, que em cumprimento da Lei Federal nº 10.097, de 19 de 

dezembro de 2000, obriga as empresas a terem em seu quadro de funcionários 

uma cota de menor aprendiz. A SASC entra como parceira na identificação, 

mobilização e acompanhamentos dos jovens inseridos no Cadastro Único. 

Objetiva-se incentivar a criação e o desenvolvimento de iniciativas 

produtivas, articulando com as demais políticas do município. Como por exemplo: 

grupos produtivos de pessoas com deficiência na área de alimentação e 

massoterapia, através de parceria a com a STDS/Célula de Acessibilidade, na 

perspectiva de qualificação e inclusão produtiva de pessoas com deficiência. 

O Projeto Mais Agroecologia integra as ações do Programa de Educação 

Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF, instituído na portaria do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) nº169/12, e será realizado a partir do convênio entre 

Prefeitura de Maracanaú e o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Terá a duração de 

24 meses, o público alvo são jovens e mulheres da agricultura familiar das 

comunidades rurais Antônio Justa, Mucunã e Pitaguary. O objetivo é somar no 

processo de consolidação nas políticas municipais de meio ambiente; 

desenvolvimento agrário e; segurança alimentar e nutricional. As metas são: 

formar 180 multiplicadores comunitários de educação ambiental na agricultura 

familiar; realizar 12 campanhas comunitárias de educação ambiental e; executar 

12 projetos comunitários em agroecologia e educação ambiental.

No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A foi 

instituído por meio da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, cujo objetivo é 

reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 06 a 59 

meses de idade e puérperas no pós-parto imediato (antes da alta hospitalar). 

Consiste na suplementação profilática medicamentosa para crianças de 06 a 59 

meses de idade e mulheres no pós-parto por não atingir, pela alimentação, a 

quantidade diária necessária para prevenir a deficiência dessa vitamina no 

1.7.9.3 - Cooperativas e Grupos Produtivos 

1.7.9.4 Projeto Mais Agroecologia

1.7.9.5 - Programa de Suplementação da Vitamina A
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organismo. Os suplementos são distribuídos, gratuitamente, nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) que formam a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). O 

intervalo seguro entre uma administração e outra é de, no mínimo, quatro meses. 

Só é seguro fornecer suplementos de vitamina A em megadoses (200.000 UI) a 

puérperas, antes da alta hospitalar, ainda na maternidade, pois garante-se que a 

mulher não esteja grávida e contribui-se para melhorar a nutrição materna. 

Visando potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o 

controle das deficiências nutricionais, o Ministério da Saúde, em parceria com o 

Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, lançou a estratégia de fortificação da alimentação infantil com 

micronutrientes (vitaminas e minerais) em pó – NutriSUS que consiste na adição 

de uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das refeições oferecidas 

para as crianças diariamente. Esta estratégia é tão efetiva como a suplementação 

com ferro no tratamento da anemia, no entanto, possui melhor aceitação em 

função dos reduzidos efeitos colaterais quando comparado à administração de 

suplemento de ferro isolado. Para tanto, será inicialmente implantada nas creches 

participantes do Programa Saúde na Escola (PSE), como uma das ações 

intersetoriais que visam à saúde, nutrição e desenvolvimento das crianças 

brasileiras.

O programa municipal de concessão de leite à base de soja, instituído pela 

portaria municipal nº53/2012, visa o fornecimento de leite em pó a base de soja 

para a população com diagnóstico laboratorial comprovado de intolerância a 

lactose, contando também com atendimento ambulatorial para os beneficiários 

deste programa.

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) está inserida no contexto da 

Vigilância Epidemiológica, considerada como o sistema de coleta, análise e 

disseminação de informações relevantes para a prevenção e o controle de 

1.7.9.6 - NutriSUS

1.7.9.7 – Fornecimento de leite especial a base de soja

1.7.9.8 – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN
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problemas em saúde pública. O foco das estratégias de VAN se configura como 

uma série de indicadores de consumo, antropométricos e bioquímicos, com o 

objetivo de avaliar e monitorar o estado nutricional e alimentar da população 

brasileira através de diagnósticos descritivo e analítico. Este monitoramento 

contribui para o conhecimento da natureza e magnitude dos problemas de 

nutrição, identificando as áreas geográficas, segmentos sociais e grupos 

populacionais acometidos de maior risco aos agravos nutricionais. O SISVAN 

também é um instrumento utilizado para acompanhar os beneficiários do 

Programa Bolsa Família, conforme o Decreto nº 5.209, publicado no Diário Oficial 

da União de 17/09/2004, que recomenda o monitoramento do crescimento, por 

meio da avaliação do estado nutricional inserida no SISVAN, o acompanhamento 

do desenvolvimento e vacinação das crianças menores de sete anos e assistência 

ao pré-natal de mulheres gestantes.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma iniciativa do governo 

federal para oferecer alimentação escolar a todos os alunos da rede pública de 

ensino. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE disponibiliza 

recursos para os estados e municípios, destinados à aquisição exclusiva de 

gêneros alimentícios que comporão os cardápios oferecidos aos alunos das 

modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Educação de Jovens 

e Adultos - EJA e Educação Indígena. O Programa objetiva contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento 

escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de 

ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

O projeto Mandalla é uma iniciativa do governo do Estado do Ceará em 

parceria com a Prefeitura de Maracanaú, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico – SDE. O mesmo visa uma produção integrada 

gerada por meio de capacitação e treinamento de agricultores familiares e suas 

organizações, oportunidade de desenvolvimento econômico e profissional 

propiciando reintegração social e convivência com o meio ambiente. É o processo 

1.7.9.9- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

1.7.10 - Projeto Mandalla
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de desenvolvimento holístico e sistêmico ambiental, que visa contribuir o resgate 

da dignidade humana, pela melhoria da qualidade de vida, da produtividade 

econômica e do equilíbrio ambiental, com ações simples e de baixo custo. O 

mesmo está sendo desenvolvido na comunidade do Mucunã e Reserva Indígena.

O projeto Hora de Plantar, é uma iniciativa do governo do Estado do Ceará 

em parceria com a Prefeitura de Maracanaú, através da SDE, que visa atender 

com sementes e mudas de elevado potencial genético os agricultores familiares. O 

projeto tem contribuído para o aumento da produção, produtividade e para 

melhoria das condições de vida, proporcionando aumento de renda e segurança 

alimentar e nutricional.

É um seguro que prevê a busca pela melhoria das condições de convivência 

dos agricultores com o semiárido. Cobre a perda por excesso de chuva ou período 

de seca. O programa atende aos agricultores familiares que produzem arroz, 

algodão, feijão, mandioca e milho no semiárido. Renda de R$ 850,000 pagos em 

cinco parcelas, em caso de secas ou enchentes que causem a perda de pelo menos 

50% da produção do município, atualmente, no município vem sendo 

operacionalizado pela Ematerce em parceria com a SDE.

O programa tem por objetivo disponibilizar crédito, com as mais baixas 

taxas de juros dos financiamentos rurais, para o custeio da safra, atividade 

agroindustrial, investimento em máquinas, equipamentos e/ou estrutura de 

produção e serviços agropecuários. O PRONAF financia projetos individuais ou 

coletivos que gerem rendas aos agricultores familiares e assentados da reforma 

agrária, também está operacionalizado no município pela Ematerce em parceria 

com a SDE.

1.7.11 - Programa Hora de Plantar

1.7.12 - Programa Garantia Safra

1.7.13 - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

familiar – PRONAF
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1.7.14 - O Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(Projeto São José)

1.7.15 - Bovinocultura

1.7.16 - Regularização Fundiária

1.7.17 - Programa de Desenvolvimento Sustentável da Pesca 

e Aquicultura

O projeto visa o fortalecimento da infraestrutura básica e da organização da 

agricultura familiar, com implantação de sistemas de abastecimento de água, 

melhorias sanitárias e mecanização agrícolas, focado no desenvolvimento 

sustentável. O objetivo principal é elevar a qualidade de vida e gerar emprego e 

renda para a população rural, através de obras de sociais e de infraestrutura, no 

município de Maracanaú, na localidade do Mucunã, existe uma iniciativa de 

processamento de frutas operacionalizado pela Ematerce em parceria com a SDE.

O projeto destina-se a fomentar a produção de leite no Estado do Ceará, 

junto aos produtores da agricultura familiar, dando suporte aos projetos do 

Governo Federal e Estadual, como Programa Leite Fome Zero, Programa Mais 

Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Garantir a qualidade e 

segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos a serem consumidos.

Garantir aos povos indígenas, agricultores familiares, comunidades 

tradicionais e quilombolas, por meio de ações participativas, a plena ocupação e 

gestão de suas terras. Implantar projetos e elaborar planos de desenvolvimento 

visando o fortalecimento de suas identidades e ações de regularização dos 

territórios pelo mapeamento das comunidades, na busca do resgate da 

ancestralidade.

O fortalecimento do segmento pesqueiro e aquícola se dar em bases 

ambientalmente sustentáveis, contribuindo para a oferta de alimentos e a 

geração de emprego e renda. O programa visa fortalecer a gestão dos recursos 

pesqueiros, a agregação de valor aos produtos e incentivar o aumento do 

consumo de pescado per capita, pela população cearense. Alguns açudes e lagoas 
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que já foram feitos peixamentos (povoamento) em Maracanaú foram: Açude 

Pitaguary (Santo Antônio do Pitaguary), Açude Colônia Antônio Justa, Açude dos 

Pratas, Açude Camurção (Mucunã), Açude São José (Mucunã), Açude Eduardo 

(Mucunã), Açude Raimundo Pessoa (Mucunã), Açude Mucunã de Cima, Lagoa da 

Pajuçara, Lagoa do Acaracuzinho, Lagoa Gafanhoto de Baixo (Santo Antônio do 

Pitaguary), através de parceria com a SDA e Ematerce.

O processo de desertificação já é observado em diversos pontos do Estado 

Ceará, o que tem alertado estudiosos. Esta situação mostra a necessidade de 

elaborar e/ou fortalecer políticas de convivência, programas e ações para o 

semiárido, de modo a reduzir os efeitos das secas. O objetivo é desenvolver ações 

que visem a implementação de tecnologias alternativas de convivência com o 

semiárido para dar sustentação aos agroecossistemas, ao equilíbrio dos recursos 

naturais, e proporcionar a melhoria socioeconômica das famílias. Atualmente, as 

práticas citadas estão sendo desenvolvidas na Reserva Indígena, Mucunã, Alto da 

Mangueira e Antônio Justa desenvolvido pela Ematerce em parceria com a SDE.

1.7.18 - Práticas Agrícolas de Convivência com o Semiárido
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CAPÍTULO II
DESAFIOS DO PLANO DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DE MARACANAÚ





CAPÍTULO 2 – DESAFIOS DO PLANO DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE MARACANAÚ

O
Plano de Segurança Alimentar e Nutricional é o principal instrumento de 

planejamento, gestão, execução, monitoramento e implementação da 

política de segurança alimentar e nutricional. É uma ferramenta que torna 

realidade a ação organizada do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - 

SISAN, permitindo a compreensão mais exata do que será feito, como será feito, 

quem são os atores responsáveis, quais são as suas obrigações, quem são os 

titulares de direito das políticas, em que tempo será feito, com que recursos 

humanos, materiais e financeiros.

Sabe-se que o referido instrumento tem um valor social intenso, pois 

possibilita o planejamento e a execução de ações que propicie e garanta o DHAA e 

a soberania alimentar, mas que também, para ser efetivado necessita superar ou 

iniciar o processo de superação de alguns desafios que estão postos na realidade 

local, tais como: 

Ÿ Fortalecimento do SISAN – promover ações de formação para os atores 

sociais/componentes integrantes do SISAN municipal a fim de estimular a 

participação, inclusão e corresponsabilização de todos(as); Intersetorialidade 

das políticas afetas à segurança alimentar e nutricional;

Ÿ Agricultura Familiar - criar políticas para incentivar cada vez mais a produção 

familiar agroecológica e sustentável, difundindo tecnologias através de 

assistência técnica qualificada, respeitando, incentivando e valorizando a 

diversidade e os aspectos culturais de Maracanaú. Para tanto, faz-se necessário 

a criação de uma assessoria de Agricultura Familiar no município, estimulando 

que os agricultores familiares insiram-se nos mercados institucionais, 

atacadista e varejista de maneira digna colaborando na política de 

abastecimento do município; 

Ÿ Compras institucionais – Fortalecer a agricultura familiar do município com o 

intuito de utilizar o mínimo de 30% dos recursos repassados pelo FNDE para a 

aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar e que o PAA - 

Compra com Doação Simultânea passem adquirir produtos somente da 

agricultura familiar de Maracanaú.

Ÿ Educação alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada - 

Integrar o tema da alimentação saudável no projeto pedagógico da escola; 

promover capacitações em segurança alimentar e nutricional (SAN) para 
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profissionais da nutrição, educação, saúde e assistência social, qualificando-os 

para atuarem na perspectiva da temática; divulgar programas e projetos de 

SAN e incentivar à participação, inclusão e corresponsabilização da população, 

visando o empoderamento e comprometimento da sociedade para as questões 

da SAN e do DHAA. 

Ÿ Recursos Hídricos – estabelecer diálogo e parcerias a fim de ampliar o acesso à 

água para as famílias em situação de insegurança hídrica;

Ÿ Unidades públicas, programas e projetos afetos à segurança alimentar e 

nutricional - dar continuidade as ações iniciadas e aumentar, 

progressivamente, o volume de recursos alocados em programas e projetos, a 

fim de não ter descontinuidade nas ações que já estão sendo realizadas no 

município no tocante ao acesso à alimentação adequada às famílias em 

situação de insegurança alimentar e nutricional e ou vulnerabilidade social;

Ÿ Sistema de avaliação e monitoramento - criar e implementar um sistema de 

monitoramento de indicadores das dimensões de SAN, como também, no 

acompanhamento e avaliação das ações empreendidas no município.
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CAPÍTULO III
SISTEMA DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM 
MARACANAÚ





CAPÍTULO 3 – SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL EM MARACANAÚ

O
sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), instituído pela Lei 

nº11.346, de 15 de setembro de 2006, é um sistema público de gestão 

intersetorial e participativa, que visa à articulação entre os diversos 

setores, em seus três níveis de governo e a sociedade civil organizada para 

implementação e execução de políticas públicas visando a garantia progressiva 

do Direito Humano à Alimentação Adequada. 

A instituição do SISAN seguiu-se um processo nacional de construção desse 

sistema validado através da Emenda Constitucional nº 64/2010, que incluiu o 

Direito à Alimentação no Artigo 6º da Constituição Federal - CF/88 e do Decreto 

Federal nº 7272/2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Com a aprovação deste Decreto, o SISAN inicia uma nova fase de 

implementação, com o desafio de promover a descentralização do sistema para 

todo o território nacional.

Em Maracanaú, o SISAN foi regulamentado pela Lei 1.847, de 08 de Maio de 

2012, que criou os componentes do Sistema no município e definiu parâmetros 

para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional; o Decreto Municipal nº 2.683, de 26 de novembro de 2012, que 

dispõe sobre a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – 

CAISAN Maracanaú; e a Lei Municipal nº 1.919, de 19 de dezembro de 2012, que 

dispõe sobre as competências, composição e funcionamento do Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA Maracanaú. 

O CONSEA Maracanaú, órgão colegiado de articulação entre a sociedade 

civil organizada e o governo municipal, está ligado administrativamente a 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania - SASC, mas com autonomia 

decisória no âmbito de suas ações.  Tomou posse em outubro de 2013, tendo em 

sua composição 05 (cinco) representantes do poder público – Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, 

Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Econômico – e 10 

(dez) representantes da sociedade civil, dentre entidades representativas de 

produtores rurais, categoria profissional, segmentos populacionais específicos, 

CEASA, entidades beneficiárias e usuários da rede de SAN. Desde então, os 

conselheiros reúnem-se bimestralmente para discutir assuntos pertinentes à 
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segurança alimentar e nutricional no município. 

A CAISAN Maracanaú, composta pelas cinco secretarias que possuem 

assento no CONSEA Maracanaú é presidida pela SASC, iniciou seu funcionamento 

em outubro de 2014, com a missão de elaborar o Plano Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional. A implantação da CAISAN vem fortalecer e ampliar a 

prática da intersetorialidade na elaboração e execução de políticas de segurança 

alimentar e nutricional em Maracanaú, para além da articulação já exitosa com a 

Política de Assistência Social do município.  O principal desafio da CAISAN 

Maracanaú é de fato a coordenação da execução da política e do plano municipal 

de SAN mediante interlocução com CONSEA municipal e com os órgãos executores 

de ações e programas de SAN. 

A primeira Conferência Municipal de Segurança Alimentar de Maracanaú 

será realizada em 2015, porém o município participou de todo o processo de 

Conferências ocorrido em 2011, por meio da realização de uma Reunião Ampliada 

com a participação de diversos atores sociais envolvidos com a SAN no município e 

organizada conforme a metodologia definida pelo CONSEA Ceará. O relatório final 

desta reunião serviu como base para elencar as prioridades do I Plano de SAN de 

Maracanaú. 

Ressalta-se que o município solicitou adesão ao SISAN em março de 2014, 

assumindo publicamente o compromisso político de elaboração do Plano Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional, configurando-se como um importante 

passo para a institucionalização do SISAN em Maracanaú, por estimular o 

funcionamento da CAISAN, fortalecer o CONSEA e estabelecer a necessidade de 

implementação de um sistema de avaliação e monitoramento de segurança 

alimentar e nutricional no município. 



CAPÍTULO IV
DIRETRIZES E AÇÕES DO PLANO 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE 

MARACANAÚ – 
PLAMSAN/Maracanaú





CAPÍTULO 4 – DIRETRIZES E AÇÕES DO PLANO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
N U T R I C I O N A L  D E  M A R A C A N A Ú  –  
PLAMSAN/Maracanaú

O
processo de construção do PLAMSAN/Maracanaú utilizou-se das 

diretrizes definidas no plano nacional de segurança alimentar e 

nutricional. O mesmo foi construído a partir de prioridades elencadas pelo 

CONSEA municipal mediante análise dos relatórios e deliberações da Reunião 

Ampliada de Segurança Alimentar e Nutricional, ocorrida em 2011, Encontro 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 4ª Conferência +2 realizada em 

2013. Ainda ressalta-se que o referido plano está pautado no Plano Plurianual 

Municipal 2014-2017, na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO considerando seus 

objetivos, metas prioritárias e iniciativas, conforme detalhamento abaixo.
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Objetivo 01 – Transferência de Renda

Assegurar melhores condições socioeconômicas às famílias pobres e, sobretudo, 

extremamente pobres, por meio de transferência direta de renda e reforço ao 

acesso aos direitos sociais básicos nas áreas de alimentação, saúde, educação e 

assistência social, para a ruptura do ciclo intergeracional de pobreza e a proteção 

do DHAA.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Cadastrar na base do CADÚNICO, versão 7, 100% das famílias pobres, e 

extremamente pobres do município de Maracanaú e garantir a atualização 

cadastral;

· Acompanhar 90% das famílias do PBF que estiverem em descumprimento, 

ou em vias de descumprir, as condicionalidades da saúde e educação;

· Ampliar o acesso dos beneficiários do PBF nos processos de atendimento 

socioassistencial;

· Aumentar o acompanhamento do acesso das famílias beneficiárias do PBF 

aos sistemas de saúde materno infantil e educacional, considerando as 

especificidades dos povos indígenas;

· Acompanhar pelo PAIF, 10% (dez por cento) das famílias registradas no 

CADÚNICO;

· Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias do PBF que apresentem 

outras vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de renda, com a 

meta de atingir a taxa de acompanhamento do PAIF de 10% (dez por 

cento); 

· Ampliar a cobertura da Proteção Social Básica no município com a meta de 

referenciar 100% (cem por cento) das famílias constante no CADÚNICO 

com meio salário-mínimo ou 20% (vinte por cento) dos domicílios do 

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
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município;

· Identificar e cadastrar famílias com a presença de crianças e adolescentes 

em situação de trabalho infantil com a meta de atingir no mínimo o 

percentual de 70% (setenta por cento) de cadastros até o fim de 2017;

· Cadastrar e atender a população em situação de rua com a meta de atingir o 

percentual de 70% (setenta por cento) de identificação e cadastramento no 

CADÚNICO das pessoas em situação de rua em acompanhamento pelo 

Serviço Especializado para População em Situação de Rua.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Integração de 
Serviços, 

Benefícios e 
Transferências 
de Renda no 

âmbito do SUAS 

SASC 
STDS 
MDS 

2094 – Gestão do 
Programa Bolsa 

Família 
2101 – Serviço 
de Proteção e 
Atendimento 

Integral à Família 

Federal 
Estadual 
Municipal 

 

Objetivo 2 - Alimentação Escolar 

Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 

saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da 

oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 

período letivo.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Assegurar o atendimento universal do PNAE a todos os alunos matriculados 

na rede pública de Educação Básica do município e Educação de Jovens e 

Adultos;

· Aprimorar, qualificar e acompanhar a oferta de alimentação escolar nas 

escolas da rede municipal;

· Assessorar e acompanhar a execução do PNAE em 78 escolas do Programa 

Mais Educação;

· Assessorar e acompanhar a oferta de alimentação escolar para o público dos 

programas ProJovem Urbano e Brasil Alfabetizado; 
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· Fomentar a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 

utilizando no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos repassados pelo 

FNDE para alimentação escolar;

· Manter atualizado os dados antropométricos dos discentes da educação 

infantil do município.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Desenvolvimento do 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar no 

município 

SME FNDE 

2160 – Alimentação Escolar (PNAEF) 
2161 -  Alimentação Escolar (PNAEC) 

2191 -  Alimentação Escolar (PNAE-EJA) 
2254 -  Alimentação Escolar (PNAEP) 

Federal 
Municipal 

Oferta de alimentação 
escolar para os 

Programas Pro Jovem 
Urbano e Brasil 

Alfabetizado 

 
SME 

MEC/FNDE 
2340 – ProJovem Urbano 

2191 -  Alimentação Escolar (PNAE-EJA) 
Federal 

Municipal 

Operacionalização da 
compra de produtos de 
agricultores familiares 
no âmbito do Programa 
de Alimentação Escolar 

no município. 
 

 
SME 

FNDE 
SDA 
SDE 

Ematerce 

2160 – Alimentação Escolar (PNAEF) 
2161 -  Alimentação Escolar (PNAEC) 

 

2191 -  Alimentação Escolar (PNAE-EJA) 
2254 -  Alimentação Escolar (PNAEP) 
2162 -   Alimentação Escolar (PNAEI) 

 
Federal 

Municipal 

Realizar avaliação 
antropométrica dos 

alunos da rede pública 
de Educação Infantil do 

município 

SME ------ Sem ação orçamentária específica Municipal 

 

Objetivo 3 – Benefício de Prestação Continuada – BPC 

Promover a melhoria das condições socioeconômicas e de acesso à alimentação e 

nutrição a idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza, beneficiárias 

do BPC, por meio do acesso à rede dos serviços socioassistenciais, das ações de 

segurança alimentar e nutricional e das demais políticas setoriais.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Aprimorar o Programa BPC na Escola de modo a ampliar o acesso aos 

beneficiários do BPC, de Benefícios Eventuais e usuários dos serviços 

socioassistenciais aos serviços e equipamentos de segurança alimentar e 

nutricional;

· Ampliar o acesso dos beneficiários do BPC nos processos de atendimento 

socioassistencial;

· Acompanhar pelo PAIF as famílias com membros integrantes do BPC com a 
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meta de atingir taxa de acompanhamento do PAIF de 10% (dez por cento);

· Cadastrar as famílias com beneficiários do BPC no CADÚNICO com a meta 

de atingir o cadastramento no percentual de 60% (sessenta por cento) do 

total de famílias. 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Integração de 
Serviços, Benefícios 
e Transferências de 
Renda no âmbito do 

SUAS 

SASC 
MDS 
STDS 

 

2094 – Gestão do 
Programa Bolsa Família 

2101 – Serviço de 
Proteção e 

Atendimento Integral à 
Família 

Federal 
Estadual 
Municipal 

 

Objetivo 4 - Assistência Social 

Universalizar a proteção social não contributiva para enfrentar situações de risco 

social ou privações sociais já instaladas, com centralidade na família e no 

território, estimulado por meio da rede SUAS o acesso às ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional e contribuindo para promoção do DHAA.

 Metas Prioritárias para 2014/2017

· Fortalecer e ampliar os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais através da construção de 03 Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS nos territórios do Timbó, Parque São João e 

Piratininga, 01 Casa de Passagem e adequação/manutenção dos demais 

espaços físicos da rede municipal de proteção social; 

· Estimular que 10% dos(as) usuários(as) das famílias atendidas pelo PAIF 

participem no planejamento das ações realizadas nos CRAS e na avaliação 

das mesmas a fim de estabelecer um canal de diálogo com a comunidade 

para discutir as fragilidades e potencialidades vivenciadas pelos territórios 

visando garantir DHAA e SAN;

· Elaborar, aprovar e implantar o plano de inserção, acompanhamento e 

monitoramento dos benefícios eventuais (cestas básicas e/ou isenção de 

pagamento na rede de equipamentos públicos de alimentação e nutrição);

· Promover acesso da população em situação de rua aos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais;

· Implantar 100% dos serviços para população em situação de rua - Serviço 
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Especializado para População em Situação de Rua, Serviço de Abordagem 

Social e Serviço de Acolhimento para pessoa em situação de rua, conforme 

pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e deliberação do 

CNAS;

· Implantar hortas comunitárias nas unidades públicas de assistência social 

na perspectiva de pertencimento coletivo.

INICIATIVA RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Construção de 03 CRAS nos 
territórios do Timbó, Parque São 

João e Piratininga 
SASC 

MDS/CEF 
 

1089 – Construção e Reforma de 
CRAS 

Federal 
Municipal 

Construção e Implantação de 01 
Casa de Passagem 

SASC MDS/CEF 
1142 – Construção e Equipamento 

de Casa de Passagem 
Federal 

Municipal 

Manutenção e reforma das  
unidades de proteção social  do 

município já existentes 
SASC 

MDS/CEF 
 

1013 – Reforma e Equipamento de 
Unidade da Rede de proteção 

Social Básica 
1167 - Reforma e Equipamento de 

Unidade da Rede de proteção 
Social Especial 

Federal 
Municipal 

Estimulação da participação dos 
usuários no planejamento das 
ações realizadas nos Cras e na 

avaliação das mesmas. 

SASC CMAS Sem ação orçamentária específica Municipal 

Elaboração, aprovação e 
implantação do plano de inserção, 

acompanhamento e monitoramento 
dos benefícios eventuais; 

SASC STDS 
2129 – Concessões de Benefícios 

Socioassistenciais 
Estadual 
Municipal 

Promoção do acesso da população 
em situação de rua aos serviços, 
programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais; 

SASC MDS 
2283 – Serviço Especializado para 

pessoa em situação de rua 
Federal 

Municipal 

Implantação  hortas comunitárias 
nas unidades públicas de 

assistência social na perspectiva de 
pertencimento coletivo; 

SASC 
SDE 

Ematerce 

2116 – Acesso aos alimentos por 
meio de produção e 

comercialização 
Municipal 

 

Objetivo 5 – Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 

Propiciar o acesso ao mundo do trabalho aos usuários da política de Assistência 

Social, por meio de ações articuladas de inclusão produtiva.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Mobilizar 2.000 usuários/ano da política de assistência social para cursos de 

capacitação promovidos pelo PRONATEC e Governo do Estado;

· Mobilizar 600 pessoas com deficiência/ano da política de assistência social 

para cursos de capacitação promovido pelo PRONATEC e Governo Estado; 

· Mobilizar 500 usuários da política de assistência social em atividades de 
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economia solidária e/ou grupos produtivos e/ou cooperativas; 

· Inserir 200 usuários da política de assistência social em atividades de 

economia solidária e/ou grupos produtivos e/ou cooperativas; 

· Encaminhar 1.800 usuários para o SINE Municipal e/ou Estadual e/ou 

Oportunidades de Empreendedorismo Individual; 

· Propiciar oportunidades de iniciação profissional a 100 jovens da Política de 

Assistência Social; 

· Encaminhar 100 usuários(as)/ano da política de Assistência Social para 

Programas e/ou Projetos que propiciem o acesso ao mundo do trabalho. 

INICIATIVA RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Mobilização de usuários da Política 
de Assistência Social para cursos de 
capacitação promovidos pelo 
PRONATEC e Governo do Estado. 

SASC 
MEC 
MDS 
STDS 

2341- Promoção 
do acesso ao 

mundo do trabalho 

Federal 
Municipal 

Criação e desenvolvimento de 
iniciativas produtivas através da 
mobilização e inserção de usuários 
da política de assistência social em 
atividades de economia solidária 
e/ou grupos produtivos e/ou 
cooperativas;  

SASC SETEE 
Sem ação 

orçamentária 
específica 

Municipal 

Encaminhamento de usuários da 
política de Assistência Social para 
Programas e/ou Projetos que 
propiciem o acesso ao mundo do 
trabalho, tais como SINE 
Municipal/Estadual e Oportunidades 
de Empreendedorismo Individual; 

SASC SETEE 
Sem ação 

orçamentária 
específica 

Municipal 

Promoção de oportunidades de 
iniciação profissional por meio da 
mobilização e acompanhamento de 
jovens da Política de Assistência 
Social para Programas e/ou Projetos 
que propiciem o acesso ao mundo 
do trabalho. 

SASC STDS 
Sem ação 

orçamentária 
específica 

Municipal 

 

Objetivo 6 – Programas, Projetos e Unidades de Segurança Alimentar e 

Nutricional 

Promover o acesso à alimentação adequada e saudável, por meio do provimento 

de refeições e alimentos através de programas, projetos e equipamentos públicos 

de alimentação e nutrição, com prioridade para as famílias em vulnerabilidade 

social e/ou em situação de insegurança alimentar e nutricional.
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Metas Prioritárias para 2014/2017

· Construir e equipar 02 Cozinhas Comunitárias (Parque São João e Antônio 

Justa); 

· Modernizar 08 Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional (Restaurante 

Popular, Banco de Alimentos, 06 Cozinhas Comunitárias – Timbó, Pajuçara, 

Acaracuzinho, Luzardo Viana, Mucunã e Alto Alegre)

· Fornecer 500.000 refeições saudáveis/ano através das Unidades de 

Segurança Alimentar e Nutricional;

· Fornecer 48.000 desjejuns/ano através das Unidades de Segurança 

Alimentar e Nutricional ( Restaurante Popular);

Ÿ Ampliar o acesso dos usuários da rede socioassistencial às Unidades de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Implantação de 
equipamentos públicos de 
alimentação e nutrição 
(Cozinhas Comunitárias) 

 
SASC 

 
MDS 

1174 – Construção de 
Unidade de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

 
Federal 

Municipal 
 

Modernização/qualificação 
de equipamentos públicos 
de alimentação e nutrição 

SASC MDS 

1144 – Modernização 
das Unidades de 

Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Federal 
Municipal 

 

Distribuição de refeições 
saudáveis nas unidades de 
alimentação e nutrição 
(RP/CC) 

SASC MDS 
2220 – Acesso a 

Alimentos por Meio de 
Distribuição 

Federal 
Municipal 

 

Programa Leite Fome Zero SASC SDA 
Sem ação 

orçamentária 
específica 

Estadual 
Municipal 
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DIRETRIZ 2 - PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E 
ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS, DE 
BASE AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO, 

EXTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS

Objetivo 1 – Fomento a produção e à agroindústria de base familiar

Incentivar a produção e o desenvolvimento rural, com ênfase na agricultura 

familiar baseada em práticas agroecológicas, fortalecendo estratégias de apoio a 

cadeias produtivas, norteando a produção de alimentos saudáveis e seguros 

vislumbrando uma sustentabilidade social, econômica e ambiental da agricultura 

de Maracanaú.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Incitar nos agricultores familiares de Maracanaú o manejo de práticas de 

base agroecológica;

· Estimular o cadastro dos agricultores familiares junto às Superintendências 

do Ministério do Abastecimento Pecuária e Agricultura - MAPA para a venda 

direta ao consumidor e/ou mercados institucionais de produtos orgânicos 

sem certificação através de uma organização de controle social; 

· Fomentar e estruturar a produção dos agricultores familiares de Maracanaú 

através da distribuição de sementes e mudas;

· Apoiar e acompanhar projetos produtivos;

· Implementar 12 projetos comunitários de agroecologia no município por 

meio da execução do Projeto Mais Agroecologia.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Incentivo e apoio técnico 
no manejo de práticas de 
base agroecológica 

SASC 
SDE 

SDA 
Ematerce 

2285 – Acesso a Alimentos por 
Meio da Produção e 

Comercialização 
Municipal 

Conservação, manejo e 
uso sustentável da 
agrodiversidade 

SDE 
SDA 

Ematerce 
Sem ação orçamentária 

específica 
Estadual 
Municipal 

Fortalecimento da 
agricultura familiar 

SDE 
SDA 

Ematerce 
Sem ação orçamentária 

específica 
Estadual 
Municipal 

Projeto Mais Agroecologia SEMAM 

FNMA 
SASC 
SME 

SECULT 

2260 – Educação Ambiental Federal 
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Objetivo 2 – Fomento ao abastecimento alimentar

Fomentar o abastecimento alimentar como forma de consolidar a organização de 

circuitos locais de produção, abastecimento e consumo para a garantia do acesso 

regular e permanente da população maracanauense, em quantidade suficiente, 

qualidade e diversidade, observadas as práticas alimentares promotoras da saúde 

e respeitados os aspectos culturais e ambientais.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Implantar a Central de Recebimento e Distribuição de Produtos da 

Agricultura Familiar com o propósito de auxiliar atividades de distribuição 

dos gêneros alimentícios adquiridos no âmbito dos programas de compras 

institucionais;

· Elaborar estratégias que busquem promover a conformação de circuitos 

locais de produção, abastecimento e consumo a partir da integração das 

unidades de segurança alimentar e nutricional, tais como Bancos de 

Alimentos, Restaurante Popular, Cozinhas Comunitárias, Central de 

Recebimento e Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar, Feiras 

Populares e PAA;

Ÿ Adquirir alimentos da agricultura familiar para complementar o 

abastecimento de unidades públicas municipais de assistência social, 

segurança alimentar e nutricional e entidades da rede SUAS que fornecem 

lanches e refeições.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Implantação de Central de 
Recebimento e Distribuição de 
produtos da Agricultura 
Familiar 

SASC ----------------- 

2113 – Manutenção 
das Unidades de 

Segurança Alimentar 
e Nutricional 

Municipal 

Implantação de circuitos locais 
de comercialização de 
produtos da Agricultura 
Familiar 

SASC 
SDA 

Ematerce 

2285 – Acesso a 
Alimentos por Meio 

da Produção e 
Comercialização 

 
Municipal 

Qualificação das organizações 
da agricultura familiar para o 
fornecimento de produtos aos 
mercados institucionais com 
ênfase no PAA e PNAE 

 
SDE 

SDA 
Ematerce 

SASC 
SME 

 

Sem ação 
orçamentária 

específica 

 
Estadual 
Municipal 
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Objetivo 3 -  Fomento à comercialização de alimentos produzidos em 

âmbito local

Ampliar a participação de agricultores familiares no abastecimento dos mercados, 

com ênfase nos mercados institucionais, como forma de fomento a sua inclusão 

socioeconômica.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Viabilizar adesão de agricultores familiares de Maracanaú ao Garantia Safra 

através do acompanhamento do financiamento e proteção da produção 

agropecuária (PRONAF e Seguro da Agricultura Familiar - SEAF);

· Estimular a participação de agricultores e pescadores em eventos e feiras da 

agricultura familiar e agroecológicas; 

· Fixar 10 circuitos de comercialização dos produtos da agricultura familiar 

nos territórios desprovidos de feiras em Maracanaú;

· Aumentar a participação da agricultura familiar na venda de alimentos para 

a alimentação escolar;

· Criar estratégias para identificar e valorizar os aspectos culturais e 

ambientais dos produtos oriundos da comunidade indígena visando ampliar 

a sua participação no PAA e a comercialização de gêneros alimentícios no 

PNAE;

· Atingir 94 mulheres produtoras participando do PAA/ Termo de Adesão MDS 

nº368/2012;

· Consolidar o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos como 

instrumento complementar de compras institucionais;

· Qualificar o atendimento do PAA à rede socioassistencial e à rede de 

equipamentos públicos de alimentação e nutrição.
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INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Garantia SAFRA SDE 
SDA 

Ematerce 
BNB 

1102 – Apoio à pequena 
produção familiar e 
desenvolvimento da 

comunidade 

Municipal 

Fortalecimento da agricultura 
familiar, pescadores, criadores 
de bovinocultura e aquicultores 

SDE 

SDA 
Ematerce 

SASC 
SME 

Sem ação orçamentária 
específica 

Estadual 
Municipal 

Implantação de circuitos locais 
de comercialização de produtos 
da agricultura familiar 

SASC 
SDA 

Ematerce 

2285 – Acesso a Alimentos por 
Meio da Produção e 

Comercialização 
Municipal 

Qualificação das organizações da 
agricultura familiar para o 
fornecimento de produtos aos 
mercados institucionais com 
ênfase ao PAA e PNAE; 

SDE 

SDA 
Ematerce 

SASC 
SME 

Sem ação orçamentária 
específica 

Estadual 
Municipal 

Aperfeiçoamento do Programa 
Municipal de Aquisição de 
Alimentos 

SASC --------------- 
2285 – Programa de Aquisição 

de Alimentos 
Municipal 

Aquisição e distribuição de 
alimentos no âmbito do PAA 

SASC MDS 
Sem ação orçamentária 

específica 
Federal 

Municipal 
 

Objetivo 4 -Assistência Técnica e Extensão Rural

Ampliar o acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural de 

forma continuada e permanente para os agricultores familiares de Maracanaú.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Realizar 12 oficinas/minicurso por ano sobre técnicas de cultivo de diversas 

espécies vegetais e sobre defensivos agrícolas naturais para os agricultores 

familiares inseridos no CADÚNICO;

· Prestar assistência técnica e capacitar agricultores e aquicultores de 

Maracanaú;

· Formar 180 multiplicadores comunitários em educação ambiental na 

agricultura familiar através do Projeto Mais Agroecologia.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Capacitação de agricultores 
familiares inseridos no CADÚNICO 

SASC 
SEMAM 

SDA 
Ematerce 

Sem ação 
orçamentária 

específica 
Municipal 

Prestação de serviços qualificados e 
continuados de assistência técnica 
apropriados para a agricultores e 
aquicultores de Maracanaú 

SDE 
SDA 

Ematerce 

Sem ação 
orçamentária 

específica 
Municipal 

Projeto Mais Agroecologia SEMAM 

SASC 
SME 

SECULT 
FNMA 

2260 - Educação 
Ambiental 

Federal 
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Objetivo 5 – Pescado

Fomentar e estruturar a produção de pescadores artesanais e aquicultores 

familiares, de forma a gerar sua inclusão produtiva e ampliar o abastecimento de 

pescado para o consumo interno.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Assistir, capacitar e gerar renda aos pescadores estimulando a participação 

em feiras e eventos;

· Distribuir alevinos nos açudes públicos de Maracanaú.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Psicultura SDE 
SDA 

Ematerce 

1102 – Apoio à pequena 
produção familiar e 
desenvolvimento da 

comunidade 

Municipal 

Programa de 
desenvolvimento 
sustentável da 

agricultura e pesca 

SDE 
SDA 

Ematerce 

1102 – Apoio à pequena 
produção familiar e 
desenvolvimento da 

comunidade 

Municipal 

 

Objetivo 6 – Aspectos de segurança higiênico sanitária

Garantir a qualidade e segurança higiênico sanitária e tecnológica dos produtos a 

serem consumidos e facilitar a comercialização no mercado formal dos produtos 

das agroindústrias familiares.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Apoiar e acompanhar criadores de bovinocultura através de campanhas de 

vacinação contra a febre aftosa.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Bovinocultura SDE 
SDA 

Ematerce 
Adagri 

Sem ação orçamentária 
específica 

Estadual 
Municipal 
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DIRETRIZ 3 - INSTITUIÇÃO DE PROCESSOS 
PERMANENTES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL, PESQUISA E FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DO DIREITO 

HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Objetivo 1 – Educação Alimentar e Nutricional e promoção da 

Alimentação Adequada e Saudável

Estruturar e integrar ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e de 

promoção da alimentação adequada e saudável sob a perspectiva da Segurança 

Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada, na rede 

institucional de serviços públicos municipais.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Incluir a promoção da alimentação adequada e saudável nas ações e 

estratégias realizadas pelas redes de saúde, educação e assistência social;

· Realizar 24 atividades educativas/ano com usuários das unidades de 

segurança alimentar e nutricional com vistas a promover a educação em 

SAN e a adoção de práticas alimentares saudáveis;

· Realizar atividades de SAN e EAN com profissionais e usuários da rede 

socioassistencial do município;

· Realizar ações educativas nas unidades de saúde do município, em especial, 

relacionadas às campanhas do Dia do Hipertenso, Dia do Diabético e 

Semana do Bebê; 

· Sensibilizar a população sobre os riscos do consumo de alimentos com alto 

teor de sódio, gordura e açúcar, através de atividades educativas nas 

Unidades Básicas de Saúde;

· Promover campanhas publicitárias educativas para promoção da 

alimentação adequada e saudável e da segurança alimentar e nutricional;

· Realizar 12 campanhas de educação ambiental visando a promoção da 

produção e o consumo de alimentos orgânicos produzidos na agricultura 

familiar da região, através do Projeto Mais Agroecologia; 

· Ampliar as ações de Alimentação e Nutrição no Programa Saúde na Escola;
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· Organizar ações educativas integrando os diversos setores governamentais 

e sociais durante a Semana Mundial de Alimentação.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Ações educativas com usuários 
das unidades de segurança 
alimentar e nutricional e da 

rede socioassistencial do 
município 

SASC ----------------- 
Sem ação orçamentária 

específica 
Municipal 

Formação de multiplicadores 
em SAN e EAN na rede 

socioassistencial do município 
SASC ----------------- 

Sem ação orçamentária 
específica 

Municipal 

Promoção da alimentação 
adequada e saudável nas 

unidades de saúde 
SMS ----------------- 

Sem ação orçamentária 
específica 

Municipal 

Programa Saúde na Escola SMS SME 
022 – Transferência de 

recurso do SUS 
 

Federal 

Projeto Mais Agroecologia SEMAM 

FNMA 
SASC 
SME 

SECULT 

2260 – Educação 
Ambiental 

Federal 

Semana Mundial de 
Alimentação 

SASC 
CAISAN 
CONSEA 

2168 – Manutenção das 
instâncias de controle 

social 
2397 – Fortalecimento 
das ações da CAISAN 

Municipal 

 

Objetivo 2 – Educação Alimentar e Nutricional no PNAE

Promover ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar e 

fortalecer a gestão, execução e o controle social do PNAE com vistas à promoção 

da SAN.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Definir estratégias de educação alimentar e nutricional nas escolas de 

educação básica utilizando a alimentação escolar como ferramenta 

pedagógica;

· Inserir a promoção da educação e saúde no contexto das escolas 

municipais, com o objetivo de capacitar os professores para a promoção da 

alimentação saudável;

· Implementar ações de educação alimentar e nutricional nas escolas de 

educação básica;

· Capacitar os gestores escolares para a promoção da segurança alimentar e 
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nutricional no ambiente escolar;

· Promover formação continuada para merendeiras das escolas públicas 

municipais;

Ÿ Implantar hortas escolares privilegiando escolas que aderirem ao programa 

Mais Educação;

Ÿ Capacitar os conselheiros da alimentação escolar para o efetivo exercício do 

controle social e a promoção do direito humano à alimentação adequada.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Capacitação de professores da 
educação básica para inclusão da 
temática de alimentação saudável 

nas atividades pedagógicas 

SME --------------- 
Sem ação orçamentária 

específica 
Municipal 

Realização de ações educativas no 
ambiente escolar 

SME ----------------- 
Sem ação orçamentária 

específica 
Municipal 

Capacitação de gestores escolares e 
merendeiras sobre alimentação 

adequada e saudável 
SME ------------------ 

Sem ação orçamentária 
específica 

Municipal 

Implantação de Hortas Escolares SME FNDE 
2160 – Alimentação 

Escolar (PNAEF) 
Federal 

Municipal 

Capacitação dos conselheiros da 
Alimentação Escolar 

SME ------------------ 
Sem ação orçamentária 

específica 
Municipal 

 

Objetivo 3 – Estímulo à pesquisa e extensão

Promover conhecimento em segurança alimentar e nutricional e direito humano à 

alimentação adequada através do apoio à realização e divulgação de estudos, 

experiências, projetos de pesquisa e extensão provenientes de diversos setores 

sociais e governamentais envolvidos na área da segurança alimentar e 

nutricional. 

Metas Prioritárias para 2014/2017 

· Incentivar a sistematização das diferentes formas de conhecimento em 

Segurança Alimentar e Nutricional provenientes de diversos setores sociais 

e governamentais afetos a SAN;

· Estimular a articulação do município com as redes de pesquisa e extensão 

na área de SAN; 

· Fomentar a criação de um banco de experiências em SAN no município.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Articulação com universidades e 
grupos de pesquisa na área de SAN 

CAISAN 
UFC 
UECE 

Sem ação orçamentária 
específica 

 Municipal 

Banco de experiências em SAN SASC ObservaSUAS 2092 – Gestão do SUAS 
Federal 

Municipal 
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DIRETRIZ 4 - PROMOÇÃO, UNIVERSALIZAÇÃO E 
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL VOLTADAS PARA QUILOMBOLAS E DEMAIS 
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE QUE TRATA O 

DECRETO Nº 6.040/20017 E POVOS INDÍGENAS

Objetivo 1 -  Unidades Habitacionais para Comunidade Indígena

Garantir aos povos indígenas, por meio de ações participativas, a plena ocupação 

e gestão de suas terras.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Construir casas para população indígenas a fim de diminuir o déficit de 

moradia ou  habitacional.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Programa Nacional de Habitação 
Rural 

Instituto Paju 
SEINFRA 

OGU  
FECOP 

 ------------ 
Federal 
Estadual 

 

Objetivo 2 - Fomentar a segurança alimentar e nutricional nas 

comunidades tradicionais com ações de inclusão produtiva. 

Apoiar a organização de cadeias produtivas locais voltadas para a geração de 

trabalho e renda nas comunidades tradicionais, por meio do uso sustentável da 

biodiversidade e considerando as especificidades étnico, culturais e a preservação 

de seus saberes e modos de vida. 

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Fomentar a agricultura urbana e rural, estimulando a sustentabilidade da 

comunidade indígena de Maracanaú;

· Ampliar a assistência técnica e extensão rural na comunidade indígena de 

Maracanaú;

· Incentivar as ações de inclusão produtiva de indígenas, por meio de 

iniciativas de estruturação produtiva, mobilização e capacitação; 
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· Implementar e apoiar a produção da agricultura familiar aos povos 

indígenas através de cursos de capacitação profissional e formação de 

multiplicadores em agricultura orgânica através do Projeto Mais 

Agroecologia.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Assistência Técnica SDE 
SDA 

Ematerce 
Sem ação orçamentária 

específica 
Estadual 
Municipal 

Grupos Produtivos SASC SEMAM 
2104 – Ações de Inclusão 

Produtiva 
Municipal 

Projeto Mais Agroecologia SEMAM 
SASC 
SME 

SECULT 

2260 – Educação 
Ambiental 

Federal  

 

Objetivo 3 - Acesso a serviços públicos e programas sociais voltados a 

comunidade indígena

Articular, promover e garantir o acesso aos serviços públicos e programas sociais a 

população indígena de Maracanaú, contemplando a promoção da segurança 

alimentar e nutricional. 

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Atualizar no CADÚNICO 100% das famílias indígenas de Maracanaú;

· Promover o acesso ao registro civil para 100% dos indígenas de Maracanaú;

· Ampliar o acesso das mulheres indígenas a programas e políticas de SAN, 

priorizando as que detém chefia da família. 

· Assegurar o atendimento universal do PNAE a todos(as) os(as) alunos(as) 

matriculados na rede pública de Educação Básica da Escola Indígena do 

município.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Acesso a direitos comunidade 
indígena 

SASC 

FUNAI 
SSP/CE 

Conselhos 
Indígena 

2094 – Gestão do 
Programa Bolsa Família 

2101 – Serviço de 
Proteção e Atendimento 

Integral à Família 

Federal 
Estadual 
Municipal 

Articulação institucional para 
inclusão de mulheres indígenas nos 
programas de segurança alimentar 

e nutricional 

SASC 
SDE 

Ematerce 
Sem ação orçamentária 

específica 
Municipal 

Desenvolvimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar na 

Escola Indígena do município 
SME FNDE 

2162 – Alimentação 
Escolar (PNAEI) 

Federal 
Municipal 
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DIRETRIZ 5 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, DE MODO ARTICULADO ÀS DEMAIS 
AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo 1 – Controle e prevenção de doenças provenientes da 

Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN)

Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da insegurança 

alimentar e nutricional através da garantia de ações, serviços e ampliação da Rede 

de Saúde para a população nos diversos ciclos de vida.

Metas Prioritárias para 2014/2017 

· Manter a cobertura atual do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A no município;

· Garantir a continuidade de suplementação de Vitamina A em 100% das 

Unidades Básicas de Saúde;

· Garantir a implantação do NutriSUS em 100% das creches municipais 

vinculadas ao Programa Saúde na Escola;

· Ampliar o número de avaliação de estado nutricional pela Atenção Básica à 

Saúde aos usuários do Programa Bolsa Família;

· Aumentar, de 75% para 90%, o acompanhamento de famílias do Programa 

Bolsa Família com perfil saúde na Atenção Básica;

· Ampliar o fornecimento de Fórmulas para fins Especiais para além do 

fornecimento de Leite Especial a Base de Soja; 

· Ampliar o número de polos do Projeto Academia da Saúde no município para 

pelo menos um em cada Área de Vigilância em Saúde (AVISA);

· Implantar o Dia de combate ao sobrepeso e obesidade.
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Objetivo 2 – Controle e regulação de alimentos

Monitorar e garantir a qualidade sanitária e nutricional dos alimentos produzidos e 

disponibilizados para consumo, por intermédio de ações de fiscalização e inspeção 

de produtos de origem vegetal e animal, implementando boas práticas de 

fabricação e manipulação de alimentos, além de programas de prevenção, 

controle e erradicação de riscos sanitários, pragas e doenças de notificação 

obrigatória. 

Metas Prioritárias para 2014/2017 

· Reduzir a exposição da população a contaminantes de relevância à saúde 

pública (agrotóxicos em frutas e legumes e verduras “in natura”); 

· Criar mecanismos de divulgação dos alimentos que oferecem riscos à 

população;

· Monitorar o cumprimento das legislações da área de alimentos, com foco no 

risco sanitários;

· Fortalecer a regulação da publicidade de alimentos ricos em açúcar, gordura 

e sódio;

· Dar conhecimento à população sobre as atividades realizadas pela 

Vigilância Sanitária relativas à Resolução Nacional nº 24/2010, que dispõe 

sobre a oferta, propaganda e publicidade de alimentos com quantidades 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Acompanhamento do Programa 
Nacional de Suplementação de 

Vitamina A 
SMS MS 

Sem ação orçamentária 
específica 

Municipal 

Acompanhamento do Programa de 
Suplementação de Micronutrientes – 

NutriSUS 
SMS 

MS 
SME 

Sem ação orçamentária 
específica 

Municipal 

Acompanhamento das famílias com 
perfil saúde do PBF- 

condicionalidades da Saúde 
SMS 

SASC 
SME 

2094 – Gestão do 
Programa Bolsa Família 

Federal 

Programa de fornecimento de Leite 
especial à base de soja 

SMS ------- 
2071 – Atendimento 

básico de saúde 
Municipal 

Acompanhamento do Projeto Piloto 
da Academia da Saúde 

SMS 

MS 
SEJUV 
SME 

Secretaria de 
Esporte de 
Maracanaú 

PELC 
SASC 

Sem ação orçamentária 
específica 

Municipal 

Implantação do Dia de combate ao 
Sobrepeso e Obesidade 

SMS ----------- 
Sem ação orçamentária 

específica 
Municipal 
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elevadas de açúcar, gordura saturada, gordura trans, sódio e de bebidas 

com baixo teor nutricional, e demais ações de fiscalização de alimentos 

sujeitos à vigilância sanitária.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Incentivo à utilização do Guia Boas Práticas 
Nutricionais para Alimentos produzidos fora do 
domicílio, com base nas prioridades definidas 
pelo Ministério da Saúde e respeitando a cultura 
alimentar regional. 

SMS 

MS 
Anvisa 
CRN 

Sistema S 

Sem ação 
orçamentária 

específica 
Municipal 

Comunicação, à sociedade dos riscos associados 
ao consumo de alimentos, tendo como base os 
resultados dos programas de monitoramento de 
alimentos. 

 
 

SMS 

 
---------- 

 

Sem ação 
orçamentária 

específica 

 
Municipal 

Fiscalização do cumprimento da regulação da 
publicidade de alimento, de acordo com as 
orientações da Anvisa 

 
 

SMS 
   

Fortalecimento das parcerias com representação 
civis, órgãos de defesa do consumidor, 
vigilâncias sanitárias e instituições de ensino 
superior para fortalecer a regulamentação da 
publicidade de alimentos. 

SMS ---------- 
Sem ação 

orçamentária 
específica 

Municipal 

Divulgação à sociedade das ações de 
fiscalização sanitária em estabelecimentos e 
produtos pertinentes à área de alimentos. 

 
 

SMS 

 
---------- 

 

Sem ação 
orçamentária 

específica 

 
Municipal 

Ampliação do acesso à informação nutricional 
de alimentos comercializados em redes de 
restaurantes e lanchonetes fast food 

SMS ---------- 
Sem ação 

orçamentária 
específica 

Municipal 

Fomento à adoção de boas práticas de 
fabricação e boas práticas nutricionais na cadeia 
de produção de alimentos, com destaque à 
agricultura familiar, às micro e pequenas 
empresas e aos mercados locais e regionais. 

SMS ---------- 
2082 – Promoção e 

Vigilância em 
Saúde 

Municipal 

Desenvolvimento de estratégias de informação 
e educação dos consumidores sobre rotulagem, 
preparo e consumo de alimentos, a fim de 
propiciar uma alimentação saudável e segura. 

SMS ---------- 
Sem ação 

orçamentária 
específica 

Municipal 

 

Objetivo 3 – Atenção nutricional na rede de atenção à saúde

Estruturar a atenção nutricional na rede de atenção a saúde.

Metas Prioritárias para 2014/2017 

· Monitorar a aquisição de equipamentos (balança, estadiômetros, fita 

métrica) em 100% das Unidades Básicas de Saúde;

· Ampliar o Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF);

· Ampliar o número de profissionais Nutricionistas e Educadores Físicos de 

modo a contemplar no mínimo 50% das equipes de NASF do município.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Estruturação da atenção 
nutricional no âmbito da 
atenção básica 

SMS MS 
2071 – Atendimento Básico 

de Saúde 
Federal 
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Objetivo 4 – Vigilância Alimentar e Nutricional

Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional no município.

Metas Prioritárias para 2014/2017 

· Estimular a aplicação de inquéritos alimentares que traduzam o estado 

nutricional de determinados grupos populacionais ampliando a cobertura do 

SISVAN nas Unidades Básicas de Saúde;

· Fortalecer mecanismos de incentivo à alimentação do SISVAN;

· Capacitar anualmente os servidores de saúde na utilização do SISVAN para 

realizar a avaliação antropométrica nos respectivos serviços.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Fortalecimento da 
operacionalização do SISVAN 

SMS -------- 
2071 – Atendimento básico 

de saúde 
Federal 
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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

Objetivo 01 – Esgotamento sanitário

Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento básico 

por meio da ampliação e melhoria nos sistemas de esgotamento sanitário e de 

destinação de resíduos sólidos urbanos.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Beneficiar 1500 famílias do CADÚNICO com serviço de limpeza em fossa 

séptica;

· Melhorar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

urbanos.

Objetivo 02 - Gestão de resíduos sólidos 

Garantir que os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos aconteçam de 

forma ambientalmente adequada, induzindo a inclusão socioeconômica de 

catadores de materiais recicláveis.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Manutenção do 
Saneamento Básico 

SEINFRA ---------------- 
2229 - Manutenção do 

Saneamento Básico 
Municipal 
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INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Implantação e manutenção 
de coleta seletiva de 

resíduos sólidos urbanos 
SEMAM SEINFRA 

2391 – Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos 

2060 – Coleta Domiciliar de 
Resíduos Sólidos 

2392 – Operacionalização do 
Aterro Sanitário 

Municipal 

 

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Implantar e manter serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos urbano.
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DIRETRIZ 7 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA 
REALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO DIREITO HUMANO À 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

Objetivo 1 – Participação Popular e Controle Social

Fortalecer a participação popular e o controle social por meio da formação 

contínua dos sujeitos de direito e a criação e/ou ampliação de espaços para 

consolidação da democracia, no intuito de subsidiar a análise dos determinantes, 

proposições e monitoramento das ações públicas para a realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e a garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional no município. 

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Criar e/ou ampliar espaços de participação popular para consolidação da 

democracia;

· Garantir o funcionamento do CONSEA Maracanaú no tocante a questões 

estruturais e /ou administrativas; 

· Fortalecer a participação dos conselheiros do CONSEA Maracanaú por meio 

de formação e capacitação de seus membros no tocante a Segurança 

Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada; 

· Ampliar a visibilidade das ações do CONSEA Maracanaú junto aos diferentes 

setores da sociedade por meio da elaboração de uma estratégia de 

comunicação, informação e divulgação de suas atividades; 

· Apoiar a realização da 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional;

· Realizar 15 oficinas/ano sobre as temáticas de Segurança Alimentar e 

Nutricional, Direito Humano à Alimentação Adequada, participação e 

controle social com os usuários da rede socioassistencial do município;

· Promover 01 audiência pública e debates com usuários da rede 

socioassistencial acerca de programas e projetos de segurança alimentar e 
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nutricional e inclusão produtiva;

· Construir um sistema municipal de informações que possa subsidiar as 

ações da vigilância socioassistencial;

· Elaborar diagnóstico socioterritorial para identificação de riscos e 

vulnerabilidades em 100% dos territórios de CRAS e de seus fatores entre 

grupos, famílias e indivíduos.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Manutenção e apoio ao 
funcionamento do CONSEA 

Maracanaú 
SASC ------------------- 

2168 – Manutenção das 
instâncias de controle social 

Municipal 

Conferência Municipal de 
Segurança Alimentar e 

Nutricional 
CONSEA CAISAN 

2168 – Manutenção das 
instâncias de controle social 

 
Municipal 

Oficinas de Participação 
Social 

SASC 
CONSEA 
CAISAN 

2168 – Manutenção das 
instâncias de controle social 
2397 – Fortalecimento das 

ações da CAISAN 

Municipal 

Criação de um Sistema de 
informações de Vigilância 

Socioassistencial 
SASC MDS 

2382 – Vigilância 
socioassistencial 

Federal 
Municipal 

Elaboração de diagnóstico 
socioterritorial nos 

territórios dos CRAS 
SASC -------------------- 2092 – Gestão do SUAS 

Federal 
Municipal 

 

Objetivo 2 - Articulação intersetorial e gestão do SISAN

Promover a articulação intersetorial entre as Secretarias e órgãos da 

Administração Pública afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional e 

fortalecer os mecanismos de gestão do SISAN com vistas a garantir sua 

consolidação e viabilizar a estruturação da capacidade institucional de articulação, 

planejamento, execução e monitoramento do Plano de Segurança Alimentar e 

Nutricional do município.

Metas Prioritárias para 2014/2017

· Garantir o funcionamento da CAISAN Maracanaú no tocante a questões 

estruturais e /ou administrativas; 

· Estabelecer uma agenda de discussão sobre o SISAN no município, 

articulando as Secretarias e órgãos da Administração Pública afetos à área 
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de SAN através dos encontros da CAISAN Maracanaú;

· Estabelecer interlocução entre a CAISAN municipal e os Conselhos de 

políticas públicas que tenham interface com a SAN, com ênfase no diálogo 

permanente com o CONSEA Maracanaú;

· Elaborar, coordenar a execução, monitorar e avaliar o Plano de Segurança 

Alimentar e Nutricional do município;

· Acompanhar as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento Anual relacionada ao financiamento e 

gestão das polít icas, programas e ações integrantes do 

PLAMSAN/Maracanaú;

· Elaborar e implementar um sistema de monitoramento e avaliação da 

execução do PLAMSAN/Maracanaú.

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Implementação e 
manutenção da CAISAN 

Maracanaú 
SASC -------------------- 

2397 – Fortalecimento das 
ações da CAISAN 

Municipal 

Articulação intersetorial 
para discussão e pactuação 

de ações de SAN  
CAISAN 

CONSEA 
 

Sem ação orçamentária 
específica 

Municipal 

Elaboração, execução e 
monitoramento do  

PLAMSAN/Maracanaú 
CAISAN CONSEA 

2397 – Fortalecimento das 
ações da CAISAN 

Municipal 

Criação e implementação do 
sistema de monitoramento 

e avaliação do  
PLAMSAN/Maracanaú 

CAISAN CONSEA 
2397 – Fortalecimento das 

ações da CAISAN 
Municipal 
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CAPÍTULO V
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

DO PLANO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DE MARACANAÚ – 
2014/2017





CAPÍTULO 5 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DE MARACANAÚ – 2014/2017

A
 Lei nº 1.847, de 08 de maio de 2012, que cria os componentes no 

Município de Maracanaú do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional e define os parâmetros para a elaboração do Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional, alterada pela Lei nº2.015, de 14 de junho de 

2013 estabelece no seu art. 11 que compete ao Município “a elaboração, 

implementação, monitoramento e avaliação do plano de segurança alimentar e 

nutricional com base nas diretrizes da LOSAN e das respectivas conferências e do 

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional”.

Ainda tendo como base o art. 21 do Decreto presidencial nº 7.272,  de 15 

de agosto de 2010, que “o monitoramento e avaliação da Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional será feito por sistema constituído de 

instrumentos, metodologias e recursos capazes de aferir a realização progressiva 

do direito humano à alimentação adequada, o grau de implementação da Política e 

o atendimento dos objetivos e das metas estabelecidas e pactuadas no Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”.

Caberá à CAISAN Maracanaú a criação de um grupo de trabalho 

representado por órgãos que compõem a CAISAN responsáveis pela realização de 

ações públicas de SAN para construção de um Sistema de Monitoramento que 

exigirá uma estruturação de uma base de dados e um Sistema de Informação, 

composta de indicadores, marcos e de avaliação dos programas desenvolvidos no 

Município de Maracanaú.

O referido sistema de monitoramento e avaliação deverá organizar, de 

forma integrada, os indicadores existentes nos diversos setores e contemplar 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. 
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Ressalta-se que o Grupo de Trabalho irá basear-se na árvore dos 
8indicadores de SAN publicado pelo MDS  no momento de construção de 

indicadores e monitoramento de SAN do município de Maracanaú e caberá à 

CAISAN, conforme dito anteriormente, a construção de metodologia para revisão 

deste Plano Municipal e para a construção dos futuros Planos de Segurança 

Alimentar e Nutricional.

_______________
8  Esta árvore genealógica pode ser encontrada no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 
2012/2015 de Agosto de 2011 da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - 
CAISAN.
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